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Intro til antologien 

Denne antologi henvender sig til lærere og ledere på ungdomsuddannelser, som 
interesserer sig for pædagogisk, didaktisk undervisningsudvikling, der tager 
afsæt i praksis og fastholder en kontinuerlig fælles, systematisk kollegial og 
organisatorisk refleksion over undervisning som en kerneopgave i hverdagen.

Antologien er skrevet på baggrund af deltageres erfaringer fra et stort 
anlagt forsknings- og udviklingsprojekt omhandlende klasseledelse og 
relationskompetence (KLEo), støttet af Region Midtjylland og gennemført på 
fem forskellige skoler i perioden 2017-2020. KLEo står for KlasseLedelse og 
Erfaringsopsamling.

Kort skitseret tager KLEo-projektet udgangspunkt i et koncept designet ud fra en 
sammentænkning af idéen om professionelle læringsfællesskaber (Dale, 1999) og 
aktionslæring (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007) som metodisk tilgang. Denne 
kombination bliver virksom gennem systematisk tilrettelagte undersøgelses- og 
udviklingsprocesser, hvori lærere, uddannede KLEo-konsulenter og skolernes 
ledelse indgår som aktører på forskellig vis.

Med afsæt i en overordnet, udvalgt tematik, gennemfører lærere aktioner i deres 
undervisning (forstået som undervisningseksperimenter), der observeres af både 
en konsulent og deres leder. 

I denne eksperimenterende fase af processen opsamles og skriftliggøres 
kvalitative data systematisk af alle involverede aktører, og tilsammen udgør de 
indsamlede data udgangspunktet for to reflekterende didaktiske samtaler mellem 
henholdsvis lærer(e) og konsulent samt lærer(e) og leder. Målet med samtalerne 
er at sætte aktionernes undervisningseksperiment i centrum for fælles refleksion, 
der kan føre til nye forståelser af og flere handlemuligheder i den konkrete 
undervisningspraksis. Samtidig bidrager samtalerne til at oparbejde og etablere 
et fælles sprog i relation til aktionernes overordnede tematik samt til de mere 
specifikke eksperimenterende fokusser.

KLEo-projektets koncept er således skabt i forsøget på at tydeliggøre det 
professionelle, pædagogiske og didaktiske gods, der findes og kommer til syne 
hos og blandt lærere, men som måske ikke altid får sin berettigelse i hverdagens 
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praksis. I stedet er der en risiko for, at spørgsmål, overvejelser, tanker og 
erfaringer ift. undervisning kan strande hos den enkelte lærer, uden at det 
pædagogiske og didaktiske potentiale, der knytter sig hertil, udnyttes fuldt ud i 
udvikling af skolen. 

Ønsket er derfor at gøre dette potentiale til genstand for fælles opmærksomhed 
ved at give lærere mulighed for at dele det faglige gods og bringe det ind i rum for 
fælles faglig refleksion, hvori de kan få sat ord på overvejelser, tanker, spørgsmål 
og erfaringer, der vedrører den daglige undervisning. 

Idet en bestemt tematik gives opmærksomhed, sættes tankeprocesser og 
handlinger i gang på tværs af fag og årgange. KLEo-konceptet rammesætter 
denne opmærksomhed og gør den til genstand for fælles refleksion gennem 
en systematisk tilrettelagt proces. På denne vis står lærere ikke alene med 
opmærksomheden, samtidig med at det pædagogiske, didaktiske gods aktiveres 
gennem dialog, der bidrager til opbygningen af et bredere didaktisk repertoire på 
skolen som en organisatorisk enhed�

Det handler med andre ord om at undersøge, reflektere og samtale ud 
fra et fælles fokus og med dette omdrejningspunkt sætte en systematisk 
udviklende bevægelse i centrum, der kan bidrage til at udvide tænkning om 
undervisningspraksis for på den baggrund at blive i stand til at handle mere 
nuanceret i praksis. 

I stedet for at godset strander hos den enkelte lærer, anses en deling heraf 
som et værdifuldt element for læreres faglige trivsel samt kvalificering af 
undervisningspraksis, hvilket bidrager til at skabe solide grundlag for elevers 
dannelse, læring og trivsel – det er det, denne antologi omhandler.

Antologiens indhold
Antologien indeholder seks kapitler. Indledningskapitlet (kapitel et) præsenterer 
KLEo-projektet og dets koncept, og derudover indeholder antologien fem kapitler 
skrevet af de deltagende ledere og konsulenter, der alle har spillet en væsentlig 
rolle i gennemførelsen af KLEo-projektet.
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Kapitel to til fem tilbyder hver især konkrete eksempler på gennemførte aktioner, 
som forfatterne har udvalgt, ud fra hvad der har haft særlig betydning i forhold til 
at kunne indfange og beskrive tegn på pædagogisk, didaktisk udvikling. Det kan 
f.eks. være ændringer i lærerens tænkning og/eller handling, som fører til mere 
nuancerede forståelser af en specifik social og/eller faglig problemstilling eller 
tematik, eller det kan handle om at opdage og opleve en værdi i kollegial sparring. 

Kapitlerne tager afsæt i de forskellige problemstillinger eller tematikker og 
afspejler de enkelte skolers og deltagernes lokale processer.  Kapitlerne kan læses 
uafhængigt af hinanden samt efter interesse og nysgerrighed.

Særligt beskriver og forholder kapitlerne sig til, hvordan enkelte aktionsrunder 
er forløbet på de deltagende skoler, med henblik på at forsøge at beskrive 
og synliggøre det, der kan ske, når man arbejder med undervisningsudvikling 
gennem en undersøgende og eksperimenterende proces.  

I sammenhæng hermed peger kapitlerne på, hvad dette fokus på pædagogisk 
og didaktisk udvikling har medført af overvejelser og tiltag i forhold til den 
daglige undervisningspraksis samt giver bud på, hvordan den ledelsesmæssige 
og organisatoriske rammesætning kan understøtte pædagogisk og didaktisk 
refleksion som en integreret del af den lokale skoles kultur i den fremtidige 
praksis. 

Antologiens kapitel seks indeholder tre ledelsesperspektiver på KLEo-projektets 
koncept. De tre perspektiver forholder sig hver især til, hvordan deltagelse 
i projektet har bidraget til pædagogisk, didaktisk udvikling af lærernes 
undervisningspraksis set fra et organisatorisk perspektiv, herunder med eksempler 
på hvordan lederens rolle kan ses i forbindelse med ledelse af lærere.  

Antologien afsluttes med en bonus, som er et bidrag fra Randers Statsskole, 
der med afsæt i konceptets idé har videreudviklet og forankret idéen i en 
lokal tilpasset model for kontinuerlig pædagogisk, didaktisk udvikling, hvor alle 
medarbejdere på skolen er inddraget. 
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Om kapitlerne
Kapitel 1: KLEo-konceptet – et projekt med undervisningsudvikling i centrum 

Kapitlet præsenterer projektets teoretiske og metodiske ramme samt projektets 
opbygning og de tilhørende procesark.

Kapitel 2: Fra eget rum til delt rum – udvikling og inspiration i det delte rum

AVU Randers

Kapitlet sætter fokus på, hvordan en enkelt lærers eget aktionsfokus og 
eksperimenterende proces i forhold til gruppearbejde og gruppedannelse 
kan brede sig til en opmærksomhed hos en større gruppe af lærere. Samtidig 
beskrives det, hvordan inspirationen til udvikling blandt lærerne kommer til syne 
gennem de fælles refleksioner af konkrete gennemførte aktioner med nye syn på 
egen praksis og eget værdisystem til følge.

Kapitel 3: Fra undervisningsudvikling til organisationsudvikling – og vice versa

Grenaa HF 

Kapitlet fremhæver, at pædagogisk, didaktisk udvikling af undervisning er tæt 
knyttet til ’pauser’ fra hverdagens undervisningspraksis – ’pauser’, som forbindes 
til KLEo-konceptets refleksionsrum. Derudover peger kapitlet på, hvordan skolen, 
gennem viden om læreres aktionsfokus og eksperimenter i undervisningen, kan 
blive opmærksom på problemstillinger, der ikke kun tilhører den enkelte lærer 
eller enkelte klasser/elever, men i stedet kan være et udtryk for en generel 
problematik, der kræver hele skolens opmærksomhed.

Kapitel 4: At flytte fokus fra underviseren til undervisningen

College360 HHX

Gennem to cases præsenterer kapitlet, hvordan aktionslæringstilgangen muliggør 
konsulentens og lederens indblik i lærerens ’maskinrum’, der understeger 
aktionsplanens funktion i forhold til at kunne fastholde aktørernes fælles fokus på 
undervisningsudviklingens omdrejningspunkt. Derudover afsluttes kapitlet med 
fire bud på, hvordan skolen overvejer at fortsætte med aktionslæringstilgangen 
fremadrettet, på både ledelses-, faggruppe- og klasseniveau.
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Kapitel 5: Motivation og mod – inspirerede medarbejdere forstærker lyst til 
pædagogisk udvikling

SOSU, Herning

Kapitlet baserer sig på iagttagelser af lærernes forskelligheder i forbindelse 
med processer for pædagogisk og didaktisk udvikling. Med afsæt i to eksempler 
reflekterer forfatterne over, at pædagogisk, didaktisk udvikling hænger sammen 
med den enkelte lærers motivation og grader af mod til at kaste sig ud i 
eksperimenterende aktioner. Læreres nysgerrighed og organisatorisk struktur 
bliver her nøgleord, og disse bringes afslutningsvis videre til overvejelser om 
etablering af en skolekultur, der rummer læreres mod til at tage chancer, lade sig 
udfordre og vise sårbarhed og et fælles grundlag.

Kapitel 6: Tre ledelsesperspektiver inde fra KLEo-projektet

Det første perspektiv sætter fokus på flere aspekter af pædagogisk, didaktisk 
udviklingsarbejde, som KLEo-konceptet har bidraget til at synliggøre. Det handler 
blandt andet om læreres tryghed i relation til udviklingsarbejde, der indebærer 
observation og undervisning og udarbejdelse af en relationspædagogisk 
lærerprofil samt betragtninger på, hvordan udviklingsprocesserne kan knyttes til 
MUS og GRUS.

Det andet perspektiv fremhæver aktionsplanen som det værktøj, der kobler 
læreres tanker og idéer til konkrete aktionsbeskrivelser og gennem dets 
metodiske enkelhed og fleksibilitet muliggør fastholdelse af fokus for den 
pædagogiske, didaktiske udvikling af undervisning.

Det tredje perspektiv peger på, hvad forfatteren kalder aktionernes ’drivere’. 
Disse drivere’ medvirker til at opretholde en balance mellem ledelse og 
medbestemmelse i pædagogisk udviklingsarbejde og styrker derigennem læreres 
faglige trivsel.

Bonus: Bidrag fra Randers Statsskole

Bidraget præsenterer, hvordan skolen har forankret projektinitieret 
undervisningsudvikling til en skolekultur, der rammesættes ved ”At løfte(s) i flok”.
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Hermed tilbyder antologien de iagttagelser og erfaringer, KLEo-ledere og 
KLEo-konsulenter i tæt samarbejde med KLEo-lærere har gjort sig under deres 
deltagelse i projektet. Disse erfaringer, der er udsprunget af de gennemførte 
aktioner, kan via tilføjede perspektiver på håndtering af pædagogisk og 
didaktisk udvikling fungere som inspirationskilder til konkrete tiltag for andre 
lærere og ledere, der ønsker at styrke fokus på fælles refleksion af deres 
undervisningspraksis og ledelsesrum i deres skolers hverdag.

God læselyst
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Kapitel 1
KLEo-konceptet – et projekt med 
undervisningsudvikling i centrum

KLEo-projektet omhandler KlasseLedelse og Erfaringsopsamling i 
ungdomsuddannelserne og er gennemført på fem skoler i årene 2017-
2020. Projektet tager afsæt i et koncept for pædagogisk udvikling, der er en 
videreudvikling af erfaringer fra projektet Relationskompetence Og Klasseledelse 
i gymnasiet (ROK-projektet: 2014-2017 (Lund & Boie, 2017a, 2017b; Lund & Lund, 
2017).

KLEo-projektet tilbyder et koncept for skoler for ungdomsuddannelser, der 
ønsker at fremme pædagogisk, didaktisk refleksion, som tager udgangspunkt i 
og fastholder et fokus på undervisningen, samtidig med at det involverer både 
lærere, konsulenter og ledere i en fælles sag med henblik på systematisk at 
opsamle viden, der bidrager til at kvalificere undervisning og styrke elevernes 
trivsel og læring. 

Konceptet baserer sig på en sammentænkning af ideen om professionelle 
læringsfællesskaber og aktionslæring som metodisk tilgang. Kombinationen 
heraf skaber rammen om og rum for en systematisk undersøgende tilgang til 
undervisningspraksis og sætter fælles refleksion og samtale herom i centrum for 
undervisningsudvikling.

KLEo-projektets formål har været at igangsætte og udvikle en undersøgende 
tilgang til undervisningspraksis blandt lærere samt sikre skoleudvikling via 
inddragelsen af skolernes pædagogiske ledelse og eksterne konsulenter og 
opsamling af erfaringer omkring ledelsens betydning og rolle.

KLEo-projektet (2017-2020) er afviklet både som lærerudviklingsprojekt og 
som skoleudviklingsprojekt, idet skolens ledelse indgår som en væsentlig aktør i 
processen på egen skole. Yderligere er otte KLEo-konsulenter indgået i projektet 
som eksterne aktører, der alle er blevet uddannet til at igangsætte og varetage 
aktionslæringsprocesser i samspil med et antal deltagende lærere (KLEo-
lærere) og deres ledere på hver enkelt deltagende skole. Skolernes ledere har 
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gennemgået samme grundlæggende uddannelsesforløb som KLEo-konsulenterne.

Derudover har projektet benyttet og afprøvet et kvantitativt værktøj 
(Questionnaire on teacher interaction) udviklet af Wubbels & Levy 
(2005) (2012). Værktøjet er anvendt med henblik på at stille skarpt på 
klasseledelsesdimensionen og lærer-elev-relationer i undervisningen 
i sammenhæng med at kunne afprøve dets værdi som et muligt 
meningsfuldt samtaleværktøj i den pædagogiske, didaktiske refleksion over 
undervisningspraksis.

For yderligere informationer omkring selve spørgeskemaet og valideringen heraf 
samt dets tilpasning til en dansk uddannelseskontekst henvises til Lund & Lund 
(2017)

KLEo-projektets grundlag for at kunne sætte pædagogisk og didaktisk udvikling af 
undervisning i fokus baserer sig således på: 

• formålet om at kvalificere undervisningspraksis i 
ungdomsuddannelse med afsæt i oparbejdelse af en fælles 
opmærksomhed på og refleksion over undervisning som 
kerneopgave 

• de tilhørende aktiviteter som uddannelse, pædagogiske dage, 
workshops, aktioner og processtyringsværktøjer 

• det intenderede udbytte i form af udviklingen af et 
professionelt læringsfællesskab 
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Nedenfor ses en model over sammenhængen mellem projektets formål, 
aktiviteter og udbytte:

Fem skoler har deltaget i KLEo-projektet:     Skive College: HHX

Grenaa Gymnasium: HF 

Randers HF & VUC: AVU og HF 

SOSU Herning: SOSU 

Figur 1: Sammenhæng mellem projektets formål, aktiviteter og udbytte
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College360: HHX

De fem skoler har gennem deres deltagelse opsamlet viden om og erfaringer 
med at arbejde systematisk med pædagogisk, didaktisk undervisningsudvikling. 
Skolernes prioritering og tildeling af tid og rum til systematisk undersøgelse, 
sparring og refleksion i hverdagen har bidraget til en organisatorisk 
opmærksomhed på, hvordan KLEo-konceptet kan understøtte og styrke den fælles 
pædagogiske og didaktiske refleksion over undervisning på de enkelte skoler 
fremadrettet.

Dette har blandt andet ført til de deltagende skolers forskellige forankringer af 
konceptets idé, udmøntet i lokalt tilpassede modeller og tiltag, som andre skoler 
kan lade sig inspirere af.

KLEo-projektets teoretiske og metodiske ramme

Projektet bygger på en almendidaktisk grundforståelse, der tager afsæt i 
Erling Lars Dales begreb om didaktisk rationalitet som en forudsætning for at 
arbejde med skoleudvikling, der retter sig mod etableringen af et professionelt 
læringsfællesskab (Dale, 1999) 

For at opnå et professionelt læringsfællesskab anvender projektet aktionslæring 
(Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007) som metodisk tilgang til understøttelse 
heraf. Aktionslæringstilgangen muliggør en struktureret undersøgelse af 
undervisningspraksis, som sætter en refleksion i gang hos de deltagende aktører, 
der gennem aktørernes samtaler kombineres med en bevidst bevægelse mellem 
Dales tre kompetenceniveauer; K1, K2 og K3 (se nedenfor). 

Dette undersøgelsesfokus fra og på praksis har til hensigt at sikre en 
sprogliggørelse af aktørernes faglige erkendelse gennem systematisk, 
kvalitativ dataindsamling og fælles refleksion, hvilket baner vejen for at opnå 
et professionelt læringsfællesskab og dermed muligheden for at skabe en 
organisation, der kan karakteriseres som fuldprofessionel (Dale, 1999)�

Didaktisk rationalitet – et kendetegn ved en fuldprofessionel skole

Ifølge Dales (1999) professionsideal er en fuldprofessionel skole kendetegnet ved 
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at rumme lærere, der er i stand til at tænke og handle didaktisk rationelt. Den 
didaktiske rationalitet forbindes til lærernes overvejelser og argumenter for de 
faglige valg og fravalg, der træffes i tilknytning til undervisningen, og kvalificeres 
gennem refleksion på tre kompetenceniveauer, der tilhører lærerprofessionen:

K1 – Første kompetenceniveau

Refleksionen på dette kompetenceniveau ligger i undervisningsrummet og 
indebærer:

• Refleksioner i praksis

• Fokus på at gennemføre undervisning og aktiviteter

• Lærere befinder sig i handletvang

K2 – Andet kompetenceniveau

Refleksionen på dette kompetenceniveau retter sig mod den konkrete 
undervisningsplanlægning, der ligger uden for selve undervisningsrummets 
handletvang og indebærer:

Refleksioner over tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning

Fokus på at konstruere undervisningsforløb

Lærere arbejder med at realisere læreplanens muligheder i praksis

K3 – Tredje kompetenceniveau

Refleksionen på dette kompetenceniveau ligger ’uden for’ K1 og K2’s refleksion 
og er dybere end f.eks. spørgsmål om valg af én metode frem for en anden i 
undervisningen. Her gives der plads til refleksion over (ud)dannelsens væsen og 
dermed hele formålet med at drive skole og undervisning. Det indebærer:

Meta-refleksioner over skole og undervisning

Fokus på at kommunikere om og med inddragelse af teori og empiri om 
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undervisning og selv udvikle didaktisk teori

Lærere udfører kritiske analyser af læreplanernes mål, indhold, metoder mm.

Udviklingen af didaktisk rationalitet handler om at få bragt de tre 
kompetenceniveauer i spil, på en måde så der opstår synergi mellem 
niveauernes refleksioner� Det vil sige, idet et specifikt fokus fra den konkrete 
undervisningspraksis gøres til genstand for refleksion på alle niveauer, sættes der 
gang i en bevægelse, hvor aktørerne kan være undersøgende og reflekterende i 
forhold til at åbne for nuanceret diskussion af det specifikke fokus. 

Idet aktørerne deler og italesætter, hvad der sker i undervisningsrummet (K1), 
og hvilke intentioner og valg der ligger til grund for den planlagte undervisning 
(K2), og tænker med teoretiske begreber og forståelser (K3), bringes niveauernes 
forskellige argumentationsstrukturer i spil, hvilket har et fagligt udvidende sigte. 
Det er netop her, synergier mellem niveauerne kan træde frem, og en optimal 
læringssituation for de deltagende aktører kan opstå. 

Sagt anderledes, så skabes det professionelle læringsfællesskab, ved at aktørerne 
bringer erfaring og teori i dialog med hinanden, hvorved de på samme tid 
aktiverer kompetenceniveauernes vidensgrundlag, der anvendes som afsæt for 
den fælles refleksion.

Pointen med at fremhæve de tre niveauers synergi som befordrende for 
didaktisk rationalitet er ifølge Dale den, at lærerprofessionen bevarer sin 
styrke og autonomi ved at ”udvikle en aktuel legitimitet i pædagogikken som 
opdragelsesteori i det moderne samfund” (Dale, 1999 s. 31). Dette må netop 
ske i kraft af, at ”(…) refleksion og kritisk diskussion af professionens egen 
autonomi har sin grund i erhvervets forankring i videnskaben” (ibid. s. 29). Men 
for at kunne tilstræbe denne form for skoleudvikling, kræver det, at refleksion 
baserer sig på at ”(…) læreren er i stand til at tage forskningsafstand til sin egen 
undervisningspraksis” (Ibid. s. 68), hvilket åbner for en aktionslæringstilgang som 
metode til at placere sig i en undersøgelsesposition uden for sin praksis. Sagt 
med andre ord, så er KLEo-projektet designet på en sådan måde, at arbejdet med 
konceptet sikrer denne synergi mellem K1, K2 og K3, hvorved skolerne fremstår 
som fuldprofessionelle læringsfællesskaber.

Aktionslæring som afsæt for skoleudvikling
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Projektet benytter en aktionslæringstilgang (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007) 
for at understøtte de deltagende læreres undersøgelsesprocesser, der tager 
udgangspunkt i den konkrete praksis og gør det muligt for lærere at forholde sig 
eksperimenterende til og afprøvende i undervisningen. Aktionslæring er i den 
forstand et situeret læringsbegreb. Set i et undervisningsudviklende perspektiv er 
idéen at skabe mulighed for, at lærere kan komme på ’undersøgelsesafstand’ af 
deres egen praksis, samt tilbyde en metodisk ramme, der kan bruges i hverdagen 
og ikke mindst sætte gang i en refleksiv proces�

Formålet er at fremme bevægelsen i refleksionen mellem Dales tre 
kompetenceniveauer og dermed bidrage til en udvidelse og nuancering af 
aktørernes forståelse af en tematiks forbindelse til fagets didaktiske praksis.

Aktionslæring handler om:

”(…) at tage en lille del af den komplekse virkelighed, undervisningen udgør, 
og gøre den til genstand for en nærmere systematisk undersøgelse ved at 
eksperimentere med den på baggrund af fokuserede bevidste overvejelser, 
iagttagelser og refleksioner (evt. med hjælp fra faglitteratur)” (Ibid. s. 47).

En aktion er:

(Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007, s. 47)
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Ifølge denne aktionslæringstilgang er aktioner beskrevne og tilrettelagte 
undervisningseksperimenter, der sættes i gang på baggrund af erfarings- 
eller forskningsbaserede antagelser og defineres således ved at være 
pædagogiske eksperimenter, som har til formål både at udforske og raffinere 
undervisningspraksis.

Aktionslæringstilgangen kræver, at aktionslæringsprocesserne tilrettelægges 
og gennemføres ud fra præmissen om, at aktørerne kan forholde sig nysgerrigt 
og spørgende til undervisningspraksis og få de antagelser og argumenter, der 
både eksplicit og implicit kan være virksomme gennem den daglige handlen i 
undervisningen, frem i lyset for fælles undersøgelse og refleksion. 

Set i det situerede lys handler kriterier for kvalitet i aktionslæring ikke om 
at kunne generalisere eller opstille generiske modeller eller metoder for 
undervisningspraksis. Snarere handler det om dialogen om og graden af åbenhed 
overfor f.eks. forskellige metoder, aktiviteter, lærertilstedevær, relationelt 
arbejde m.m. i undervisning, samt om i hvilken grad processen kan understøtte 
fremtidige handlinger (Cochran-Smith & Luttle, 1990) (Elliot, 2002) (Elliot, 2004) 
(Hammersley, 2006) (Launsø & Rieber, 2000). Alt sammen med henblik på at 
kunne skabe solide og kvalificerede grundlag for undervisningspraksis, som afsæt 
for elevers trivsel og læring.

Kendetegn ved aktionslæring:

• Det er lærerne selv, der lærer

• Det er lærerne selv, der afgør, hvad der er relevant at 
undersøge

• Det, læreren har fokus på, har mening for læreren i 
undervisningen

• Undersøgelsesprocessen er afhængig af og bundet til den 
konkrete sammenhæng

• Sætter fokus på, at det, der skal læres noget om, foregår og 
udfolder sig i praksis

• Giver anledning til at lære gennem forandringer af praksis 
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som resultat af undersøgelse og eksperimenter. (Plauborg, 
Andersen, & Bayer, 2007, s. 29)�

Aktionslæringens formål forbindes dermed til selve processens værdi. Det vil 
sige, det aktionsfokus, som gøres til genstand for undersøgelse, optræder både 
i praksis, som det konkrete eksperiment, og uden for praksis, som det fælles 
anliggende for refleksion, og skaber mulighed for ændring i tænkning og handling, 
hvor:

”(….) det at forholde sig åbent og eksperimenterende betyder, at man forholder 
sig åbent til de forandringer i praksis, aktionen afstedkommer, ligesom en følge 
af den undersøgende proces er en fælles accept af, at den gennemførte aktion 
understøtter eller udfordrer beslutningen om, hvordan der skal arbejdes videre 
fremover…”  (Ibid. s. 44).

Læreres analytiske blik og målet for aktionslæringsprocessens gennemløb:

KLEo-projektet sætter det undersøgende blik i centrum for 
aktionslæringsprocesser, hvor en ” (…) aktion repræsenterer en ny handling, en 

Figur 2: Aktionslæringsprocessens gennemløb (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007, s. 30-31)
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handling man ikke tidligere bevidst har fokuseret på virkningen af, og som man nu 
gør til genstand for fokuseret observation og refleksion” (Ibid. s. 44) og aktører går 
åbent ind i afprøvning med accepten af, at ingen ved på forhånd, hvad der vil ske. ” 
(…) det er således konsekvenser af et eksperiment” (Ibid.).

Med inspiration fra denne aktionslæringstilgang er der til KLEo-projektet 
udviklet et antal procesark, der medvirker til at opretholde og dokumentere en 
systematik i processen, der understøtter fastholdelsen af aktørernes fokus på det 
undersøgende element undervejs i processen. 

Den overordnede hensigt med anvendelsen af procesark er på systematisk vis 
at skriftliggøre processen således, at de iagttagelser, handlinger og spørgsmål, 
der undervejs vedrører eksperimentet, opbevares og fastholdes gennem 
skriftligheden.

Da både kvalitative data og begrebsliggørelser anses som en del af lærere og 
lederes udvikling af det pædagogiske, didaktiske vokabular (Lund, 2017), handler 
det derfor om både at opsamle kvalitative data og indfange de begreber, der 
bruges til at sætte ord på praksis. De skriftligt udfyldte procesark i de enkelte 
aktionslæringsforløb sikrer dermed, at en udveksling og deling af data og 
begreber mellem aktørerne kan finde sted. Derudover gøres det muligt at forfine 
skriftligheden af og dialogen om undervisning mod en præcisering af sproget, der 
bringer faglige begreber i spil på det kontekstuafhængige K3-niveau, samtidig 
med at den praksisnære forbindelse bevares.
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Aktionslæringens proces:

Processen er overordnet set bygget op omkring tre faser med i alt seks trin:

• Indledende fase (modellens trin 1 og 2)

• Afprøvende fase (modellens trin 3 og 4)

• Evaluerende fase (modellens trin 5 og 6)

Figur 3: Aktionslæringens proces
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Der er i alt seks procesark knyttet til et forløb (se bilag 1-6): 

• Procesark 1: aktionsplan (udfyldes af lærer)

• Procesark 2: observationsplan (udfyldes af lærer)

• Procesark 3: observationsnoteark (udfyldes af konsulent og 
leder)

• Procesark 4: feedbackark til observation (udfyldes af konsulent, 
leder og lærer)

• Procesark 5: samtaleguide (inspirationsark til konsulent og 
leder)

• Procesark 6: evalueringsark (udfyldes af konsulent og leder)

    
 

Figur 4: Aktionslæringens proces med procesark
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Indledende fase (modellens trin 1 og 2) + (procesark 1)

I den indledende fase indkredses aktionens fokus, og eksperimentet beskrives 
gennem en sparring mellem KLEo-konsulent og lærer

Lærer:

Her udfylder læreren en aktionsplan (procesark nr. 1)

Afprøvende fase (modellens trin 3 og 4) + (procesark 2, 3 og 4)1

I den afprøvende fase eksperimenterer læreren med udgangspunkt i det 
specifikke aktionsfokus beskrevet i aktionsplanen, og der foretages to 
undervisningsobservationer af henholdsvis KLEo-konsulent og leder. Undervejs i 
fasen indsamles data, og læreren noterer sig tegn på forandring, der udspringer af 
aktionens fokus og selve eksperimentet.

Lærer

Forud for observationer udfylder læreren en observationsplan 
(procesark nr. 2), som gives til henholdsvis KLEo-konsulent og leder 
som en del af deres forberedelse til observationen.

KLEo-konsulent:

KLEo-konsulent forbereder observation af en undervisningslektion 

1  Mellem trin 3 og 4 (eller tidligere) kan der udarbejdes en relationspædagogisk 
lærerprofil (KURS) (https://kurs.au.dk). Profilen baserer sig på et spørgeskema med 32 spørgsmål, 
der besvares af elever fra en eller flere af de klasser, som KLEo-læreren underviser. Spørgeskemaet 
retter sig mod klasseledelse og lærer-elev-relationer som opmærksomhedsområde i 
undervisningen af almenpædagogisk karakter. Såfremt læreren ønsker det, kan profilen indgå i 
den reflekterende didaktiske samtale mellem leder og lærer og fungere som afsæt til at tale om 
de to områder, lærerprofilen belyser� (Se mere om den relationspædagogiske lærerprofil som et 
værktøj i afsnit C, der kan anvendes til at sætte fokus på klasseledelse, undervisningsudvikling, 
relationskompetence og samtale i klasserummet (KURS).

https://kurs.au.dk
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på baggrund af lærerens procesark nr. 2 og anvender ligeledes 
observationsnoteark (procesark nr. 3) forud for samt under 
observationen.

KLEo-konsulent og lærer:

KLEo-konsulent giver feedback umiddelbart efter observationen 
og noterer i feedbackark (procesark nr. 4, udfylder første rubrik), 
hvorefter KLEo-konsulent og lærer sammen udfylder feedbackark 
(procesark nr. 4’s sidste rubrikker) med henblik på indkredsning af 
indhold, der ønskes behandlet i den reflekterende samtale i den 
evaluerende fase.

Tilsvarende proces finder sted for leder og lærer(e).

Leder:

Leder forbereder observation af en undervisningslektion 
på baggrund af lærerens procesark nr. 2 og anvender også 
observationsnoteark (procesark nr. 3) forud for samt under 
observationen.

Leder og lærer:

Leder giver feedback umiddelbart efter observation og noterer i 
feedbackark (procesark nr. 4, udfylder første rubrik), hvorefter 
leder og lærer sammen udfylder feedbackark (procesark nr. 4’s 
sidste rubrikker) med henblik på indkredsning af indhold til den 
reflekterende samtale i den evaluerende fase.

Evaluerende fase (modellens trin 5 og 6) + (procesark 5 og 6)

I den evaluerende fase bæres aktionens fokus og eksperimentet videre ind i rum 
for fælles refleksion og samtale mellem lærer og KLEo-konsulent og mellem leder 
og lærer(e).

Lærer:
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På baggrund af observationsfeedback og aktionens forløb 
(og evt. eksperimentets status) kan læreren vælge at justere 
eksperimentet forud for den didaktisk reflekterende samtale. 

KLEo-konsulent:

Med udgangspunkt i de udfyldte procesark forbereder KLEo-
konsulent den kommende pædagogisk, didaktisk reflekterende 
samtale og kan anvende samtaleguide (procesark nr. 5) som 
inspiration.

KLEo-konsulent og lærer:

Som afslutning på den pædagogisk, didaktisk reflekterende 
samtale udfylder KLEo-konsulent evalueringsark (procesark nr. 
6) og deler det med læreren. Begge underskriver og opbevarer 
evalueringen med henblik på at anvende den ved næste 
aktionsrunde.

Tilsvarende proces finder sted for leder og lærer(e).

Leder:

Med udgangspunkt i de udfyldte procesark forbereder leder den 
kommende pædagogisk, didaktisk reflekterende samtale og kan 
anvende samtaleguide (procesark nr. 5) som inspiration.

Leder og en gruppe af lærere (GRUS):

Som afslutning på den pædagogisk, didaktisk reflekterende 
samtale udfylder leder evalueringsark (procesark nr. 6) og deler 
det med læreren. Begge underskriver og opbevarer evalueringen 
med henblik på at anvende den ved næste aktionsrunde.

Leder og ’GRUS’:
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I stedet for at afholde de pædagogisk, didaktisk reflekterende 
samtaler mellem leder og lærer enkeltvis er det også muligt at 
afholde én samlet samtale for en gruppe af lærere. Denne samtale 
baseres på, at lederen og lærerne sammen deler og reflekterer 
lærernes forskellige aktionsfokusser og eksperimenter inden 
for den samme analytiske ramme (tematik) for aktionerne med 
henblik på at styrke fælles forståelser og sprog.     

KLEo-projektet gør på denne måde brug af en aktionslæringstilgang, hvor 
systematisk undersøgelse, handling og involvering af flere aktører og 
dokumentationen står centralt. 

Alle tre kompetenceniveauer kan med andre ord komme i spil, da forbindelsen 
mellem refleksion på K1-, K2- og K3-niveau skabes gennem KLEo-konceptets 
integrering af aktionslæring i udviklingen af et professionelt læringsfællesskab.

Ved at skabe tid og rum for observation og fælles refleksion gennem samtale 
mellem aktørerne prioriteres det, at det er ” (…) vigtigt at give sig god tid til fælles 
drøftelse og ikke lade sig styre at handlingstvang” (Plauborg, Andersen, & Bayer, 
2007, s. 47). Dette understøtter, at aktionernes eksperimenter kan resultere i 
forandringer i tænkning og handling i forhold til en bestemt tematik og føre til nye 
videnshorisonter.

Tilsammen bidrager denne fællesgørelse af observationer og refleksioner til en 
skoleudvikling, hvor etableringen af et fælles pædagogisk og didaktisk sprog og 
et bredere didaktisk begrebsligt repertoire kan virke meningsfuldt i og for praksis. 
På samme tid styrkes det vidensgrundlag, der kan vedligeholde en didaktisk 
rationalitet hos den enkelte lærer, i klasseteamet, i faggrupperne og på skolen, 
som en del af det, der kendetegner en fuldprofessionel organisation.

KLEo-projektets opbygning, tematiske indhold og værktøjer
KLEo-projektet er forløbet over tre semestre på hver skole, hvor hvert semester 
blev indledt med en pædagogisk dag eller formiddag med deltagelse af KLEo-
lærerne samt dele af eller alle skolens medarbejdere. 
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A: Pædagogiske formiddage og workshops

De pædagogiske formiddages funktion har været at introducere til semesterets 
tematik med formålet om at inspirere KLEo-lærerne til at indkredse aktioner og 
beskrive konkrete eksperimenter i undervisningen samt at informere skolens 
øvrige lærere om semestrets tema og dermed understøtte opbygningen af et 
fælles pædagogisk, didaktisk sprog på hele skolen. 

Efterfulgt af introduktionen om formiddagen har KLEo-lærerne i samarbejde med 
KLEo-konsulenterne afholdt en workshop, hvor de har arbejdet med udfyldelse af 
aktionsplanerne, med henblik på at alle KLEo-lærerne kunne igangsætte en aktion 
kort tid efter.

På workshoppen planlægges og koordineres det ligeledes, hvornår henholdsvis 
KLEo-konsulent og leder foretager observationer, samt hvornår de reflekterende 
pædagogisk, didaktiske samtaler afholdes. Der tages desuden højde for, 
om der i processen for de enkelte lærere skal indgå udarbejdelsen af en 
relationspædagogisk lærerprofil�

B: Semester-tematiseringer for de tre aktionsrunder

Aktionsrundernes tematiseringer har været:

1. Klasseledelse og relationspædagogik

Aktionens eksperiment sætter lærerens egen professionelle 
klasseledelse og relationspædagogiske ageren i fokus.

Her kan der tages udgangspunkt i:

• The Model for interpersonal teacher behavior 

og brugen af 

• Den relationspædagogiske lærerprofil (se afsnit C nedenfor).

2. Relationskompetence og blik for elevstemmer

Aktionens eksperiment sætter lærer-elev-relationen som en 
professionel relationskompetence i fokus og inddrager blikket for 
elevstemmer.
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Her kan der tages udgangspunkt i:

• Professionel relationskompetence, der bygger på Anne Linders 
ICPT-tilgang (Linder, 2017)

samt begrebet

• Elevstemme og imødekommelse af elever gennem en 
pædagogisk lytning (Boie, 2020)

3. Selvvalgt tematik med fokus på den didaktiske refleksion som 
metodisk element og lærerens læring

Denne aktions eksperiment tager afsæt i de to tidligere 
aktionsrunders tematikker, og læreren vælger selv fokus, og 
hvordan der skal eksperimenteres. Der kan f.eks. være tale om en 
videreudvikling af et bestemt fokuspunkt, der er fremkommet på 
baggrund af de forudgående aktioner, eller der kan være tale om 
en forflyttelse af fokus fra f.eks. en enkelt lærer-elev-relation til et 
relationelt fokus på en gruppe af elever.

 Her ligger fokus på at lære af sin egen praksis, og der tages 
udgangspunkt i:

• Den didaktiske samtale (Lund, 2017)

Denne afsluttende aktionsrunde handler om at styrke refleksion 
på K3-niveau (Dale, 1999) og om at kunne vurdere værdien af 
aktionslæring (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007)  som afsæt for 
undervisningsudvikling samt om konceptets potentiale i relation 
til at kunne bidrage meningsfuldt og hensigtsmæssigt til elevers 
trivsel og læring.

C: Den relationspædagogiske lærerprofil

Den relationspædagogiske lærerprofil (KURS, https://kurs.au.dk) er en dansk 
udgave af: The Model for Interpersonal Teacher Behavior, som er udviklet af 
professor i uddannelsesforskning T. Wubbels (Wubbels & Levy, 2005)�

https://kurs.au.dk
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Modellen bygger på den amerikanske psykolog T. Learys teori om menneskers 
interpersonelle adfærd (Leary, 1957) og er videreudviklet til en model, der 
kan anvendes til at rammesætte læreradfærd i relation til den interaktion, der 
forekommer i klasserummet. Ligesom den oprindelige Model for Interpersonal 
Teacher Behaviour baserer den relationspædagogiske lærerprofil (KURS) sig 
på den interpersonelle adfærdsteoris grundbegreber og bygger på to almene 
interaktionsdimensioner, der vil være til stede i alt mellemmenneskeligt samvær. 

Begge dimensioner kendetegnes ved sin egen interaktionsform mellem lærer 
og elev(er) og er i lærerprofilen repræsenteret ved hver sin akse. Den ene 
akse består af en interaktionsform, som spænder over en adfærd, der sætter 
dominance overfor submission (på dansk benævnes den ’styringsaksen’), og 
den anden akse sætter hostility overfor affection (på dansk benævnes den 
’nærhedsaksen’). 

Disse to akser udgør således baggrunden for at rammesætte interaktionsformerne 
i et specifikt klasserum og pege på typer af adfærd, der kommer til syne i den 
enkelte lærerprofil.

Den relationspædagogiske lærerprofil udarbejdes på baggrund af et spørgeskema, 
der besvares af elever, hvor spørgsmålene retter sig mod, hvordan elever i en 
klasse/på et hold opfatter lærerens undervisning i forhold til interaktionen i 
klasserummet. 

I bearbejdningen af elevbesvarelserne opstilles interaktionsformernes to akser i et 
koordinatsystem, og resultat af spørgeskemaet danner grundlag for at bestemme 
graden af interaktionen i undervisningen på både styrings- og nærhedsaksen, som 
placeres på en skala mellem høj og lav. 

Den relationspædagogiske lærerprofil giver således læreren et indblik i, hvordan 
eleverne opfatter interaktionen mellem læreren og eleverne i klasserummet. 

Spørgeskemaets spørgsmål er udviklet med afsæt i spørgeskemaet: 
Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) (Wubbels & Levy, 2005) og er til den 
relationspædagogiske lærerprofil, som er modellens danske udgave, yderligere 
valideret på dansk og af danske gymnasieelever (Lund & Lund, 2017)�

Spørgeskemaet besvares af den pågældende lærers elever i en specifik klasse og 
indeholder 32 spørgsmål (se bilag 8 for spørgsmål), som er kategoriseret under 
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otte forskellige typer af læreradfærd. Disse dækker over:

1� Den retningsgivende og korrigerende lærer 

2� Den hjælpsomme og venlige lærer

3. Den forstående og tolerante lærer

4. Den tilpassende og laissez-faire lærer

5. Den usikre og afventende lærer

6. Den utilfredse og uvenlige lærer

7. Den undertrykkende og irettesættende lærer 

8. Den indgribende og strenge lærer

I spørgeskemaet til eleverne fremgår kategorierne ikke, og spørgsmålene 
optræder i vilkårlig rækkefølge, hvorimod spørgsmålene i et tilsvarende 
spørgeskema, der henvender sig til den pågældende klasses lærer, er organiseret 
under kategorierne, som også er synliggjort.

Såfremt læreren besvarer spørgeskemaet, giver det dermed mulighed for, at 
læreren kan sammenligne elevbesvarelsernes resultat med egen opfattelse.

Den relationspædagogiske lærerprofil tematiserer således klasseledelse i forhold 
til elevers opfattelser af en større eller mindre grad af styring i undervisningen 
samt den relationelle kontakt mellem lærer og elev(er) i forhold til grader af 
nærhed. I den pædagogisk, didaktisk reflekterende samtale mellem læreren og 
lederen/KLEo-konsulenten er profilen således et muligt samtaleværktøj, der kan 
fungere som begrebsligt udgangspunkt for at åbne for refleksion over, hvad der 
kan forstås som klasseledelse og relationel interaktion i klasserummet.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en vejledning, som kan benyttes i 
samtalen om den relationspædagogiske lærerprofil (Lund, 2018).
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Figur 5: Relationspædagogisk lærerprofil
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I KLEo-projektet har den relationspædagogiske lærerprofil spillet en varierende 
rolle på de deltagende skoler� Det har f�eks� været op til de enkelte skolers lærere, 
om og i hvilket omfang de har villet inddrage spørgeskemaet til udarbejdelse 
af lærerprofiler. Derudover har det været frivilligt for den enkelte lærer, om 
lærerprofilen skulle indgå i den pædagogisk, didaktisk reflekterende samtale som 
en måde at åbne for samtale omkring klasseledelse og relationer på.
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Kapitel 2
Fra eget rum til delt rum

Udvikling og inspiration i det delte rum
Af

Hanne Andreassen, Lektor på Skive College, KLEo-konsulent

Anne Marie Baadsgaard, uddannelseschef AVU på Randers HF & VUC, KLEo-leder

I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan vi har oplevet, at de strukturer og 
arbejdsformer, der har været en del af aktionslæringsprojektet KLEo, har haft 
betydning for dels den enkelte lærers udvikling af undervisningen og dels den 
påvirkning, det har haft på de øvrige lærere.  

Vi har set, hvordan lærerne gennem de rum, der var givet i projektet, har delt 
deres antagelser og refleksioner med KLEo-konsulent, leder og kolleger og 
dermed udviklet deres egen praksis samt inspireret og rykket hinanden. 

Udgangspunktet for denne udviklingsproces er en KLEo-lærers første aktion, hvor 
der blev eksperimenteret med gruppearbejde og gruppedannelse som metode til 
at skabe et trygt læringsrum og give alle kursister bedre mulighed for at komme til 
orde. Vi ser på, hvad der var i fokus, og hvad der skete i de efterfølgende samtaler, 
herunder hvordan den opnåede viden efterfølgende blev udfoldet hos den 
observerede lærer og derefter i hele lærerteamet.

Baggrund 

KLEo-aktionerne foregik på afdelingen for Almen Voksenuddannelse i Randers. 
Det er voksne kursister, og der er en meget stor andel af tosprogede kursister. Der 
undervises i hold efter fagligt niveau, og derfor vil kursisterne være blandede på 
holdene, alt efter hvilket fag og niveau de undervises i. Holdene tilrettelægges 
typisk i forløb på 16 uger, ligesom alle hold undervises i kortere perioder. Lærerne 
er vant til at arbejde tæt sammen om undervisningen og overleveringen mellem 
holdene. Vi oplevede således helt fra starten af projektet en stor åbenhed i 
forhold til lærerudvikling og samarbejde mellem lærerne.
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I projektet deltog otte KLEo-lærere ud af en lærergruppe på ca. 25 lærere og 
uddannelseschefen samt to KLEo-konsulenter. 

I overensstemmelse med KLEo-konceptet blev der før hver af de tre aktionsrunder 
afholdt en pædagogisk dag for alle afdelingens ca. 25 lærere. Formålet med den 
pædagogiske dag var at præsentere tematikker (f.eks. klasseledelse og relationer), 
som efterfølgende var ramme for KLEo-lærernes aktioner, og samtidig sikre, at alle 
lærere på afdelingen havde indsigt i projektet.

Efter den pædagogiske dag var der workshop for de otte KLEo-lærere, hvor 
deres aktioner skulle udvikles. Et vigtigt element i KLEo-konceptet er dets fokus 
på fællesgørelse gennem sprogliggørelsen af erfaringer og deprivatisering af 
egen praksis. Derfor blev der på workshoppen afsat tid og rum til refleksion over, 
hvilken aktion den enkelte lærer ville gennemføre inden for tematikken. Der var 
også sat tid af til, at lærerne kunne inspirere og hjælpe hinanden i gang med 
aktionerne, ved at man dels arbejdede med beskrivelse af egen aktion og dels fik 
lejlighed til at se og høre, hvad de andre KLEo-lærere i gruppen arbejdede med. 
På denne måde blev idéer og refleksioner delt mellem de deltagende lærere, 
allerede før aktionerne kom i gang, hvilket samtidig var med til at skabe fokus på 
en mere eksperimenterende fælles og åben tilgang til undervisningen.

Aktionseksempel: fra eget fokus til fælles fokus

Om inspiration og en udviklende bevægelse

Lisa har mange års undervisningserfaring, og med de seneste fire-fem års 
undervisning i dansk og engelsk på AVU var hun meget åben overfor at få 
observeret undervisningen. Særligt i forhold til oplevede problemstillinger 
knyttet til meget blandede hold både fagligt men også mht. alder og almene 
sprogfærdigheder. Fokus var fra start på at skabe trygge læringsrum, hvilket netop 
tog udgangspunkt i første KLEo-tematik – nemlig klasseledelse og relationer. 

Lisas tese var, at gruppearbejde både styrker den enkelte og hele klassen, når 
viden bliver delt og relationer bliver udviklet. Derfor havde aktionen i faget dansk 
til formål at afdække, om det, at Lisa selv bevidst styrede gruppedannelsen, kunne 
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give kursisterne ro og tryghed til at koncentrere sig om det faglige arbejde. For 
netop dette holds kursister (tosprogede voksne) var det ønsket at øve tale- og 
lyttestrategier i deres sprogtilegnelse, hvilket var særligt vigtigt, da kursisterne 
taler eget sprog i hjemmet og primært dansk i skolen. Helt centralt var det derfor, 
at kursister, der normalt var tavse i plenum, fik mulighed for at komme til orde i 
mindre grupper. 

Konkret forløb eksperimentet med at skabe ro og tryghed således: I selve 
lektionen blev der arbejdet med lyrik. Først blev lyrikanalysen repeteret, ved 
at kursisterne arbejdede sammen to og to, hvorefter Lisa faciliterede en fælles 
opsamling på tavlen. Dernæst inddelte Lisa kursisterne i grupper af fem til seks 
kursister, der skulle arbejde med et nyt digt. Da det handlede om at få undersøgt, 
om kursisterne kunne opleve en vis sikkerhed og være i stand til at komme til orde 
under analysen af digtet samt dele hinandens viden og erfaringer, inddelte Lisa 
kursisterne i grupper ud fra betragtningen om, at de skulle føles trygge. Derfor 
organiserede hun grupperne i ‘kendte grupper’ – altså grupper, som kursisterne 
havde samarbejdet i tidligere.

KLEo-konsulenten skulle observere gruppernes arbejde, når læreren ikke var til 
stede og fokusere på, om der reelt var tale om et gruppearbejde, i betydningen af 
om ellers tavse kursister kom til orde, dvs. at de kursister, der var tavse i plenum, 
fik mulighed for udtrykke sig, og/eller om de aktive i plenum også var mest aktive 
i gruppearbejdet. 

Den pædagogisk, didaktisk reflekterende samtale

På baggrund af KLEo-konsulentens observation og Lisas eksperiment blev 
undervisningssituationen gransket. Den pædagogisk, didaktisk reflekterende 
samtale lå umiddelbart efter lektionen, hvorfor oplevelsen var i frisk erindring, og 
den åbne dialog under samtalen var vigtig, i forhold til at der var tid til refleksion 
og undren over, hvorfor alt ikke gik som planlagt, men også til at reflektere over 
de forhold, der virkelig lykkedes. 

Under eksperimentet var Lisa meget bevidst om, at hun anviste grupperne og 
fordelte kursisterne, og at sammensætningen af grupper f.eks. kan ske efter 
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kursisternes både sproglige, sociale og faglige forudsætninger. Kursisterne var 
meget loyale over for anvisningen af grupperne, og alle på nær én gik i de anviste 
grupper. I det hele taget var der generelt en fri stemning og accept af, at læreren 
tildelte grupperne.

Alligevel oplevede Lisa, at nogle grupper fungerede mere harmonisk end 
andre. Kursisterne i de harmoniske grupper arbejdede sammen, delte viden og 
samtalede på tværs af alle gruppemedlemmer. I andre grupper var der mere 
passive medlemmer, som ikke bidrog og heller ikke havde bidraget i plenum, og 
en enkelt gruppe delte sig faktisk i to separate grupper, som arbejdede parallelt. 

I forlængelse af eksperimentet blev emnet gruppedannelse således naturligt 
berørt i samtalen, da det var genstand for observationen. Samtalen bevægede 
sig hen imod en drøftelse af, om der kunne være modstand fra kursisternes 
side i forhold til gruppearbejde og spørgsmål til, hvori denne modstand kunne 
ligge, rejste sig – både i forhold til gruppesammensætning og til deling af viden. 
Desuden blev gruppens størrelse drøftet især set i lyset af, at en enkelt gruppe 
delte sig i to.

Da både rammerne for observation og samtalens fokus var aftalt på forhånd, 
udspillede samtalen sig i overensstemmelse med Lisas ønske til en åben og fri 
dialog, og på denne vis blev KLEo-konsulenten derfor brugt som det ekstra sæt 
øjne i rummet.

GRUS efter første aktionsrunde 
Som afslutning på hver aktionsrunde afholdt lederen GRUS med deltagelse af alle 
KLEo-lærerne, hvor hver enkelt KLEo-lærer skulle fortælle om sine refleksioner 
over aktionens forløb og resultat. Efterfølgende var der drøftelser i KLEo-gruppen 
af hvert oplæg.

Da Lisa på mødet præsenterer sine overvejelser om en styret gruppedannelse 
opstår en diskussion i gruppen, hvor lærerne deler sig i to positioner. Den ene 
position lægger vægt på den tryghed, der kan være i, at kursisterne selv vælger, 
hvem de vil arbejde sammen med, og dermed er mere tilbøjelige til at deltage 
og turde sige noget. Mens den anden position lægger vægt på de muligheder, 
der er i, at læreren styrer gruppedannelsen ud fra forskellige hensyn afhængig 
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af gruppeopgavens karakter. Det kunne f.eks. være fagligt niveau eller hensyn til 
modersmål�

Samtidig var lærerne især optaget af, at kursisterne skal have mulighed for at få så 
megen taletid som muligt. Dette er en stor udfordring på store hold, men vigtigt 
både i sprogundervisningen og i matematik, som er fag, der afsluttes med en 
mundtlig prøve, men ofte er præget af megen skriftlighed i undervisningen. På 
mødet gav diskussionen således anledning til en mere generel drøftelse af, hvilke 
muligheder der ligger i, at kursisterne arbejder sammen i grupper.

Inspiration og nye eksperimenter

At denne drøftelse får betydning for næste rundes aktioner, blev således synligt 
ved, at flere lærere i anden runde var blevet inspireret til at lave aktioner, der 
eksperimenterede med udvikling af gruppearbejdsformer. 

Særligt interessant var det, at en af de lærere, der indtog den første position 
i GRUS, i sin næste aktion arbejdede med at forene udgangspunktet i, at 
kursisterne selv vælger samarbejdspartnere, med at få kursisterne til at arbejde 
sammen med kursister, som læreren ud fra forskellige faglige kriterier fandt 
hensigtsmæssigt at sætte sammen i grupper. Dette peger på, at drøftelserne og 
den deling af refleksioner og antagelser, der fandt sted blandt lærerne på GRUS-
mødet, var med til at inspirere til den videre udvikling af aktioner og samtidig 
også bidrog til at udfordre den enkelte lærers værdimæssige udgangspunkt for 
gruppedannelse i undervisningen.

Denne afsmitning mellem KLEo-lærerne sås således i flere eksempler i anden 
aktionsrunde. Bl.a. valgte fem andre KLEo-lærere at fokusere på gruppearbejde 
som arbejdsform i forbindelse med styrkelse af den faglige mundtlighed blandt 
kursisterne, ligesom der blev eksperimenteret med forskellige tilgange til 
selvvalgte eller lærertildelte grupper, og også variationer af gruppestørrelse kom i 
spil i nogle af eksperimenterne. 
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Eksempler på inspirerede eksperimenter

To af de øvrige faste KLEo-lærere i forløbet valgte i anden aktionsrunde i faget 
matematik at arbejde med netop gruppedannelse i forbindelse med styrkelse af 
mundtligheden blandt kursisterne. 

Den ene matematiklærer lod kursisterne selv vælge grupper fra start, hvor de 
skulle arbejde med en tildelt opgave, og lidt inde i lektionen blev kursisterne bedt 
om at fremlægge deres gruppes arbejde til en makker, som læreren havde valgt, 
og som kom fra en anden gruppe. Altså, kursisterne gik fra selvvalgte grupper og 
trygheden i denne til i to-mandsgrupper (tildelt af læreren) at øve sig i mundtlig 
fremstilling med en ’ukendt’ makker. Tesen var her, at de trygge rammer, etableret 
ved at kursisterne i starten selv vælger samarbejdspartnere, giver mulighed for at 
træne mundtlighed, men at relationer på tværs af holdet styrkes ved, at læreren 
danner makkerpar på tværs af grupperinger på holdet, idet man ’tvinges’ til at 
tale faget, når man kun er et par. 

Den anden matematiklærer delte kursisterne op efter fagligt skøn i lærerfastlagte 
grupper, hvor de skulle arbejde med en opgave og kun måtte tilkalde hjælp fra 
læreren, hvis ingen i gruppen kunne svare på opgaven. Grupperne var relativt 
små med tre til fire kursister i hver, ud fra tanken om at alle skulle kunne komme 
til orde i gruppen. Som en ekstra dimension fik de tosprogede kursister at vide, at 
der skulle tales dansk, så de fik øvet danske begreber i matematik.

En tredje KLEo-lærer valgte i faget dansk at arbejde med grupper efter fagligt 
niveau ud fra fastlagte farvekoder. Farvekoderne signalerede fagligt niveau, 
og kursisterne måtte selv vælge at deltage i en gruppe ud fra den farvekode, 
kursisten var blevet tildelt af læreren. Der var også hér begrænsninger i forhold 
til gruppens størrelse. I dette tilfælde var der lagt vægt på kursistens eget valg af 
gruppe kombineret med den på forhånd lærerstyrede faglige niveauinddeling.

En udvidelse af gruppearbejdsformen i sammenhæng med et fokus på den faglige 
mundtlighed blandt kursisterne sås også ved, at både Lisa og en fjerde KLEo-lærer, 
begge i faget engelsk, valgte at fokusere på Cooperative Learning (CL) gennem 
brug af dobbeltcirkler2, hvor kursisterne på skift taler med en ’vært’. Formålet 

2  F.eks. som i Classbuilding & Teambuilding med Cooperative Learning strukturer, forlaget 
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med eksperimenterne var bl.a. at give mere taletid til den enkelte kursist og skabe 
trygge læringsrum, hvor alle har relationer. Lærerne styrede derfor cirklerne, 
hvori arbejdet skulle foregå, og et helt centralt fokuspunkt var, at kursisterne 
skulle få en oplevelse af at lykkes og at blive hørt, samt at ingen måtte blive valgt 
fra.

Et sidste eksempel på en aktion med gruppearbejde var en KLEo-lærer, der ville 
bruge kursisterne på et stort hold (hvor det kan være svært for læreren at nå 
rundt til alle) som en ressource til at give feedback på et skriftligt produkt. Holdet 
inddeltes i fire grupper af læreren efter fagligt niveau med hver sin farvekode, 
hvor kursisterne selv kunne vælge en makker inden for sin gruppe. Læreren havde 
på forhånd fundet fokuspunkter, som feedbacken skulle dreje sig om, og alle 
kursister skulle både give og modtage feedback. Lærerens ønske var, at arbejdet 
med den meget systematiske feedback gav kursisterne en model for, hvordan man 
i andre situationer kan stille spørgsmål til sit eget skriftlige produkt.

Af ovenstående eksempler kan man se, hvordan Lisas eksperimenterende tilgang 
til gruppearbejde med henblik på styrkelse af den faglige mundtlighed udbredes 
og udfoldes i hele lærerteamet, som yderlige gransker gruppearbejdets betydning 
for kursisternes faglige udvikling. Hermed bliver den enkelte lærers fokus på 
gruppearbejdet til et fælles emne og flere eksperimenter, hvis muligheder kan 
efterprøves i en større del af teamet.

Evaluering

På GRUS-mødet efter anden runde er der igen mange gode drøftelser af 
aktionerne. Lærerne udfordrer hinanden og spørger ind til baggrunden for 
aktionerne, og ved evalueringen af mødet giver KLEo-lærerne udtryk for, at der i 
GRUS-samtalerne har været nogle værdifulde drøftelser, som har inspireret til den 
næste aktion og undervisningen i det hele taget. Etableringen af et delt rum for 
fælles refleksioner over egen og andres praksis blev oplevet som værdifuld.

Flere lærere gav i denne sammenhæng udtryk for, at de godt kunne tænke sig 

Alinea
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at observere hinanden og give hinanden feedback efter den model, som ligger 
i KLEo-konceptet. Selv om det ikke er en del af KLEo-konceptets struktur, at 
lærerne giver hinanden feedback, viste der sig en interesse blandt lærerne for 
i højere grad at dele både undervisningsrummet og refleksionsrummet med 
hinanden. Samtidig fik lærerne også øje på, at der både som observatør, for den, 
som får feedback på sine undervisningsaktioner, og i de efterfølgende fælles 
refleksioner og drøftelser af antagelser ligger et potentiale til at udvikle sine 
lærerkompetencer.

På AVU på Randers HF & VUC har vi således oplevet, at rammerne og den plads, 
der blev skabt via KLEo-konceptet, har skærpet et udviklingsfokus hos lærerne. 
Lærerne vil gerne udvikle deres praksis og dele deres eksperimenter, handlinger 
og tænkning med hinanden. Deltagelse i KLEo-projektet har skubbet til en 
bevægelse fra eget rum til delt rum på både emneniveau og på et pædagogisk, 
didaktisk udviklingsniveau.

Involvering af hele lærergruppen 

’Mød en KLEo-lærer’

For at fastholde hele lærergruppens fokus på projektet mellem de pædagogiske 
dage var der en gang i hver runde afsat tid på et lærermøde til ’Mød en KLEo-
lærer’. Alle KLEo-lærere afholdt mini-workshops om deres aktion, hvoraf de 
øvrige lærerne kunne vælge en aktion, de gerne vil høre mere om. KLEo-lærerne 
præsenterede både aktion og de overvejelser, der lå bag. De øvrige lærere 
bidrog med spørgsmål og drøftelser, hvilket primært skærpede KLEo-lærerens 
fokus og gavnede videreudvikling af aktionernes eksperimenter. Ligesom det gav 
inspiration til hele lærergruppen.

Grundet det fokus, aktionerne har fået gennem projektet med workshops, 
observationer, feedback mv., har drøftelser af udviklingsprocessen også fyldt i de 
uformelle fora både blandt KLEo-lærerne og i hele skolens lærergruppe. Det har 
derfor været vigtigt, at den øvrige lærergruppe var involveret i de pædagogiske 
dage og deltog i refleksionerne på lærermøderne (’mød en KLEo-lærer’), for at 
alle lærere kunne opleve at være en del af den udvikling, der skete på skolen i 
projektets levetid. 
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Desuden har den høje grad af ledelsesinvolvering i projektet haft betydning på 
flere punkter. Dels har projektet givet en struktur og et klart formål for lederens 
observation af undervisning, efterfølgende feedback og samtale, hvilket har 
givet en tryghed, i forhold til at rammen, metoden og fokuspunkter var kendt 
på forhånd af både lærere og leder. Dels har deltagelsen i alle projektets faser, 
pædagogisk dag, undervisning, feedback og GRUS, givet lederen både mulighed 
for og forpligtelse til at følge projektet tæt. Tilsammen har dette gjort det muligt 
for lederen at deltage i og facilitere en tæt dialog mellem lærerne om udviklingen 
af aktionerne på GRUS men også i dagligdagen, netop fordi lederen havde stort 
kendskab til indhold og baggrund for de enkelte aktioner. 

Fra eget rum til det delte rum
Ovenfor er det blevet præsenteret, hvad både KLEo-konsulent og KLEo-leder 
oplevede undervejs i projektet som en udviklende bevægelse. Fra at kun én 
af lærerne satte fokus på gruppedannelse som middel til at styrke kursisternes 
mundtlighed, var der flere af KLEo-lærerne, der lod sig inspirere til også at 
eksperimentere med gruppedannelse i forskellige former. 

Denne bevægelse fra eget rum til det delte rum viser, hvordan et specifikt fokus 
omkring gruppedannelse spredes til andre, og at dette samtidig giver anledning 
til og mulighed for at udvide selve blikket på, hvordan gruppedannelse kan foregå 
samt betydningen af forskellige gruppearbejdsformer, og ikke mindst at denne 
bevægelse i sig selv har en generel betydning for, hvordan undervisning kan ses 
som en mere eksperimenterende og undersøgende praksis.

Som koncept muliggør KLEo-projektets struktur dermed udviklende bevægelser 
gennem feedback og samtale mellem den enkelte lærer og dels KLEo-konsulent 
og leder samt i høj grad gennem den sparring, der foregår mellem alle deltagere 
i udviklingsarbejdet. For de deltagende lærere gav dette lejlighed til at afprøve 
undervisningsformer, indfange problemstillinger og udfoldelsesmuligheder 
undervejs og gav samtidig også anledning til at få et nyt syn på egen praksis og 
eget værdisystem.
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Ud over det fremhævede fokus på gruppedannelse, gruppedynamik og peer 
feedback, var der også andre områder, hvor inspiration mellem KLEo-lærerne 
kunne identificeres. Flere tog f.eks. emnet “aktiv lytning og -læsning” op, blandt 
andet ved at afprøve forskellige former for notetagning under filmvisning og ved 
læsning af e-bog-materiale. 

På samme måde som ved arbejdet med gruppedannelse ses der dog ikke en 
direkte afsmitning på hele lærerstaben, men der har været flere fora, hvor 
emnerne har været bragt i spil.

Efter KLEo
Efter KLEo-projektets afslutning er der på skolen taget beslutning om at arbejde 
videre med i højere grad at dele lærernes refleksioner over undervisningen og 
observere hinandens undervisning. Denne gang som et samlet skoleprojekt for 
alle skolens lærere. KLEo-lærernes erfaringer fra KLEo-projektet har således været 
en af løftestængerne til at arbejde videre med at sætte fokus på og prioritere tid 
til at dele erfaringer og løfte de kollegiale og faglige drøftelser for alle lærere.
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Elementerne i KLEo-projektet

KLEo-projektet blev afviklet i tre aktionsrunder. Hver runde indeholdt forløb over 
nogle måneder i et semester og bestod i hver runde af nedenstående elementer.

Pædagogisk dag Oplæg om temaet Hele lærergruppen 3 timer

Workshop Udarbejdelse af 
aktionsplaner og 
sparring i gruppen

KLEo-lærerne 3 timer

”Mød en KLEo-
lærer”

Små workshops om 
aktionerne styret af 
KLEo-lærerne

Hele lærergruppen 1-2 runder 
af ca. 30 
min

Feedback fra 
KLEo-konsulent

Observation og 
efterfølgende 
feedback og 
reflekterende 
samtale

KLEo-lærer og KLEo 
konsulent

Samtale 1 
time

Feedback fra 
leder

Observation og 
efterfølgende 
feedback og 
reflekterende 
samtale

KLEo-lærer og leder Samtale 1 
time

GRUS Reflekterende 
samtale om 
aktionens forløb og 
perspektiver

Alle KLEo-lærere og 
leder

2 timer
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Kapitel 3
Fra undervisningsudvikling til organisationsudvikling – 
og vice versa

Af

Christina Oehlenschläger Stoltze, lektor på Randers Statsskole og KLEo-konsulent

Majurran Veethividangan, uddannelsesleder på Grenaa Gymnasium og KLEo-
leder

På Grenaa Gymnasium har KLEo-projektet udgjort grundlaget for både 
undervisningsudvikling blandt de enkelte deltagende KLEo-lærere og for en 
konstruktiv udvikling af organisationen som helhed. Deltagelsen viser, hvordan 
aktionslæring kan styrke det professionelle læringsfællesskab, hvor den 
enkelte lærer bidrager til organisationens samlede udvikling, samtidig med at 
organisationen og dens professionelle læringsfællesskab bliver i stand til at styrke 
og støtte udviklingen af den enkelte lærer.

Seks lærere har deltaget i projektet, hvor de har arbejdet med selvvalgte aktioner, 
de fandt særligt interessante og relevante i forhold til deres undervisningspraksis. 
Selvom aktionsvalgene ikke har været lagt ind i en styrende ramme, viste der sig 
en fællesnævner i de valgte aktioner: Lærerne arbejdede, på flere forskellige 
måder og niveauer, med at højne HF-elevernes ansvarsfølelse og forpligtigelse 
over for undervisningen.

Denne fællesnævner blev tydelig for gymnasiets ledelse hen imod projektets 
anden aktionsrunde, hvorefter man tog denne iagttagelse op på organisatorisk 
niveau. I KLEo-projektets sidste aktionsrunde bad lederen lærerne om at vælge 
aktioner, der kunne understøtte dette arbejde – stadig med udgangspunkt i deres 
egen hverdag og undervisningspraksis. På den måde blev der skabt en positiv 
vekselvirkning mellem individuel lærerudvikling og organisationsudvikling.



41

Grenaa Gymnasium er en skole med cirka syv klasser pr. årgang fordelt på STX, IB 
og HF. Projektet har været knyttet til HF-uddannelsen, da vi vurderede, at vi ved 
at fokusere på en enkelt uddannelses pædagogiske udfordringer kunne give mest 
mulig plads til KLEo-projektets undersøgelser.

Aktionslæringens refleksionsrum fører til udvikling

I dette afsnit vil vi beskrive den udvikling, to af lærerne på Grenaa Gymnasium 
har gennemgået i løbet af KLEo-projektets tre aktionsrunder. Lærernes 
individuelle udvikling viser, hvordan KLEo-konceptet kan medvirke til at skabe 
undervisningsudvikling i praksis i klasserummet på forskellige måder for forskellige 
lærertyper. Dette er grundlaget for den efterfølgende organisationsudvikling, som 
vi vil komme tilbage til senere.

Den første deltagende lærer, Henrik, har god kontakt til eleverne og en 
intuitiv tilgang til sin undervisningspraksis. For ham har en øget refleksion over 
undervisningens udfordringer givet et mere præcist blik på, hvad han ønsker 
at ændre i sin undervisning – og nye handlemuligheder som resultat af deraf. 
For den anden deltagende lærer, Anna, der er mere teoretisk opsøgende, giver 
aktionslæringsprojektet mulighed for at præcisere en problemstilling i den daglige 
undervisning og koble den til skolestrukturen, hvilket kræver nye tanke- og 
handlemønstre, som hun opsøger i form af ny didaktisk teori.

Begge læreres udvikling viser sig at være tæt knyttet til den pause fra den daglige 
undervisning, som KLEo-konceptet tilbyder. En pause, vi i dette kapitel beskriver 
som et “refleksionsrum”, fordi den netop er kendetegnet ved tid og rum til øget 
refleksion over undervisningen. Dette rum er ikke knyttet til løsninger på konkrete 
problemer, men er derimod kendetegnet ved, at tanker og overvejelser bliver 
mødt med åbnende spørgsmål fra en KLEo-konsulent og -leder, der i rollen som 
observatør og sparringspartner giver mulighed for nye tanker og refleksioner. Og 
det viser sig at være et godt grundlag for udvikling.  
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Henriks aktion: Ny tænkning og handling om aktivitet, ejerskab 
og læring
Igennem Henriks deltagelse i de tre KLEo-semestre udvikler han sin tænkning 
om og handling i undervisningen, særligt i forhold til elevernes manglende 
ansvarstagen og forpligtigelse over for undervisningen. Han indkredser 
gradvist denne problemstilling allerede i udviklingen af sin første aktion, 
hvor han reflekterer over sin oplevelse af, at for få elever deltager aktivt og 
mundtligt i undervisningen. For at opretholde en åbnende og undersøgende 
tilgang til problemstillingen længst muligt indleder han sit aktionsarbejde 
med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne om, 
hvilke undervisningsaktiviteter de oplever at lære mest ved. Gennem 
spørgeskemaundersøgelsen tillader Henrik sig at opholde sig lidt længere end 
normalt i refleksionens usikre rum, hvor målet ikke i første omgang er en konkret 
løsning på et problem, men snarere en undersøgelse af problemets væsen og 
mulige løsninger derpå. Projektets refleksionsrum bidrager altså til en ændring 
af handling, og via den ekstra tid i refleksionsrummet bidrager det til en anden 
handling, end hvis han blot søgte en brugbar løsning og et hurtigt svar på et 
umiddelbart problem. Efterfølgende bruger han resultatet af denne undersøgelse 
som udgangspunkt for arbejdet med at øge elevaktiviteten.

Det viser sig, at spørgeskemaundersøgelsen kommer til at udgøre et væsentligt 
element i hans ændring i tænkning om undervisningen. Han oplever nemlig, at 
det, at han har givet eleverne en stemme i forhold til valget af arbejdsformer og 
oprigtigt har ønsket at høre, hvad de har på hjerte i forhold til undervisningen, har 
øget hans relation til og med klassen, hvilket han ikke havde overvejet på forhånd. 

I forsøget på at øge elevernes aktive deltagelse i undervisningen, arbejder Henrik 
også med at styre elevernes computer- og mobiltelefonbrug – simpelthen ved at 
italesætte, hvornår eleverne skal anvende disse redskaber, og hvornår de ikke skal. 
Også her oplever Henrik, at det, at han ser, hvad eleverne laver, betyder, at de – 
endnu mere end tidligere – føler sig set i undervisningssituationen, hvilket giver 
en øget kontakt til dem� Måske fordi de oplever, at han interesserer sig for dem. 
For Henrik er der altså en gensidighed i udviklingen af tænkning om og handling i 
undervisningen, hvor ændringen på det ene parameter medfører ændring på det 
andet; en udvikling, som han gennemgår flere gange gennem det systematiske 
arbejde i projektet. 
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Det er tydeligt i Henriks eksempel, at KLEo-projektets pause til refleksioner over 
klasserum og -dynamik giver ham mulighed for at afprøve arbejdsformer og 
strukturer, han ikke ellers ville have afprøvet. Samtidig giver de efterfølgende 
samtaler med hhv. KLEo-konsulenten og lederen et refleksionsrum, hvor han kan 
evaluere udbyttet af de enkelte aktioner. Dette refleksionsrum samt sparringen 
med den rent organisatoriske udenforstående KLEo-konsulent og -leder er 
desuden medvirkende til, at Henriks tænkning gennem projektet bliver mere 
præcis på, hvilken type aktivitet han søger i klasserummet. Henrik ser nu en 
klar parallel mellem motivation, aktivitet og læring, hvorfor hans refleksioner 
handler om at lade så mange elever som muligt deltage aktivt i undervisningen. 
Han overvejer fremadrettet eksempelvis at arbejde med, hvordan han kan øge 
sin styring af den mundtlige aktivitet, så også de elever, der har brug for tid til 
at tænke, inden de taler, får mulighed for at komme til orde. Desuden overvejer 
han muligheden for at gøre en del af aktiviteten skriftlig, så flere forskellige typer 
elever får mulighed for at være aktive og deltagende på hver deres måde. 

Annas aktion: Nye tanker og faglige begrundelser i under-
visningspraksis
Anna har generelt set en meget reflekterende tilgang til undervisningen, og hun 
har allerede fra projektets begyndelse en ide om, at flere af hendes pædagogiske 
udfordringer bunder i elevernes manglende ansvarstagen og forpligtigelse over 
for undervisningen. De tre aktioner, hun vælger at arbejde med i KLEo-projektet, 
omhandler forskellige indgange til at løse dette problem. I ét semester arbejder 
hun med problemstillingen med fokus på elevernes evne til selvstændigt at 
bearbejde det faglige stof, da hun oplever dette som en stor udfordring for 
eleverne. Pga. skolens lektieintegration skal HF-eleverne på første år ikke læse 
lektier hjemme, og derfor er det ikke nødvendigt, at de arbejder selvstændigt 
med stoffet uden for skoletiden. Hun oplever, at eleverne ikke er i stand til at 
overføre deres viden fra lektion til lektion, ligesom det nogle gange kan være 
problematisk for dem at overføre viden fra starten af en lektion til slutningen af 
samme.  

Denne overførsel af viden arbejder Anna med gennem aktioner særligt i starten 
og slutningen af lektioner for at hjælpe eleverne med at overføre viden fra lektion 
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til lektion, eksempelvis gennem arbejdet med aktivering af forforståelse, brug af 
begrebskort og genopfriskning af “dagens vigtigste begreber”.

For Anna har KLEo-projektet og arbejdet med aktionerne ikke nødvendigvis ført 
til helt nye handlinger i form af nye undervisningsformer. For hende har projektet 
snarere ført til et mere fokuseret og metodisk arbejde, hvor hun arbejder med 
én udfordring i undervisningen ad gangen – vel at mærke en udfordring, hun nok 
ikke havde set helt så klart uden projektets refleksionsrum. Desuden har hendes 
identifikation af problemstillingen knyttet til elevernes manglende ansvarsfølelse 
og evne til aktiv indlæring ført til et behov for at udvide sin viden omkring 
deltagelse, arbejdsindsats og indlæring mere generelt. For at opfylde dette behov, 
har hun opsøgt og læst teori om indholdet og betydningerne af begreberne 
deltagelse, arbejdsindsats og indlæring, hvilket bl.a. har ført til, at hun har ændret 
sin tænkning om begreber som “aktiv indlæring” og fejlindlæring. 

Ligesom for Henrik er det her, KLEo-konceptets refleksionsrum bliver afgørende 
for udviklingen. I refleksionsrummene får lærerne en pause fra den akutte 
handlingstvang, som kendetegner deres væren i klasseværelset, og de får i stedet 
givet et rum til eftertanke og refleksion.

Helt konkret opstår disse refleksionsrum primært tre forskellige steder i hver 
aktionsrunde. Det første opstår ved udviklingen af aktionen, hvilket kræver en 
forudgående identificering af mulige problemstillinger i klasserummet. Dette 
indebærer en grundig refleksion over, hvad der foregår i klasserummet, og 
hvad det vil være mest oplagt at arbejde med på det givne tidspunkt. Det 
næste refleksionsrum opstår i forbindelse med KLEo-konsulentens og lederens 
observation af undervisningen og efterfølgende samtale. Disse observationer 
og samtaler udgør “forstyrrelser” i undervisningspraksissen, der har givet både 
KLEo-konsulent og -leder mulighed for at se undervisningen med en observatørs 
øjne og derigennem tilbyde læreren yderligere mulighed for refleksioner over 
undervisningen. 
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Generelle tendenser på tværs af de to eksempler

Når man ser på tværs af de to ovenstående aktionseksempler samt de øvrige 
læreres valg af eksperimenter i KLEo-projektet, ses der en gennemgående 
udfordring i at hjælpe eleverne til at udvise ansvarlighed og forpligtelse over 
for deres uddannelse. Henriks ansvarlighed og forpligtelse handler i denne 
sammenhæng om, at eleverne skal investere sig selv og deres energi i den proces, 
det er at tilegne sig noget nyt. Helt konkret handler det eksempelvis om først 
og fremmest at møde til undervisningen og vide, hvor man skal være, at have 
medbragt sine bøger – og så derefter også at gøre sig klar til aktivt at deltage i 
undervisningen og tage ejerskab over tilegnelsen af det faglige stof.

Anna mener, at en del af udfordringen med elevernes manglende 
ansvarsfølelse over for deres egen læring skyldes skolens beslutning om at 
gøre 1.HF lektieintegreret. Det mener hun betyder, at skolelivet og udbyttet af 
undervisningen kan stå som en uafhængig enhed, der ikke har noget at gøre med 
det, der sker, uden for skoletiden. Eleverne bliver ikke tvunget via lektielæsningen 
til at forholde sig en ekstra gang til det faglige stof, ligesom de rent fysisk kun 
forholder sig til læringen i skolerummet og ikke i et “hverdagsrum”. Dette kan 
også være en underliggende forklaring på de udfordringer, Anna står med. Det 
kan være en barriere for elevernes aktive deltagelse i undervisningen, hvis de har 
en følelse af, at det, de laver i skolen, er afkoblet resten af deres liv. 

På Grenaa Gymnasiums HF gav det derfor mening at kigge nøjere på 
lektieintegrationen i forbindelse med elevernes manglende ansvarsfølelse og 
forpligtigelse. Dette arbejde blev udgangspunktet for et udviklingsarbejde, som 
ledelsen i samarbejde med skolens HF-udvalg iværksatte under overskriften “Det 
professionelle læringsrum”.

GRUS og gensidighed

Erfaringen fra Grenaa Gymnasium er, at aktionslæring kan være en meget brugbar 
medspiller i skoleudvikling. Lærernes valg af aktioner kan pege på områder, som 
har brug for den samlede skoles særlige opmærksomhed. På den måde kan man 
som ledelse få et bedre grundlag for at sætte udviklingsressourcer ind der, hvor 
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det giver mening for undervisningsudvikling og dermed også for udvikling af 
organisationen. 

For at give plads til, at de tværgående problemstillinger kan afspejle skolemiljøet 
så autentisk som muligt, kræver det, at lærerne har en rimelig høj grad af frihed 
til at vælge aktionsfokus. I KLEo-projektet har der til hver aktionsrunde været en 
tematik, hvorunder lærerne skulle indkredse et fokusområde. Tematikken har i 
en eller anden grad naturligvis styret aktionernes eksperimenter i en bestemt 
retning, men det afgørende har været, at lærerne har taget udgangspunkt i deres 
egen praksis. Valget af aktionens fokus giver på den måde et billede af en eller 
flere af de udfordringer, den enkelte lærer står med til daglig i klasseværelset. 
Lægger man billederne sammen, kan man muligvis se et mere sammenhængende 
mønster på tværs, hvis skolens ledelse laver en åben og grundig gennemgang af 
de enkelte aktioners fokus. På Grenaa Gymnasium var et vigtigt element i denne 
gennemgang de GRUS som afsluttede hver aktionsrunde i KLEo-projektet, hvor 
de lærere, der deltog i projektet, i fællesskab kunne reflektere over de forskellige 
aktioners eksperimenter. Samtalerne foregik med KLEo-lederen som facilitator, 
og der tegnede sig i dette refleksionsrum forskellige mønstre, som man kunne 
arbejde videre med – ikke kun ét samlende mønster, men en række forskellige 
overlappende mønstre, som gav et godt udgangspunkt for videre arbejde.

Arbejder man på denne måde, gøres det muligt for organisationen at være 
med til at løfte de problemstillinger, der kræver en fælles indsats, væk fra den 
enkelte lærer og op på det niveau i organisationen, hvor det retteligt hører 
hjemme�  Det kan være med til at give den enkelte lærer bedre betingelser for 
at udføre sit arbejde i klasseværelset og samtidig være med til at fjerne den 
individuelle frustration, som den enkelte lærer kan gå rundt med, da det ligger 
implicit heri, at frustrationens rod måske findes på et andet og strukturelt 
niveau i organisationen og ikke i den enkeltes undervisning� Vi ser altså, at 
KLEo-konceptets tilgang til udvikling både kan have en positiv indvirkning på 
undervisningssituationen i klasseværelserne og på trivslen hos den enkelte lærer.

Det videre arbejde på skolen

Gennem KLEo-projektet er det blevet tydeligt, at de deltagende lærere har 
udviklet deres tænkning om og handling i undervisningen – ligesom de har 
påpeget en gennemgående udfordring for skolen som helhed. På Grenaa 
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Gymnasium er det valgt at fortsætte arbejdet, hvor KLEo-projektet slap, gennem 
skolens eget helskoleprojekt, hvor aktionslæring er omdrejningspunktet for 
undervisningsudvikling blandt lærerkollegiet som helhed. HF-lærerne arbejder 
videre under tematikken ’klasseledelse’, og de arbejder med at understøtte den 
fortsatte udvikling af det professionelle læringsrum for eleverne.

Konklusion
På Grenaa Gymnasium har KLEo-projektet og aktionslæringstilgangen skabt 
udvikling i såvel tænkning om som handling i undervisning for de seks deltagende 
lærere. Som vi har vist i gennemgangen af de to udvalgte eksempler, har udvikling 
særligt fundet sted i de refleksionsrum, som KLEo-konceptet giver. 

Gymnasiets deltagelse i projektet har desuden peget på, at man med 
aktionslæringstilgangen kan skabe en god gensidig påvirkning af og sammenhæng 
mellem individuel lærerudvikling og organisationsudvikling gennem tværanalyser 
af lærernes valg af fokus for aktioner.
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Kapitel 4
At flytte fokus fra underviseren til undervisningen

Af

Jesper Dahlgaard, adjunkt på Skive College og KLEo-konsulent

Søren Husted Pedersen, lektor på Skive College og KLEo-konsulent 

Bente Strange Hansen, uddannelsesleder på College360 Silkeborg og KLEo-leder 

På College360i Silkeborg oplever en del lærere det som grænseoverskridende 
at skulle åbne døren og lade ‘fremmede’ observere undervisningen, men med 
en aktionslæringstilgang kan fokus flyttes fra underviserne mod undervisningen. 
Som en KLEo-lærer udtrykte, ”(…) metoden bidrager med bevidsthed om en 
problemstilling i klasserummet. Man skal lave en aktion som en del af en time. 
Det bliver overskueligt. Det er en ‘ny’ måde at didaktisere sin undervisning på. 
Man skal ikke revolutionere sig selv eller sin undervisning, men kan fokusere på 
en sekvens af en time”.

I dette kapitel sætter vi fokus på, hvordan KLEo-konceptets aktionslæringstilgang 
giver KLEo-konsulenten og -lederen et indblik i lærerens ’maskinrum’. Indblikket 
kaster lys på, hvilke tanker og handlinger en lærer gør sig om og i undervisningen 
i en given klasse. Det fremhæves gennem to eksempler på aktioner, hvordan 
aktionsplanen spiller en særlig rolle for dette indblik og samtidig også medvirker 
til at fastholde fokus på undervisningen i de efterfølgende reflekterende samtaler 
mellem KLEo-konsulent og lærer.

Den skriftlige aktionsplan, som udarbejdes af læreren forud for aktionen og 
beskriver et undervisningseksperiment, giver en didaktisk rammesætning 
og grundlag for et fælles sprog, der kan kvalificere lærerens efterfølgende 
samtale med henholdsvis KLEo-konsulent og -leder. Aktionsplanen er med til 
at give læreren en metodisk bevidsthed, da underviseren skal tilrettelægge 
og gennemføre ’forstyrrelser’ for sig selv, hvilket åbner øjnene for at bringe 
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forskellige didaktiske elementer ind i undervisningen. 

Aktionsplanen medvirker også til at gøre eksperimentet overskueligt, fordi den 
’kun’ behøver at fokusere på et element af undervisningen fremfor en mere 
kompleks didaktisk problemstilling. At arbejde systematisk og struktureret med 
aktioner/eksperimenter i undervisningen er en måde at lave pædagogisk udvikling 
på og dele viden med et ”mindre pres” (lærercitat) end under et pædagogikum. 

”Jeg synes ikke min aktion var så højtflyvende, men efter i dag har jeg fundet ud af, 
det kan noget”. Frit citeret fra en KLEo-lærer på midtvejsseminar, hvor han havde 
fortalt om sin aktion og aktionsplan til deltagere fra andre skoler.

For nye lærere er det nemt og overskueligt at komme i gang med pædagogisk 
udvikling ved metodisk at benytte aktionsplaner. To af KLEo-lærerne, vi arbejdede 
med, var nyuddannede, der endnu ikke havde været i pædagogikum, og de 
havde ikke tidligere prøvet at arbejde med pædagogisk udvikling. Den ene 
eksperimenterede med at få de stille elever til at sige mere med fokus på 
elevopdeling efter forskellige kriterier som f.eks. fagligt niveau og små grupper. 
Den anden forsøgte sig med kønsopdelt undervisning for at få de stille piger til 
sige mere. 

For erfarne lærere bibringer arbejdet med aktionsplaner mulighed for at se 
sin egen undervisning efter i sømmene og udfordre sin egen praksis med et 
benspænd; dette ses bl.a. i aktionen med dialogcirkler, der er beskrevet nedenfor, 
samt i en aktion, hvor eleverne skulle flytte sig rundt i forskellige fysiske rum for at 
løse opgaver.

Ligeledes er de GRUS, der blev afholdt med de deltagende lærere efter hver 
aktionsrunde, med til at udvikle lærernes metodebevidsthed og holde fokus på 
den didaktiske praksis. 

I GRUS etableres en videndeling og sparring mellem lærerne, der fører til nye 
refleksioner, hvilket også bidrager til lærernes undervisningsudvikling. I de 
afholdte GRUS blev erfaringerne fra de netop afviklede aktionsrunder fremlagt og 
diskuteret med stort ejerskab. Nogle lærere blev så inspirerede, at de lånte idéer 
fra kollegers KLEo-aktioner til at udvikle egen undervisning.
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Udover GRUS blev KLEo-lærerne efter hver aktion også bedt om at videndele 
med resten af lærerkollegiet. Dette foregik i forbindelse med et afdelingsmøde, 
og KLEo-lærerne fik her igen lejlighed til at sætte ord på deres aktioner i 
undervisningen – nu for en endnu større gruppe af kolleger. På den måde har hele 
lærerkollegiet fået indblik i både konkrete aktioner samt i, hvad aktionslæring 
er og kan i forbindelse med pædagogisk udvikling på skolen. Aktionslæring vil 
være en tilgang til pædagogisk udvikling, vi kommer til at benytte fremover (se 
de fire bud på, hvordan erfaringerne fra KLEo kan bruges fremadrettet i kapitlets 
slutning).

Nedenfor beskrives to konkrete aktioner, der begge illustrerer, hvordan KLEo-
konsulenter får et indblik i KLEo-lærernes maskinrum, og hvordan aktionsplanen 
er med til at fastholde blikket på undervisningen.

Sofies aktion: Elevstemmer og relationsarbejde

 - om at give opmærksomhed til bestemte elever

På en af de pædagogiske dage, hvor begrebet elevstemme blev præsenteret for 
lærerne, gjorde flere elevbeskrivelser stort indtryk på lærerne. Det, eleverne 
gav udtryk for, var kategoriseret i fire forskellige måder at være til stede i 
undervisningen på, og hver kategori repræsenterede en form for elevmodus. 
1) Rådvildhed og fortabthed 2) Fortrolighed og almindelighed 3) Mod og 
overskridelse 4) Strategi og beregning (Boie, 2020). Flere af lærerne fandt 
det tankevækkende, at eleverne på trods af skolens velmenende tiltag havde 
oplevelser, der udkrystalliserede sig i disse modi. Dette skisma blev på flere af de 
pædagogiske dage genstand for interessante dialoger og erfaringsudvekslinger 
mellem lærerne. 

Foranlediget af dette skisma besluttede flere af lærerne sig for at arbejde med 
aktioner, der på forskellig vis tog højde for, at også nogle af deres elever sad med 
oplevelser af at være fortabte, modløse og strategiske etc. (Ibid.).

Sofie, der omtales i nedenstående aktionseksempel, underviser i engelsk i en 
klasse med 32 elever, og hun er udfordret af at komme rundt blandt alle elever 
og få en fornemmelse af, hvordan de har det, og hvordan de fungerer socialt. 
Grundlæggende en klassisk almendidaktisk problemstilling. Sofie var inspireret af 
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Anne Linders (2017) relationscirkel, der placerer den relationelle kontakt mellem 
lærer og elev på et spænd mellem distance og nærhed, og Sofie skriver i sin 
aktionsplan “Det er min opfattelse, at der er flere elever i netop denne klasse, jeg 
ikke rigtig har noget forhold til, hvilket særligt blev tydeliggjort ved udfyldelsen af 
Linders relationscirkel”.

 

Ifølge Linder handler det om at få etableret en bedre kontakt med de elever, der 
ligger i periferien af lærerens ’radar’, og for Sofie var anvendelsen af Linders 
relationscirkler en øjenåbner for, hvem man fra tid til anden kan “glemme” i en 
travl dagligdag, hvor det ofte er mest naturligt at høre de elever, der markerer og i 
øvrigt fungerer socialt. 

 

Aktionen tog således udgangspunkt i Linders (Ibid.) relationscirkel og den 
medfølgende selvvurdering, hvor læreren kortlægger, hvor distanceret og/eller 
nær hun er i relationerne til de enkelte elever. Sofie udvalgte herefter fem elever, 
som befandt sig i relationscirklens “farezone”. Disse elever ville hun have et 
særligt fokus på og forsøge at etablere samtaler med. Samtaler, som måske nok 
havde en engelskfaglig indgang, men hvis mål var at komme tættere på eleven, 
så læreren fik et bedre kendskab til eleven, bedre relation og optimalt set, i den 
sidste ende, bedre læring for eleven.

Fokus i samtalerne var, at Sofie i hvert modul talte med disse fem elever om 
ting både i og udenfor undervisningen. Sofie systematiserede samtalerne ved 
at udforme et skema, hvor hun kort noterede, om hun havde fået talt med de 
fem elever i den pågældende time, og om samtalen eventuelt kredsede om 
noget interessant og relevant f.eks. emner, der eventuelt kunne refereres til i 
undervisningen (en film, serie, sport, interesse etc.).

Opmærksomheden flytter og nytter

Sofies aktion, som i realiteten blev flere aktioner, forløb godt, naturligvis med de 
sædvanlige udfordringer, der er med elever, der fra tid til anden er fraværende. 
Succeskriteriet: At komme tættere på eleverne i “farezonen” oplevede Sofie som 
opfyldt, fordi det lykkedes hende at få et bedre indblik i, hvad der også rørte 
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sig hos disse elever, der i den daglige undervisning ofte var stille og meget lidt 
deltagende. På den baggrund lykkedes det Sofie i flere situationer at trække 
nogle emner fra samtalerne ind i klasserummet. Disse fungerede således som 
referencepunkter for læreren, som ad den vej kunne trække de udvalgte elever 
ind i de faglige plenumdiskussioner. 

Dette lille eksperiment viser, at fokus på elevstemmer og samtaler med elever i 
’farezonen’, hvor emner fra samtalerne efterfølgende inddrages i undervisningen, 
i nogle tilfælde flytter elever ind i en mindre perifer zone, der kan fremme 
elevernes deltagelse i undervisningen.

 

Den relationelle tilgang til eleverne rummer imidlertid også nogle dilemmaer, 
hvilket kom til udtryk i lærerens efterfølgende dialog med KLEo-konsulenten. Kan 
man bare trække viden og emner fra en samtale med en elev om dennes private 
livsverden ind i klasserummet? Retorisk spørgsmål, retorisk svar: Nej selvfølgelig 
ikke. Det kræver, at læreren farer med lempe, udviser empati og nødvendig 
diskretion. Set med KLEo-konsulentens øjne kan det dermed anbefales, at læreren, 
som Sofie i denne aktions eksperiment, tænker i emner som nævnt ovenfor, film, 
serier, sport, interesse etc. Medtænkes dette, så viser eksemplet her, at læreren, 
med udgangspunkt i og opmærksomheden rettet på elevstemmer, kan arbejde 
med relationer til eleverne og flytte relationen til dem mod ”nærhed” og dermed 
fremme en inddragelse i undervisningsfællesskabet. 

I det følgende afsnit flytter vi fokus fra lærerens arbejde, der understøtter 
muligheden for at skabe tættere relationer mellem lærer og elev, til arbejdet med 
elever i undervisningen og et blik på, hvilken rolle læreren kan spille i arbejdet 
med at styrke elevernes mundtlighed. 

Mikkels aktion: Flere elevstemmer i klasserummet 
- om dialogcirklens betydning for mundtlighed 

I denne aktion arbejder Mikkel med udfordringer omkring elevernes mundtlige 
deltagelse i undervisningen. Der har fra hans side været et ønske om, at flere 
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elever deltager mundtligt, når der diskuteres og besvares spørgsmål i plenum. 
Ideen opstod med pædagogisk dag, hvor udgangspunktet var Mette Boies (2020) 
forskning i elevstemmer. 

Alt for ofte opleves det, at elever gemmer på viden, de ikke bidrager med af 
den ene eller den anden årsag. Med henvisning til Mette Boies forskning er der 
adskillige årsager til elevernes tilbageholdenhed. Fællesnævner for mange af disse 
er utryghed og usikkerhed hos eleverne. Mikkel oplever, at det ofte er den samme 
håndfuld af elever, der deltager mundtligt, og dette ønsker han at ændre på. Dels 
er intentionen at styrke flere elevers mundtlighed og selvtillid i forhold til at ytre 
deres holdninger og svar på opgaver, og dels ønskes det, at flere elever bidrager 
med perspektiver på de emner og stofområder, der gennemgås i engelskfaget. 

Mikkel ønskede med denne aktion ifølge egen beskrivelse i aktionsplanen “... via 
dialogbaseret undervisning at få skabt et fysisk og ‘mentalt’ klasserum, hvor alle 
er i øjenhøjde, og hvor alle holdninger og bidrag er legitime. Jeg vil forstyrre 
opfattelsen af, at ‘de aktive’ sidder forrest og ‘passive’ bagerst, derudover vil 
jeg afskære eleverne fra at kunne ‘gemme sig’ bag computere, telefoner osv. På 
denne måde håber jeg på at kunne imødekomme de elever, som jeg har en viden 
om ‘gemmer’ på viden pga. frygt (elevstemmer).”

Rent praktisk skulle eksperimentet baseres på en dialogcirkel, hvor eleverne bliver 
flyttet fra deres individuelle pladser bag deres skærme til en rundkreds, hvor de 
alle kan se hinanden, uden at nogen kan ’gemme’ sig på den ene eller den anden 
måde. 

Overfor eleverne tydeliggjorde Mikkel indledningsvist, hvad formålet med 
eksperimentet var: At det skulle bidrage til øget refleksion hos eleverne i forhold 
til deres egen deltagelse og i sidste ende læring i engelskfaget. 

Samtidig var det målet på sigt at skabe et klasserum med mere tryghed for alle 
elever, hvilket skulle føre til øget deltagelse fra mange elever. 

De første gange, hvor der blev arbejdet med dialogcirklen, skete det med 
udgangspunkt i tekster og emner, hvor eleverne havde haft mulighed for at 
forberede sig. Ved lektionens start arbejdede eleverne med nogle spørgsmål til 
det givne emne, hvorefter de i tomandsgrupper diskuterede og kvalificerede 
deres svar. Sammen med det nævnte makkerarbejde var forventningen, at det 
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øgede elevernes tro på deres egne svar, hvilket ville gøre det lettere for dem at 
bidrage i plenum. 

Afslutningsvist samledes eleverne i en rundkreds til gennemgang af spørgsmålene. 
Målet var her, at eleverne selv skulle lade diskussionen ’flyde frit’ og på skift 
bidrage til emnet. Det indledende arbejde individuelt og i makkerpar skulle 
gøre eleverne mere trygge ved deres svar, så de i højere grad følte sig klar til 
deltagelsen i plenum.

Efterhånden som eleverne forhåbentligt ville blive mere trygge og bevidste 
om udbyttet ved at deltage aktivt i den mundtlige del af undervisningen, var 
hensigten, at dialogcirkler skulle bruges i flere undervisningsaktiviteter, uanset om 
eleverne var forberedte eller ej. 

Opmærksomheden på mundtlighed får ny betydning

Aktionens eksperiment var ifølge Mikkel udbytterigt for eleverne, og han oplevede, 
at dialogcirklen aktiverede flere elever mundtligt end det tidligere havde været 
tilfældet. Eleverne reflekterede efter øvelsen over deres eget bidrag samt læring, 
og her blev flere elever bevidste om, hvordan deres mundtlige deltagelse dels 
kunne styrke deres egen læring, men også bidrage til flere perspektiver på 
pågældende emner.

Udover elevernes opmærksomhed på egen læring blev det synligt, at mange 
elever oplever usikkerhed ved at deltage i plenum. Denne opdagelse medførte en 
accept og forståelse af problemstillingen blandt eleverne, der forhåbentligt kan 
føre til opbygning af et trygt klasserum. Med fokus på emnet blev eleverne ikke 
blot bevidste om deres egen ageren, når de skulle deltage mundtligt, men i lige 
så høj grad blev de opmærksomme på deres egen rolle, når andre sagde noget. 
Aktionens eksperiment tydeliggjorde dette, og der opstod en kollektiv bevidsthed 
om, at det for mange kan være svært at sige noget i plenum. 
 

Eleverne ønskede efterfølgende at gentage øvelsen. Flere var i deres refleksion 
blevet opmærksomme på deres egen rolle og havde erkendt, at de faktisk ikke fik 
sagt noget, selvom de gerne ville, hvilket påvirkede dem.

For Mikkel var denne observation særlig interessant, idet italesættelsen af 
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udfordringer omkring mundtlig aktivitet i plenum gjorde den enkelte elev 
opmærksom på sin rolle.

 

I KLEo-konsulentens efterfølgende reflekterende samtale med læreren blev 
det tydeligt, hvor vigtigt det netop er at turde tage dialogen med eleverne og 
være åben omkring den usikkerhed, eleverne oplever. Særligt italesættelsen af 
elevernes usikkerhed giver eleverne en forståelse af deres egen rolle både som 
aktive deltagere, men i lige så høj grad af deres ageren, når andre elever siger 
noget i plenum. 

Langt de fleste elever vil deres klassekammerater det bedste, og netop derfor er 
det vigtigt at italesætte den sårbarhed, der eksisterer hos mange elever i forhold 
til at deltage mundtligt i klassen. 

Samtalen mellem KLEo-konsulenten og læreren førte til overvejelser over 
forskellige måder at modulere dialogcirklen på. Eksempelvis kunne de første 
forsøg med denne arbejdsform afprøves i mindre grupper, hvor klassen f.eks. var 
delt i to eller tre. Efterhånden kunne grupperne gøres større, og på den måde 
kunne eleverne langsomt tilvænnes arbejdsformen og blive trygge ved at deltage 
mundtligt foran hele klassen. Eleverne skulle i dialogcirklen selv styre talerækken, 
da dialogen skulle antage en form, hvor eleverne ville finde det naturligt at tage 
ordet. Den efterfølgende evaluering med eleverne viste dog, at en ordstyrer 
kunne være en god idé, da mange elever fandt det grænseoverskridende blot at 
tage ordet, uden at Mikkel havde givet dem det. 

Omdrejningspunktet for samtalen mellem KLEo-læreren og KLEo-konsulenten 
fokuserede især på elevernes egen refleksion over deres deltagelse i den 
mundtlige del af undervisningen. For Mikkel var det en positiv overraskelse, 
hvordan eleverne selv reflekterede over deres deltagelse og faktisk havde et 
ønske om at deltage mere aktivt. Dette viser, hvordan det for Mikkel var meget 
givtigt at flytte fokus fra sig selv som underviser til undervisningen. Et skifte i 
fokus, der bidrog til at rykke ved hans opfattelse af nogle elever, der i hans øjne 
tidligere kunne synes dovne og uinteresserede, men som i virkeligheden blot var 
nervøse og måske ligefrem bange for at deltage mundtligt på klassen. 

Som fremstillet i ovenstående beskrivelser af aktioner har både Sofie og 
Mikkels undervisningsfokus formået at give KLEo-konsulenterne et indblik i 



56

deres maskinrum. Gennem de reflekterende samtaler mellem KLEo-lærere 
og KLEo-konsulent er det blevet tydeligt, hvordan de to lærere imødekommer 
en given problemstilling på undersøgende vis, samt hvad spørgsmål i relation 
hertil kan åbne for med henblik på at sætte et eksperiment i gang. Dette 
fremhæver aktionslæringstilgangens potentiale til at fastholde et fælles blik på 
undervisningspraksis og arbejde systematisk ud fra et specifikt fokus, der kan 
udvide eksisterende forståelser af den givne problemstilling og føre til ændringer i 
tænkning og handling.

Erfaringerne fra KLEo på vores skole:
Med udgangspunkt i erfaringerne fra deltagelse i KLEo-projektet følger fire 
bud på, hvordan vi på College360 overvejer at bruge aktionslæringstilgangen 
fremadrettet.

På ledelsesniveau:

1� Som pædagogisk værktøj i MUS-samtalen.
Med aktionslæringstilgangen kan der tages afsæt i en faglig og 
didaktisk praksisnær situation, der danner udgangspunkt for 
den efterfølgende samtale. Der vil derfor ikke kun være fokus på 
underviseren i samtalen, idet vægten lægges på undervisningen 
og på, hvad der foregår i maskinrummet. Lederen behøver ikke 
nødvendigvis overvære en hel time, men kan overvære den del af 
timen, som aktionens eksperiment omfatter. 

På faggruppeniveau:

2� I faggrupper, hvor vi planlægger et øget fokus på 
skriftlighedsdidaktik. 

Her kan hver faggruppe enten fælles eller individuelt beskrive en 
aktion, som hver lærer eksperimenterer ud fra – de individuelle 
erfaringer vil herefter skulle videndeles først i faggruppen og 
dernæst samlet til de øvrige faggrupper.  Det samme kan gøres 
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med andre pædagogiske indsatsområder f.eks. formativ evaluering, 
IT-værktøjer og online undervisning.

På klasseniveau: 

3. I klasseteam kan der beskrives en fælles aktion til en klasse for at 
behandle en særlig (pædagogisk) problemstilling – det kan f.eks. 
være klasseopstart, gruppedannelse, eller hvordan man håndterer 
elevernes brug af FB og mobiltelefon i timerne.

4. Som opsamling på undervisningsevalueringer. 

Her kan hver lærer planlægge en aktion, der tager afsæt i et 
’forbedringspunkt’ f.eks. medbestemmelse i gruppedannelse eller 
mere variation i undervisningen. Eleverne i klassen kan inddrages i 
udarbejdelse af aktionen.
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Kapitel 5
Motivation og mod – inspirerede medarbejdere 
forstærker lyst til pædagogisk udvikling

Af

Susanne Harkjær Møller, lektor på Randers Statsskole og KLEo-konsulent 

Mads Schmidt Haagensen, direktør på Social & Sundhedsskolen, Herning og 
KLEo-leder

SOSU-skolen i Herning og Holstebro har deltaget i KLEo-projektet, og som 
henholdsvis leder og konsulent har vi observeret, hvordan medarbejdere har 
forskellige tilgange til pædagogisk udvikling, forskellige grader af mod (i de 
aktioner, de formulerer og gennemfører) og forskellige grader af refleksion over 
egen praksis. Der er også forskelle på, i hvor høj grad forskellige medarbejdere 
behersker og anvender et pædagogisk sprog, og alt dette har indflydelse på deres 
tilgang til pædagogisk udviklingsarbejde, såsom aktionslæring i KLEo-projektet. 

Vi har ydermere observeret, at selvom det ikke altid er de mest motiverede og 
modige, der flytter sig mest, eller som har mest behov for at flytte sig, så er deres 
bidrag ikke desto mindre meget vigtige, i forhold til at en skole rykker sig som 
organisation som helhed. Denne type medarbejdere kan være med til at skabe en 
positiv tilgang til arbejdet med pædagogik og didaktik og kan have en afsmittende 
effekt på deres kolleger. Samtidigt kan de blive potentielle forandringsskabere, 
også på organisationsniveau, fordi de får blod på tanden og får tilført energi af, at 
der skabes nogle rammer, som giver dem mulighed for at udfordre sig selv. Kort 
sagt, får de en scene at boltre sig på. 

I nedenstående afsnit præsenterer Susanne, der har haft rollen som KLEo-
konsulent, to forskellige eksempler med undervisere, som på hver deres måde har 
udvist motivation og mod i arbejdet med aktionslæring i KLEo-regi. Afslutningsvis 
reflekterer Mads som KLEo-ledelsesrepræsentant over perspektiverne for resten 
af skolen.
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”Wow – hvor er det fedt at få et rum, der giver plads til at tænke 
over, hvad jeg laver”

Om modet til at se sig selv udefra

Sådan udtrykte Line, en af de deltagende KLEo-lærere, sig kort tid inde i projektet. 
På mange måder er dette citat meget illustrativt, når det kommer til at beskrive 
denne lærers tilgang til pædagogisk udvikling og det krav om at opholde sig i 
K3, som KLEo-projektet har stillet. Line er præget af et stort engagement i sin 
undervisning og sine elever og er karakteriseret ved at være dygtig til at skabe 
gode relationer til dem. Således ville det umiddelbart have været nemt for 
hende at vælge det ’sikre eksperiment’ og invitere konsulent og leder ind for at 
observere en vellykket time med et velfungerende hold, som blot ville styrke 
omgivelsernes opfattelse af hende som en kompetent underviser. Det valgte 
Line dog ikke. I stedet inviterede hun mig, som konsulent, ind for at observere et 
hold, der voldte hende store problemer, både i forhold til at fastholde en faglig 
dagsorden og i forhold til at fastholde elevernes koncentration. Det var således 
en undervisningsopgave, som medførte frustrationer, til tider tvivl over egne 
evner og drænede for energi. Som Line selv formulerede det: ”Jeg blottede mig 
fuldstændigt og så tog jeg chancen... eller risikoen… for at få kigget på noget, 
der ikke fungerede”. Kort sagt, et modigt valg, som på alle måder kunne udstille 
hendes lærerrolle. Men Line havde et klart formål; et ønske om nye øjne udefra 
og sparring i forhold til denne arbejdsopgave, som voldte kvaler og kostede på 
arbejdsglæden.

Line havde sat en tydelig ramme for observationen, som handlede om elevernes 
ageren i klasserummet i forhold til igangsætning af opgaver, fokus på det faglige 
og deltagelse i klassediskussion med relevante input. Hun havde udstyret mig 
med en oversigt over klassen, hvilket gav mig mulighed for at give konkret 
feedback på enkelte elevers deltagelse eller mangel på samme. Hendes egen 
lærerrolle var også i spil, eftersom hun yderligere ønskede feedback på sin 
igangsætning af opgaver samt tiltag for at fastholde eleverne i den faglige 
dagsorden, som hun satte. I dette specifikke tilfælde kunne jeg observere, at de 
rammer, Line skabte for undervisningen, og hendes ageren i disse rammer var 
yderst konstruktive i forhold til at fastholde eleverne i den faglige dagsorden. 
Derudover reagerede holdet på selve observationssituationen ved at udvise 
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stor respekt for deres underviser. Helt konkret opførte de sig anderledes i form 
af større koncentration omkring det faglige indhold i undervisningen, samtidigt 
med at de i højere grad end vanligt respekterede de rammer, som Line havde sat 
for undervisningen ved at blive i rummet og i deres grupper. Deres opførsel var 
tilsyneladende anderledes, fordi de havde en opfattelse af, at Lines undervisning 
var til evaluering, og i den situation ønskede de at være loyale og få hende til at 
fremstå så positivt som muligt i sin rolle som underviser. Den feedback, som Line 
fik i forbindelse med observationen, medførte således, at der kom et element af 
anerkendelse i spil, som var af betydning for Lines opfattelse af sin egen lærerrolle 
på netop dette hold. På den måde blev hendes mod i forhold til at åbne døren til 
sit – i dette tilfælde kaotiske – klasselokale belønnet, fordi hun fik afkræftet, at 
hendes undervisning på netop dette hold ikke lykkedes. Det gav således Line et 
nyt blik på holdet og hendes egen rolle på grund at det ekstra blik udefra, som så 
med.

”Nej, hvor er det interessant. Det havde jeg slet ikke tænkt over, 
at jeg gør”

Om nysgerrighed som drivkraft og inspiration

Dette var blot et af mange udbrud fra Hanne, en anden af de deltagende KLEo-
lærere på SOSU-skolen. Udtalelsen faldt under en af de didaktiske samtaler med 
mig som konsulent efter endt undervisningsobservation. Ordlyden er meget 
sigende for denne undervisers tilgang til sin deltagelse i projektet, nemlig en 
nysgerrighed over for egen praksis og et stort mod til at undersøge, hvad der 
sker i hendes klasserum, f.eks. hvordan hun skaber rammer for sin undervisning, 
samt hvordan eleverne reagerer på det. Som Hanne selv formulerede det, så 
betragtede hun KLEo-projektet ”som en rigtig god mulighed for at udvikle sin 
egen faglige og didaktiske praksis.” I det hele taget er det tydeligt, at Hanne som 
underviser bliver direkte motiveret af at befinde sig i K3, allerhelst sammen med 
kolleger, og for hende er det en stor motivationsfaktor at forholde sig reflekteret 
til sin egen didaktiske tilgang til undervisning. Den motivation og nysgerrighed 
kom til udtryk i hele forløbet, hvor Hanne i hver af de tre aktionsrunder kastede 
sig ud i eksperimenter, som jeg fik lov til at observere. Hver runde var desuden 
præget af en yderst positiv tilgang til at få nye øjne på undervisningen og en stor 
lyst til didaktisk sparring.
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I anden aktionsrunde afspejlede hendes mod sig i valg af observationsfokus. 
Efter at have set sin relationspædagogiske lærerprofil (Lund, 2018) valgte hun 
at arbejde med et aspekt af elevernes svar på lærerprofilen, som ramte hende, 
fordi hun selv erkendte, at det var et udviklingspunkt for hendes lærerrolle. 
Lærerprofilen viste, at eleverne opfattede deres underviser som mindre styrende 
end hendes egen opfattelse var. Denne diskrepans ansporede Hanne til at 
tilrettelægge den lektion, jeg skulle observere, så den gav mulighed for at give 
feedback på dette bestemte aspekt af hendes lærerrolle. Det gav anledning 
til meget konkret feedback, som Hanne kunne bruge til videre refleksion over, 
hvordan hun kunne ændre ved praksis, hvis hun ønskede at arbejde med det 
valgte udviklingspunkt. 

Hannes mod kom her til udtryk ved, at hun turde rette luppen mod egen rolle 
som underviser frem for selve undervisningen. Noget, som for nogle undervisere 
sandsynligvis ville kunne føles lidt angstprovokerende. Men dette kendetegn 
ved Hannes tilgang til egen praksis er bidragende til, at hun kan fungere som 
rollemodel og inspirator for sine kolleger i ønsket om at skabe en kultur, hvor man 
tør sætte egen undervisningspraksis under lup.

Betydningen af klare rammer og tillid

Hvor omdrejningspunktet i kapitlets første afsnit har været båret af KLEo-
konsulentens blik på lærernes arbejde og erfaringer, tager de næste afsnit afsæt i 
ledelsesperspektivet.

Som ledelsesrepræsentant i KLEo-projektet blev det hurtigt tydeligt, at 
ledelsesopgaven var klart defineret gennem de meget eksplicitte rammer. For 
det første lagde hver runde ud med fælles, teoretiske input til lærernes aktioner. 
Sideløbende med dette skabte selve rammerne omkring KLEo-projektet, både 
mht. workshops, deadlines, krav til skriftlighed, dokumentation samt besøg og 
samtaler med henholdsvis konsulent og leder, nogle klart definerede rammer for 
undervisernes udforskning af deres egen praksis. Værdien af disse rammer skal 
ikke undervurderes. Der er noget frisættende i at arbejde inden for klare rammer. 
Selve aktionslæringstilgangen giver meget plads til frihed i valg af aktioner, mens 
KLEo-projektets skemaer og klare struktur medførte, at friheden til at sætte 
mål, sætte eksperimenter i gang og sætte sin lærerrolle og undervisning under 
en lup kunne blomstre. Samtidigt havde de klare rammer en anden, men ikke 
nødvendigvis mindre vigtig funktion, nemlig den, at der faktisk sker noget; At 
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underviserne faktisk kastede sig ud i undersøgelser og udvikling, fordi der var krav 
til skriftlige og mundtlige refleksioner, fordi underviserne blev observeret af øjne 
udefra, og fordi der blev fulgt op på deres aktioner på forskellig vis og i forskellige 
fora. 

Den forholdsvis ’frie leg’ har udfoldet sig på forskellige måder og i forskellige 
tempi hos de enkelte deltagende KLEo-lærere. For selv om alle KLEo-
lærerne har haft samme rammer at bevæge sig inden for og har modtaget 
samme informationer, så har deres tilgange til det indbyggede eksperiment 
i aktionslæringsmetoden været forskellige. I den sammenhæng spiller ordet 
tillid en væsentlig rolle. Nogle af underviserne har budt eksperimentet og 
øjnene udefra velkommen med åbne arme og stort mod, som beskrevet i vores 
eksempler ovenfor. De har taget imod tilbuddet om sparring og feedback med 
åbenhed og nysgerrighed og har turdet sætte noget på spil fra den allerførste 
aktion og har dermed formået at gøre deres aktioner reelt undersøgende. Andre 
undervisere har grebet opgaven an med lidt mere forbehold ved at vælge en 
aktion, som ikke satte så meget på spil, men som i højere grad gav mulighed for at 
vise en sikker demonstration af deres evner som undervisere, hvilket har medført, 
at konsulenten i første omgang har skullet skabe tillid og have en anerkendende 
tilgang for at skabe grobund for mere mod og eksperimenterende tænkning i de 
efterfølgende aktioner. 

For de lærere har det været en forudsætning at få afdramatiseret dét, at der 
kommer et blik udefra, før de har følt sig trygge nok til at vove sig ud på lidt 
dybere vand og turde noget mere i deres aktioner og observationer; at lege 
lidt mere frit. For sidstnævnte gruppe af lærere har KLEo-projektets rammer 
og friheden til selv at vælge aktion haft den yderligere værdi, at der har været 
tillid til, at vi bliver inden for den ramme, som er aftalt. At dét, som observeres 
og efterfølgende italesættes, er defineret af underviseren selv. Det er dermed 
ikke hele underviserens virke, der sættes under lup, og det har givet tryghed 
og styrket tilliden i forhold til dét at skulle observeres og sparre omkring 
undervisningspraksis.
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Perspektiver for resten af skolen

Som ledelsesrepræsentant i et projekt som KLEo, hvor fokuspunktet i høj grad 
er individuelt og derfor potentielt forskelligt fra lærer til lærer (og måske også 
forskelligt fra det, som resten af organisationen er optaget af), var jeg på forhånd 
lidt bekymret. Ville de mange små aktioner trække i samme retning? Ville lærerne 
kunne sparre med hinanden, hvis de valgte helt forskellige udfordringer? Ville det 
frie valg kunne flytte fokus væk fra fælles skole-dagsordener og måske ligefrem 
virke kontraproduktivt ift. den fælles udvikling?

Mine bekymringer viste sig at være ubegrundede af flere årsager. For det 
første ønskede de fleste af lærerne at kaste sig over meget sammenlignelige 
udfordringer: Noget med relationer til alle elever og noget med at dosere styring 
over for elevernes egen motivation. Altså ret almene men ikke desto mindre 
meget relevante udfordringer. Og samtidig fik ledelsen adgang til lærernes 
behov: At lige på dette punkt findes faktisk nogle spørgsmål, som mange synes er 
relevante, og som er svære at finde svar på. (Det er godt at vide, når vi f.eks. skal 
vælge fokus i kommende udviklingsprogrammer, efteruddannelse osv.) 

Desuden blev de pædagogiske dage tydelige eksempler på, hvordan selv 
små bidder af inspiration blev grebet og føjet ind i fokuspunkterne. De tre 
aktionsrunders indledende teoretiske oplæg for alle skolens lærere og den ekstra 
dybde til KLEo-lærerne tydeliggjorde, hvordan aktionsrundernes temaer fik lov til 
at præge KLEo-lærernes blik, f.eks. da begrebet ‘klasserumsledelse’ med akserne 
‘styring/nærvær’ samt ‘relationscirklen’ fyldte meget for lærerne. Således fik 
mange af lærernes aktioner beslægtede vinkler, og de gav derigennem ikke bare 
et grundlag for udvikling hos den enkelte, men også en karakter af skoleudvikling, 
når flere lærere arbejdede med samme problemstillinger i samme ramme.

Men én ting er den fælles pædagogiske dag med teoretiske oplæg til både 
KLEo-lærere og resten af lærerkollegiet – en anden ting er den pædagogiske 
udvikling i hverdagen, som de pædagogiske dage lægger op til. Line efterlyste 
i den forbindelse, at flere kolleger havde oplevet KLEo-arbejdsformen på egen 
krop. Hun udtrykte det således: ”De pædagogiske dage kunne have givet et meget 
større udbytte, hvis fem eller ti fra hver afdeling havde prøvet aktionslæring”. 
Det kunne tyde på, at den scene, der sættes gennem aktionslæringstilgangen og 
besøgene i undervisningen, bidrager til at skabe et særligt refleksionsrum – et 
rum for de indviede.
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Det handlede ifølge Line bl.a. om et mindset for at gå ind i den pædagogiske og 
didaktiske udvikling og om at sætte et mere vedholdende fokus på enkelte af 
de mange bolde, der altid er i luften på en skole. Hanne bed i den forbindelse 
mærke i, at ‘styring/nærvær’-temaet fra første aktionsrundes klasseledelsesfokus 
i forvejen havde god klangbund på skolen fra tidligere, og der her var en mulighed 
for at revitalisere nogle forståelser, vi allerede havde arbejdet med: ”Dér kunne 
jeg godt have set, at vi kunne have løftet sammen i det store fællesskab”, siger 
hun, mens Line supplerer med en væsentlig betragtning: ”Det handler også om 
italesættelsen. Hvad er det så vi skal bagefter?! Når vi siger ’Tak for i dag’, skal der 
være nogle, der griber bolden”. 

Hanne og Lines ønsker om en mere bredt funderet og vedholdende 
skoleudviklingsdagsorden tager jeg som udtryk for, at involveringen i KLEo-
projektet har virket både givende og relevant for de enkelte deltagere, men også 
at der ligger et skole-potentiale, som venter på at blive samlet op. Derfor må det 
være en ledelsesopgave at gribe bolden og ’give den op’ til KLEo-projekt, version 
to, tre og fire med hjælp fra de lærere, der allerede har de gode erfaringer og 
ønsker på skolens vegne.

Vi skal sætte en ny forventning til hinanden

Det indtryk, som lærerne, der har været med i KLEo-projektet, har efterladt mig 
med, er ubetinget godt! Aktionslæringstilgangen fungerede, og engagementet 
lyste ud af alle på de halvårlige opsamlingsmøder, hvor KLEo-lærerne var samlet 
for at dele erfaringerne med projektet. Øvelsen bliver at skalere projektet til en ny 
organisatorisk praksis – ”en ny kultur”, som Hanne udtrykker det.

Dette vil kræve en gen-tænkning af en række af de praktiske vilkår og muligheder 
i projektet, herunder konsulent-rollen, motivationen for deltagelse, hvor mange 
deltagere ad gangen osv. Men også en konfrontation af implicit forventning til 
lærerne. Denne forventning har i høj grad været, at de selv skulle finde løsninger 
på de pædagogiske og didaktiske udfordringer, rollen byder på. Måske kunne 
man tale med en kollega i kafferummet, måske kunne man tage på uddannelse, 
og måske kunne man – hvis man arbejder på en progressiv skole – tage sine 
udfordringer med på et team-møde til fælles drøftelse.

Men inspireret af Line og Hannes overvejelser tænker jeg, at det væsentligste 
vil være at dyrke motivationen, dér hvor den allerede findes� Den findes konkret 
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hos de lærere, der har været med i projektet� Og den findes i – tænker jeg – alle 
læreres ønske om at lykkes sammen med eleverne. 

Med denne inspiration kunne en ny forventning bestå i, at alle skolens lærere og 
ledere på én og samme tid er nysgerrige og strukturerede. Nysgerrige ift. at ville 
udforske egen og andres praksis og strukturerede i de måder, det gøres på. 

Men hvis nysgerrighed og struktur er svaret, hvad er så spørgsmålet? Eller som 
Line udtrykker det: ”Hvad er det, vi vil med det her med at være reflekterende 
sammen”? 

På den skole, jeg er leder for, vil vi hele tiden tusind ting, men et par 
fællesnævnere kunne være, at vi gerne vil skabe en kultur, hvor skolen er:

• et sted, hvor alle elever får passende udfordringer og plads til 
at udvikle sig

• et sted, hvor alle lærere trives i arbejdet med eleverne og 
hinanden

Når det i dag ikke længere er nok at kunne løse sine egne udfordringer selv, 
handler det om ordet ‘alle’. Hvis ‘alle elever’ skal opleve undervisningen som 
nærværende og udfordrende, må ‘alle lærere’ hjælpe sig selv og hinanden 
med at udvikle sig og lykkes. Dér, hvor vi kan bygge en endnu stærkere kultur, 
er i skiftet fra ‘mine elever’ til ‘vores elever’. Og KLEo-projektet har med 
aktionslæringstilgangen, konsulentrollen, ledelsesperspektivet og de løbende, 
fælles refleksionsrum formået at være et godt svar på, hvordan vi kan lykkes 
bedre med alle elever, fordi KLEo-konceptets rammer bygger bro fra den enkeltes 
egne udviklingsønsker tæt på hverdagen til en fælles reflekterende praksis på K3-
niveau. 

Deltagelsen i KLEo-projektet har vist, at de enkelte lærere let lader sig rive med 
af den praksisnære udvikling, tager chancer, lader sig udfordre og håndterer 
sårbarhed og mod i de fælles refleksioner. Næste skridt må blive at lade KLEo-
lærernes mod og motivation være katalysator for hele lærergruppen, så alle 
elever på sigt møder lærere, der udvikler både sig selv og hinanden gennem 
fælles refleksioner.

Som leder tænker jeg, at vi skal sætte en scene, hvor de motiverede lærere, der 
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allerede har erfaring fra KLEo-projektet, og som har mod på flere udfordringer, 
spiller de afgørende roller. De skal have plads til f.eks. at tage rollen som konsulent 
(og måske lære nye konsulenter op) eller måske rollen som tovholder for de 
stramme rammer omkring skriftlighed og dokumentation – eller som den, 
der samler boldene op, når der (med Lines ord) bliver sagt ”Tak for i dag”, så 
erfaringer kan blive input til nye aktioner. 

Det er KLEo-lærernes gode erfaringer og energi, der skal hjælpe de næste 
kolleger til at få lignende erfaringer, så vi på sigt kan skabe en kultur, der inviterer 
til nysgerrighed og gennem strukturerede arbejdsgange formår at bekræfte og 
udbygge den gensidige tillid og fælles refleksioner mellem lærerkolleger.

Samtidig er det en pointe, at vi som ledelse må træde med op på scenen og 
være skarpe på, hvad det er, vi vil som skole, og hvilken forventning vi kan have til 
hinanden. På den måde kan aktionslæringstilgangen bibringe et større perspektiv 
end blot at skabe gode refleksioner for den enkelte: Den kan f.eks. være med til at 
gøre ‘mine elever’ til vores!

Deltagelse i KLEo-projektet har tydeligvis skabt en motivation for mere 
pædagogisk udvikling gennem dets koncept. De individuelle refleksioner gennem 
aktionsrunderne har givet mod, ikke kun på egne vegne, men også på hele 
skolens – mod på en ny kultur, hvor aktionslæringstilgangen bliver et fælles 
udviklingsgreb. 

Som Hanne udtrykker det: ”Måske er det bærende element her, at vi skaber 
kulturen sammen omkring det her med at være reflekterende praktikere, der 
arbejder med aktionslæring sammen – og at vi dermed gør det til et fælles tredje, 
vi har sammen, og at det er dét, der løfter det”.



67

Kapitel 6
Tre ledelsesperspektiver inde fra KLEo-projektet

KLEo – et værktøj til ledelse af pædagogisk udvikling
Af Hanne Greisen, Rektor, Skive College og KLEo-leder

Dette afsnit tager afsæt i mine oplevelser som leder, og formålet er at dele de 
erfaringer, jeg gjorde mig under min deltagelse i KLEo-projektet i forhold til 
afvikling af MUS og GRUS, og særligt afspejler det, hvordan en stigende tryghed 
blandt lærerne gennem aktionsrundernes blik på egen undervisning kom til 
udtryk.

Jeg har været personaleleder i mange år og betragtede deltagelse i KLEo-projektet 
som en oplagt mulighed for at arbejde med udvikling af lærerkompetencer ud fra 
de behov og indsatsområder, der var i organisationen. 

På Skive College deltog 15 HHX-lærere i KLEo-projektet, og i rollen som KLEo-leder 
involverede jeg mig i hver af de tre runder på følgende vis:

• KLEo-lærerne planlagde og gennemførte aktionen, og jeg 
observerede undervisning. Umiddelbart herefter blev 
der afholdt MUS – herunder drøftelse af aktionen og de 
overvejelser, som læreren havde gjort sig. 

• Efter alle observationer var gennemført, blev aktionsrunden 
afsluttet med GRUS. GRUS gennemførte jeg som en 
evalueringssamtale på to timer med KLEo-lærergruppen i 
to teams med henholdsvis syv og otte lærere i hvert team. 
Omdrejningspunktet for samtalerne var de enkelte læreres 
aktioner.

I første runde af KLEo-projektet var temaet for aktionen givet på forhånd – 
alle KLEo-lærere skulle arbejde med klasseledelse og relationer, og selvom 
aktionslæringstilgangen for nogle var ny, var der hurtigt et stort engagement og 
lyst til at afprøve en aktion at spore. 
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Alligevel oplevede jeg, at enkelte af lærerne var lidt utrygge ved, at der skulle 
udarbejdes en relationspædagogisk lærerprofil. Profilen baserer sig på et 
spørgeskema (Lund, 2018), som eleverne besvarer. Resultatet (profilerne) viser, 
hvordan eleverne oplever en given lærers undervisning i deres klasse/hold. 
Utrygheden omhandlede blandt andet, hvordan jeg som leder ville bruge profilen, 
hvilket kom til udtryk gennem læreres spørgsmål om, hvorvidt spørgeskemaet 
rettede sig mod en decideret måling af deres performance som lærer. For mig 
understregede dette vigtigheden i at uddybe formålet med anvendelsen af 
spørgeskemaet og i at fortælle, at profilen kun kan udtrykke et øjebliksbillede i 
den besvarende klasse, og at det i øvrigt var frivilligt, om læreren ville vise profilen 
til mig. 

I sammenhæng hermed var første runde med andre ord kendetegnet ved ikke at 
være afprøvet – både i forhold til tilgang og til min rolle og involvering som leder.

Men allerede anden runde, med professionel relationskompetence og 
elevstemmer som tematik, bar tydeligt præg af, at alle nu kendte den proces, vi 
skulle igennem. Der var mere ro på i denne runde, f.eks. var utrygheden omkring 
anvendelsen af den relationspædagogiske lærerprofil stort set væk, og der var 
større fokus på det pædagogiske og didaktiske indhold i tematikken samt på selve 
aktionens eksperiment. Jeg oplevede også, at lærerne var meget mere trygge ved 
at have en observerende leder med i klassen. 

Dette fortsatte i tredje runde, hvor lærerne selv skulle vælge tema for aktionen. 
Omdrejningspunktet for runden var den didaktiske samtale – at lære af egen 
praksis og sætte gang i den refleksive proces, hvor tyngden på det undersøgende 
i samtalen skulle give mulighed for at reflektere (individuelt og i samtale) over 
undervisningens udformning, gennemførelse og intentionalitet.

I denne runde oplevede jeg, at lærerne var helt trygge ved processen – både ved 
den relationspædagogiske lærerprofils anvendelse og min rolle som observatør i 
undervisningen. 

Det var dog vanskeligt at finde fokus for aktionerne i denne runde uden en fælles 
tematik. Der var eksempelvis to lærere, der sagde, at de havde svært ved at ’finde 
på’, hvad deres aktion skulle fokusere på og eksperimentere med, og om det 
ikke var OK, at de bare gennemførte undervisningen, som de ’plejede’, og som 
KLEo-konsulent og leder så kunne overvære. Det virkede, som om lærerne på det 
tidspunkt havde afprøvet det, de umiddelbart havde haft behov for, og at de var 
lidt mættede af den koncentrerede proces. 
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Afholdelse af MUS

Beslutningen om at gennemføre MUS, umiddelbart efter jeg havde observeret 
lærerens undervisning, gjorde, at vi kunne starte samtalen med at tale om 
observationerne fra aktionen og derefter om andre relevante forhold i relation til 
en MUS.

Min oplevelse var, at det fungerede godt at tale ud fra aktionen i MUS, da det 
var relevant og nærværende, og lærerne ville gerne reflektere deres aktioners 
eksperimenter. 

Det fungerede godt at koble dialog med den enkelte lærer om didaktik, 
klasseledelse og relationer til dialog om den enkelte lærers udvikling og trivsel på 
arbejdspladsen, som er formålet med MUS.

Nogle af lærerne havde været lidt spændte på, at deres leder skulle observere 
undervisningen. En lærer fortalte mig, at han havde været meget nervøs og havde 
brugt utrolig meget tid på at forberede undervisningen. Under MUS spurgte 
jeg ind til, hvordan det havde været, at jeg havde observeret undervisningen. 
Læreren sagde, at han var lettet over, hvordan det var forløbet. Det havde slet 
ikke været så slemt, som han havde frygtet, og ret hurtigt havde han vænnet 
sig til, at jeg var der, og kunne koncentrere sig helt om klassen. Anden gang, jeg 
observerede læreren, var det ganske tydeligt, at han var meget mere tryg og tog 
det mere afslappet.

En anden lærer gav dog allerede i første runde udtryk for, at hun syntes, det var 
dejligt, at hendes leder faktisk så, hvordan hun underviste. Hun forklarede om 
sin aktion og de refleksioner, hun havde gjort sig, og jeg spurgte ind til hendes 
overvejelser i forbindelse med aktionen og fortalte om de observationer, jeg 
havde gjort mig. Det var lykkedes rigtig godt for læreren at opnå de ting, hun 
gerne ville med aktionen. Da vi næsten var færdige med samtalen, spurgte 
hun, om jeg slet ikke syntes, hun var en god lærer. Og jo, det kunne jeg bestemt 
bekræfte, men at samtalen her jo handlede om observation af det valgte 
aktionsfokus, og ikke om at vurdere hende som lærer. 

Alligevel medvirkede netop hendes spørgsmål til at sætte ord på det, som jeg tror, 
var grunden til utrygheden hos mange.
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Afholdelse af GRUS

Inden GRUS var lærerne blevet forberedt på, at vi skulle snakke om deres aktioner, 
hensigten med dem, og hvad de havde fået ud af aktionsrunden (se invitation 
med forberedende spørgsmål til slut i afsnittet. 

Det var både nyt for lærerne at deltage i GRUS og for mig at afholde GRUS. Jeg 
havde valgt, at det var mig, der skulle facilitere samtalen, men at det ellers 
stort set var lærerne, der sparrede med hinanden omkring de afholdte aktioner, 
erfaringer og didaktik generelt. 

Jeg havde observeret, at flere af lærerne havde samme formål med deres aktioner 
som eksempelvis større mundtlig aktivitet hos eleverne. Men det var forskelligt, 
hvordan de enkelte lærere havde planlagt, at aktionerne skulle gennemføres. Jeg 
havde derfor valgt at lade lærerne enkeltvis kort fortælle om deres aktioner, mens 
jeg skrev dem op i et mindmap på tavlen, så alle fik et overblik over intentionerne 
med aktionerne, og hvordan de blev gennemført af den enkelte lærer.

Overblikket og den indledende gennemgang fra lærerne gav mulighed for gode 
drøftelser i gruppen. Det var positivt at opleve, og der var stor erfaringsudveksling   

– ikke kun om de gennemførte aktioner, men drøftelserne kom hurtigt til også at 
omhandle andre områder indenfor didaktik. Der var blandt andet en diskussion 
af, hvordan man giver lektier for, og af hvordan eleverne motiveres til at forberede 
sig hjemme. Det var meget forskelligt, hvordan de enkelte lærere gav eleverne 
lektier for. Lærerne begyndte at drøfte, hvordan eleverne opnår den bedste 

Figur 6: Mindmap fra GRUS efter første runde af KLEo på Skive College, HHX.
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læring ved at læse lektier afhængig af, hvordan lærerne har bedt eleverne 
forberede sig.

Min faciliterende rolle under hele samtalen bestod mest i at lytte til lærernes 
refleksioner og hjælpe med at koble nogle refleksioner mellem de forskellige 
aktioner, hvilket jeg var i stand til, fordi jeg netop havde observeret alle lærernes 
aktioner. 

Samtalen blev afsluttet med en evaluering af GRUS. En lærer sagde, at han 
ikke havde haft de store forventninger til at deltage i GRUS, men det var meget 
bedre, end han havde forventet. Flere tilkendegav, at det var rart at have tid til 
og mulighed for kollegial sparring omkring didaktik – det havde man ikke gjort i 
hverdagen. 

Alt i alt var min oplevelse, tilsvarende lærernes, meget positiv. På baggrund af 
erfaringerne med MUS og GRUS er det min vurdering, at man på denne måde 
stiller et rum til rådighed for kollegial sparring og refleksion og samtidig tildeler 
det en organisatorisk prioritet.

Et værktøj til ledelse af pædagogisk personale

Som det også fremgår af ovenstående, er min erfaring, som leder af pædagogisk 
personale, at KLEo-konceptet tilbyder en rammesætning, der rummer brugbare 
værktøjer. Det er en god måde at få fokus på didaktik og kollegial sparring og 
en oplagt mulighed for at kunne facilitere og sætte en pædagogisk retning for 
udviklingen på skolen. Samtidig giver det mulighed for at komme tættere på den 
enkelte underviser – tale med lærerne om didaktik og sammen sætte fokus på 
en fælles tematik. Det giver god mening at knytte aktionsrunderne til MUS, så 
samtalerne kædes sammen med den pædagogiske udvikling og institutionens 
retning� 

At gennemføre GRUS på baggrund af lærernes gennemførte aktioner giver en 
rigtig god ramme for at have en reflekterende didaktisk samtale – både ud fra 
aktionernes tematikker men også ud fra det behov, der kan opstå blandt lærerne 
for at drøfte forskellige udfordringer, der knytter an til undervisningen mere 
generelt� Muligheden for imødekommelse heraf gav konstruktiv sparring og 
inspiration mellem lærerne� Blandt andet fremhævede lærerne, at det var rart at 
blive præsenteret for andres måde at undervise på, at man kunne bruge andres 
viden, og at det var spændende og lærerigt med erfaringsudveksling
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Deltagelse i KLEo-projektet har ud over dette også bidraget til at skabe et rum, 
hvor man som lærer kan øve sig og acceptere, at det er OK, hvis aktionen ikke 
lykkes. Det er ligeledes blevet mindre ’farligt’ og mere anerkendt at observere 
hinandens undervisning. På Skive College har det f.eks. medført, at det er lettere 
at få erfarne undervisere til at invitere nyansatte til at følge deres undervisning, 
både i det fag, den nyansatte selv har kompetencer i, men også at den nyansatte 
kan observere undervisning inden for andre fagområder. Dette skyldes primært, 
at flere undervisere allerede har oplevet både en KLEo-konsulent og en leder 
observere undervisningen flere gange, hvilket har bidraget til at afmystificere 
det, samtidig med at det er blevet italesat på lærerværelset, at observation af 
undervisningen er OK. 

Et vigtigt forhold, inden man går i gang med at følge et koncept som i KLEo-
projektet, er, at man som leder grundigt har overvejet, hvad det er, man gerne 
vil opnå ved at arbejde på denne måde, at det er klart kommunikeret ud, og at 
organisationen er klar til at involvere sig i dette arbejde, som det f.eks. blev gjort 
i forhold til rammesætningen af GRUS, hvor lærerne fik en række spørgsmål 
tilsendt inden mødet. 

En anden vigtig ting (jeg fik ud af det) var, at jeg kom en del ud i klasserne 
og havde god tid til at observere eleverne i klasserne. På skolen har vi stort 
fokus på relationerne til eleverne, men som leder ser man ikke eleverne så tit. 
Gennem observationerne fik jeg et godt indtryk af elevgrupperne og eventuelle 
udfordringer i forbindelse med enkelte elever. Dette blev også bemærket af en 
lærer, der udtrykte: ”Det er rigtig godt, at ledelsen kommer ud og ser, hvad der 
sker i klassen – både for eleverne og læreren”. 

Da vi gik i gang med KLEo-projektet, havde jeg været personaleleder i mange 
år, men var netop startet som leder af pædagogisk personale. I denne 
ledelsesmæssige funktion fremstår KLEo-konceptet som et meget værdifuldt 
værktøj, der kan være en støtte til at skabe systematik og struktur i udviklingen 
af skolen. Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at KLEo-konceptet med fordel kan 
betragtes som et ledelsesværktøj. Set fra organisationens side er det et værktøj, 
der kan bruges til at arbejde med de indsatsområder, der er i organisationen. 
Samtidig giver det ledere mulighed for at facilitere og sætte en pædagogisk 
retning ved at skabe et rum for kollegial sparring, der kan virke motiverende og 
tilgodese udviklingsområder for alle lærere.
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Invitation til KLEo-lærere med forberedende spørgsmål

Hej KLEo-lærere
I er nu alle ved at være igennem 1. aktionsrunde med observation af KLEo 
konsulent og undertegnede. Runden afsluttes med en evaluering.
Evalueringen foregår ved kollegial didaktisk refleksion i to teams. Du er med 
i team 1, som mødes onsdag d. 4. april.
Inden evalueringsmødet vil jeg gerne bede dig forberede dig på følgende 
spørgsmål, da det er dem, vi tager udgangspunkt i på mødet:

• Hvad var hensigten med aktionsrunden?
• Hvordan kan du forholde dine data/erfaringer til f.eks. anden empiri/data, an-

den teori om emnet?
• Hvad gik godt?
• Opnåede du det, du havde til hensigt?
• Hvad gik knap så godt?
• Hvilke hindringer stødte du på?
• Hvad kan gøres anderledes efter denne periode?

Har du spørgsmål inden evalueringen, skal du selvfølgelig endelig bare sig til.

”Sproget er som en lygte:  ”Det vi taler om, er det, vi bliver i stand til 
at se”” (Wittgenstein, 1971)

Af Karina Vingtoft, Lektor, College360, HHX

Man kan sammenligne Wittgensteins pointe om, at sproget er som en lygte, med 
KLEo-konceptets idé: Både sprog og idé kaster lys på noget specifikt og muliggør 
dermed, at de forskellige aktører i og omkring undervisningspraksis kigger på 
samme genstandsfelt og kan have en samtale herom, der netop bringer faglige 
begreber, forståelser og viden frem i lyset til fælles refleksion.
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Formålet med dette perspektiv er at kaste lys på aktionsplanen som et vigtigt 
element i KLEo-konceptet. Aktionsplanen hjælper dels til med at reducere den 
kompleksitet, der er i en undervisningssituation, og idet den kombineres med et 
oplægs tematik eller andet fælles udgangspunkt, gives et afsæt, der kan fungere 
metodisk fleksibelt. Pointen er, at fordi metoden – dvs. oplæg kombineret med 
udarbejdelse af aktionsplan – er enkel, men samtidig fleksibel, betyder det, at 
den kan imødekomme mange forskellige skole- og klassekulturer, undervisere, 
undervisningsformer osv. Ved at anvende KLEo-konceptet dyrker skolen en 
systematisk metode i hverdagen, hvor kompleksiteten er høj, og som på grund af 
sin enkelhed og fleksibilitet kan bruges i ledelse og pædagogisk arbejde.

Alle aktionsrunder i KLEo-projektet starter med et oplæg forud for lærernes 
beskrivelse af aktioner. Oplæggenes temaer har i KLEo-projektet været fastlagt, 
men de kan være mangeartede og kan hentes fra forskellige områder: F.eks. 
gymnasiereformen om vedholdenhed, udvikling af elevernes digitale kompetencer 
(§ 29, stk. 3 og 6) eller fra skolens egen ETU (Elevtrivselsundersøgelse) med et 
ønske om mere variation i undervisningen. I skrivende stund (forår-sommer 2020 
med Covid19 in mente) ville flere skoler sikkert ønske, at man tidligere havde 
kastet mere lys på, hvordan man kvalificerer virtuel undervisning. Oplæggenes 
tematikker og dermed omdrejningspunkt for aktionerne kan således hentes fra 
alt fra skolens strategi over læreplaner til det enkelte klasseteams udfordringer 
og aktuelle udefrakommende temaer. I KLEo-projektet har lærerne efter 
oplæggene brugt 4-5 timer på hver især at udarbejde en aktionsplan, hvilket 
betyder, at arbejdet med at få inspirationen fra et oplæg konkretiseret til en given 
undervisningssituation kan foregå på en dag.

Fastholdelse af fokus og sprog – aktionsplanens rolle

Oplæggene, a 2-3 timers varighed, som hele lærerkollegiet sagtens kunne deltage 
i, dannede således grundlag for et uddybende arbejde, hvor KLEo-læreren 
efterfølgende trak tematikken med ind i sin undervisning, hvilket er den ene af 
to genistreger ved KLEo-konceptet. Denne kombination af oplæggets tematik og 
KLEo-lærerens udarbejdelse af en aktionsplan medfører netop, at de gode tanker, 
et oplæg indeholder, bevidst og helt selvfølgeligt bæres ind i maskinrummet – 
nemlig klasselokalet. 

Den anden genistreg er aktionslæringstilgangen, hvormed de gode tanker kan 
transporteres ind i undervisningen. I begge genistreger spiller aktionsplanen en 
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vigtig rolle, idet den fastholder lygtens lys på tematikken og aktionens specifikke 
eksperiment og dermed virker kompleksitetsreducerende.

Skabelonen for aktionsplanen består af fem simple spørgsmål:

1� Hvad går aktionen ud på?

2� Hvorfor udføre denne aktion?

3. Hvordan skal aktionen konkret realiseres?

4. Hvad er succeskriterierne for aktionen?

5. Hvordan vil en udefrakommende kunne se, at din aktion har 
fået den ønskede effekt?

Når udarbejdelse af aktionsplaner kombineres med oplæg, sætter de tre første 
spørgsmål i aktionsplanen fokus på selve temaet for aktionerne. I den proces 
koblede KLEo-lærerne oplægget til maskinrummet – den daglige undervisning 
i en konkret klasse. Aktionsplanernes sidste spørgsmål danner baggrund for 
observationen og retter sig mod den observerende part: Med disse spørgsmål 
fastholder læreren således sin lysstråle, og KLEo-lærer, KLEo-konsulent og KLEo-
leder bliver tvunget til at holde fokus på aktionsplanens omdrejningspunkt. 
Denne fastholdelse er vigtig, fordi kompleksiteten i undervisning er høj, og det 
bliver ikke mindre kompliceret af, at den efterfølgende samtale på baggrund af 
observationen – jo helt naturligt – først kan finde sted efter og uden for selve 
undervisningen�

Kombinationen af oplæg og aktionsplanens simple rammesættende spørgsmål 
muliggør altså, at et tema bæres ind i undervisningen og danner udgangspunkt 
for et eksperiment, som observeres og efterfølges af en reflekterende 
samtale. Med andre ord, aktionsplanen fastholder fokus på lærerens tanker 
og ønskede handling i undervisningen og danner efterfølgende baggrund for 
erfaringsopsamling. På denne måde fungerer aktionsplanen som et ret enkelt og 
samtidig fleksibelt værktøj, og det er en fordel. Det er simpelthen plug-and-play. 
De to genistreger kobles og gør KLEo-konceptets idé til et systematisk værktøj 
for undervisningsudvikling, som både lærere og ledere, såvel som faggrupper og 
lærerteams, kan mødes om for at skabe kvalitet i skolens pædagogiske udvikling.
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Erfaringerne fra deltagelse i KLEo-projektets processer minder på mange 
måder om tilsyn i forbindelse med teoretisk pædagogikum (TP). Ligesom 
pædagogikumkandidaten forud for tilsyn sender sit materiale, og modtager 
observation og feedback på den baggrund, gjorde det samme sig gældende 
for KLEo-læreren. Dog er mængden af materiale i KLEo-konceptet betydeligt 
reduceret ift. et pædagogikumforløb. 

På samme måde som ved TP, krævede gennemførelse af KLEo-processen også 
planlægning, når den eksterne KLEo-konsulent skulle besøge KLEo-læreren og 
observere dennes undervisning. I forbindelse med den første aktionsrunde kan 
det være en fordel med meget styring af tilrettelæggelse og planlægning af 
forløbet, da alt er nyt. Det er med andre ord en fordel, hvis KLEo-lederen kan stå 
for de ydre rammer, deadlines m.m., så KLEo-læreren har mere tid til at fokusere 
på tilrettelæggelse af undervisning i relation til den planlagte aktion. I anden 
og tredje aktionsrunde kører processen lettere. Besøgene af KLEo-konsulenter 
kan f.eks. planlægges, således at KLEo-konsulenten mødes med to af sine fire 
tilknyttede KLEo-lærere på en dag. Det giver tid til den reflekterende samtale, der 
følger efter observationen, mellem den enkelte KLEo-lærer og KLEo-konsulenten.

Optimalt set følger KLEo-lederens observation af KLEo-lærerens undervisning kort 
tid efter KLEo-konsulentens, så KLEo-læreren får to observationer og samtaler 
på baggrund af to undervisningslektioner, der ligner hinanden meget. Fordi 
klasserummet er så komplekst, er det en fordel, at lektionerne ligner hinanden, 
hvilket giver KLEo-læreren mulighed for at fastholde lygten i lidt længere tid på 
aktionens eksperiment og indsamle flere data. Har KLEo-læreren f.eks. valgt at 
fokusere på arbejdsformer og herunder træningsrummet i sine aktioner, kan det, 
at både KLEo-leder og KLEo-konsulent giver input og dermed data, styrke KLEo-
læreren i sin refleksion over egen undervisning. Men i en travl hverdag, kan det 
af praktiske årsager være en udfordring at få observationerne placeret tæt på 
hinanden, og erfaringer fra projektet tyder på, at også et senere besøg og samtale 
fortsat giver mening for KLEo-lærerens refleksioner.

KLEo-projektets fordel

Fordelen ved KLEo-projektets tre aktionsrunder (tre oplæg, tre individuelle 
aktionsplaner for KLEo-lærerne samt efterfølgende observation af KLEo-konsulent 
og -leder) har været, at ved hver runde forbedres processen med bevidste og 
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udvalgte aktioner, som systematisk observeres. F.eks. har indarbejdelse af klar 
timestart med brug af interaktive opgaver eller fokus på elevers faglige niveau og 
læringsudbytte været genstand for opmærksomhed i nogle læreres aktioner� Det 
har givet mulighed for et bevidst undersøgelsesarbejde i den daglige undervisning. 
Noget, der er en mangelvare i undervisningsverdenen, hvor der ofte er fokus 
på formidling af videnskabelig viden og professionsviden. Med KLEo-konceptet 
og systematisk brug af aktionslæring sættes der mere fokus på den praktiske 
didaktiske og pædagogiske viden, hvorved der lettere åbnes for adgangen til 
lærerens ”tavse viden”.

I forlængelse af skolens deltagelse i KLEo-projektet kobles aktionsplanen på 
undervisningsevalueringen på College360 (HHX) som et nyt tiltag. Læreren skal 
på baggrund af de gennemførte undervisningsevalueringer udvælge en klasse, 
hvori han/hun ønsker at arbejde videre med en aktion. Herefter beder man en 
kollega, fra klasseteamet, fagteamet eller en helt tredje, om at observere et 
undervisningsmodul. 

Kollegaen får den udfyldte aktionsplan før observationen, og planen danner, 
som i KLEo-projektet, baggrund for observation og efterfølgende samtale. 
Tanken er, at denne proces vil sætte flere ord på det, der sker i et læringsrum, 
og eventuelt også på den tavse viden, lærere har� At man åbner døren til 
det enkelte læringsrum – og at man derved i højere grad benytter sig af 
muligheden for at lade lygten lyse på det sprog, der har rod i den enkelte 
lærers undervisningspraksis, understøtter skolens arbejde med at kvalificere det 
pædagogiske og didaktiske arbejde.

KLEo – Faglighed og lærertrivsel i fokus
Af Catarina Kastrup, tidligere Vicerektor, Skive College, KLEo-leder, nu Rektor, 
Vestjysk Gymnasium 

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende et system 
til kvalitetsudvikling og resultatvurdering (vejledning til lov og bekendtgørelse, 
STUK). Det er endvidere et krav, at kvalitetsarbejdet foregår systematisk, samt 
at ”(…) ledere, medarbejdere og elever/kursister deltager i processen, så 
kvalitetssystemet bliver et praktisk anvendeligt værktøj i skolens hverdag” (min 
fremhævning).
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Faglighed og lærertrivsel handler i denne sammenhæng om, at alle kontinuerligt 
arbejder på at skabe kvalitet i det arbejde, der udføres, men også om, at den 
enkelte, både lærer og leder(e), kontinuerligt er åbne for input og nye idéer i det 
daglige arbejde. 

Med andre ord handler det om hele tiden at udvikle pædagogisk og didaktisk 
praksis, samtidig med at kvaliteten kan øges. Det kan umiddelbart lyde voldsomt, 
og som om det kræver rigtig mange kræfter af hver enkelt medarbejder, 
men formålet med dette afsnit er at pege på, at KLEo-konceptet tilbyder en 
rammesætning og stiller værktøjer til rådighed, der tillader, at der kan arbejdes 
systematisk med kvalitet hver dag – uden at det opleves som en ekstra opgave. 
Og måske kan det endda bidrage relevant til f.eks. faggruppernes (pædagogiske) 
arbejde, hvilket i min erfaring tit er noget, lærerne savner. KLEo-konceptets 
rammesætning muliggør, at der kan arbejdes meningsfuldt med alt det, man som 
lærer og leder skal gøre alligevel. 

Kvalitetsarbejde kan have flere dimensioner på de forskellige skoler, men rummer 
som minimum både en faglig og trivselsmæssig dimension for både lærere og 
elever.

Når der arbejdes med den faglige og trivselsmæssige kvalitet, kan det ske i 
forskellige fora, f.eks. faggrupper, klasseteams, GRUS (gruppeudviklingssamtale) 
og MUS (medarbejderudviklingssamtale) etc. 

For en leder kan det f.eks. give god mening at arbejde med GRUS med 
udgangspunkt i enten skolens strategi eller de resultater, der er fremkommet i 
enten ETU (Elevtrivselsundersøgelse) eller www.uddannelsesstatistik.dk, og som 
lærer vil der oftest arbejdes med den faglige kvalitet i faggrupper. I faggrupperne 
kan lærere give hinanden den faglige sparring og relevante input, der er brug for 
som faglærer, f.eks. i forhold til at sætte fokus på faglig kvalitet i et fag i en given 
klasse. Den enkelte lærers trivsel inddrages også i den obligatoriske MUS og MTU 
(Medarbejdertrivselsundersøgelse) eller andet, og mange steder er afholdelse af 
MUS forbundet med, at nærmeste leder observerer lærerens undervisning forud 
for samtalen. Derefter vil det være oplagt at tale om f.eks. ønskede kurser eller 
udviklingsretning for medarbejderen fremadrettet. 

http://www.uddannelsesstatistik.dk
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KLEo-projektet muliggør, at intentionen om et fagligt fokus og lærertrivsel kan 
realiseres, og fastholder blandt andet observation som afsæt for, at aktionernes 
eksperimenter giver det fælles tredje, som samtalen kan tage udgangspunkt 
i – netop ved at læreren på forhånd har udtænkt og defineret et fokuspunkt for 
observationen og den efterfølgende samtale. 

Pointen med observationsafsættet er, at det med tiden bliver helt legitimt for 
ledere (og kolleger) at ’besøge hinanden’ i undervisningen og drøfte forskellige 
aktioners mere eller mindre tilsigtede udfald. På den måde vil læreren gradvist 
tilegne sig en undersøgende tilgang til sin egen praksis, hvor det bliver naturligt 
hele tiden at tænke didaktisk og løbende prøve ting af (foretage pædagogiske 
eksperimenter), for derefter at kunne handle anderledes i egen praksis.

Skal der f.eks. arbejdes med elevers trivsel i en specifik klasse, kan klasseteams, 
der naturligt har indsigt i klassens sociale trivsel, sammen idégenerere og 
eksperimentere gennem forskellige aktioner og på baggrund af ’det fælles tredje’ 
samtale og reflektere over aktionerne i fællesskab og efterfølgende justere på 
kommende aktioner efter behov. 

Set i dette lys giver KLEo-konceptet således alle aktører i arbejdet med kvalitet 
i undervisningen en oplagt mulighed for at tale om undervisningen og bidrage 
til den faglige trivsel, foruden at det legitimerer lederens (og evt. kollegers) 
observation af undervisning ud fra på forhånd aftalte fokuspunkter.

Det er min erfaring, at læreres generelle trivsel er tæt forbundet med deres 
faglighed og faglige udvikling samt udførelsen af det, de anser for at være deres 
kerneopgave – nemlig at yde meningsfuld undervisning for deres elever. 

To opmærksomhedspunkter

Hvis man som leder eller ledelse har lyst til at prøve kræfter med KLEo-konceptet 
i forbindelse med fokus på faglighed og lærertrivsel, vil der, på baggrund af 
erfaringerne fra deltagelse i KLEo-projektet, være to opmærksomhedspunkter, der 
bør holdes for øje:

Det første og væsentligste opmærksomhedspunkt er, hvad der skal være ’driver’ 
for de aktioner, der vælges at arbejde med, og hvem der bestemmer det. Det vil 
sige, alt efter hvad målet med indsatsen er, kan ’driverne’ for aktionerne være 
forskellige� 
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I KLEo-projektet var der i de to første aktionsrunder givet tematikker, som 
aktionerne skulle centreres omkring, hvilket gav lærerne et fælles afsæt og 
mulighed for at inspirere hinanden. Det var en fordel, netop fordi KLEo-lærerne 
’tunede ind’ i forhold til den samme tematik. I andre sammenhænge kan det dog 
risikere at begrænse den enkelte lærers idégenerering, eller det kan være, at det 
ikke passer til den enkeltes undervisningspraksis, hvorfor det kan overvejes at 
lade lærerne arbejde med hver deres tema.
Nedenfor præsenteres et antal drivere for aktioner, som KLEo-projektet 
afdækkede. Der er en bred vifte af muligheder, og det er op til den enkelte skole, 
fag- eller supervisionsgruppe, klasseteam og leder at definere, hvad der giver 
mening at sætte i fokus på et givent tidspunkt.  

Det andet opmærksomhedspunkt handler om balance i fastlæggelsen af drivere. 
Såfremt udgangspunktet for udvikling er faglig og trivselsmæssig kvalitet, kan det 
være nærliggende at tænke, at det må være ledelsen, der definerer, hvad der skal 
arbejdes med – enten ud fra strategi, økonomi, resultater eller andet. 

Men her er det væsentligt at holde sig for øje, at det er lærerne, der ved, hvad der 
foregår i det enkelte klasselokale og dermed, hvad den enkelte klasse har behov 
for eller er udfordret på. Det er derfor vigtigt at være bevidst om de forskellige 
’drivere’ og deres samspil, så der kan skabes balance mellem (ledelses)styring 
og (lærer)medbestemmelse. Sidstnævnte er som bekendt betydningsfuldt ift. 
lærernes engagement i og udbytte af arbejdet med aktionerne, hvilket samlet set 
implicit bidrager til lærernes faglige trivsel. 

Figur 7: Undervisningsudvikling i ungdomsuddannelse



Erfaringen fra deltagelse i KLEo-projektet peger på, at når fokusområdet for 
observation ligger fast, og alle lærere arbejder ud fra samme tema, så giver det 
efterfølgende en mere nuanceret diskussion i GRUS, da alle ’er sporet ind på’ det 
samme tema og derfor i stand til at stille hinanden uddybende og konstruktivt 
kritiske spørgsmål. Dette kan være sværere at opnå, hvis alles aktioner går i 
forskellige retninger. 

En anbefaling kan derfor være, at der enten fra lederens side, eller f.eks. i 
pædagogisk råd, aftales, hvad der skal være temaet for aktionerne for et semester 
eller to ad gangen, baseret på, hvad der er behov for f.eks. i forhold til enkelte 
klasser, årgange eller skolen som helhed.

Hvis faglighed og lærertrivsel rammesættes med ovenstående for øje, er KLEo-
konceptets potentiale NETOP, at det favner både lederens og lærerens perspektiv 
og som et praktisk og anvendeligt værktøj i skolens hverdag dermed kan bidrage 
til faglig trivsel til glæde for både skole, lærere og elever.
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Bonus
Fra projekt til kultur

Randers Statsskole, af Lise Bitsch Holm

 Baggrund

I årene 2014 til 2017 tog Randers Statsskole del i forsknings- og 
udviklingsprojektet ”Relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet”, 
det såkaldte ”ROK-projekt”, i samarbejde med Skive Handelsgymnasium, 
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet 
og Region Midtjylland.

Formålet med projektet var overordnet set at kvalificere lærernes 
undervisningspraksis gennem deres analyse af og refleksion over 
egen praksis med fokus på styrkelse af klasseledelses- og relationelle 
lærer-/elev-kompetencer samt at skaffe indblik i elevernes oplevelse af 
undervisningen, deres forforståelse og forudsætninger. 

Fra Randers Statsskole deltog otte lærere i projektet, i observationer 
og forskningsinterviews, mens de sideløbende via aktioner afprøvede 
konkrete værktøjer i egen undervisningspraksis. Undervejs i projektet 
indgik et antal pædagogiske dage målrettet hele lærerkollegiet.

Efter ROK-årene fulgte som bekendt KLEo-projektet uden deltagelse af 
Randers Statsskole, men   tre af skolens lærere, hvoraf to er gengangere 
fra ROK-projektet, fik mulighed for at uddanne sig til KLEo-konsulenter og 
indgå i KLEo-projektet. 
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At løfte(s) i flok
I lyset af erfaringerne fra deltagelsen i ROK-projektet ønskede vi i ledelsen i 
samarbejde med skolens pædagogiske udvalg at gøre den fortsatte pædagogiske 
udvikling på Randers Statsskole til en helskoleopgave, som skulle involvere alle 
skolens ca. 80 lærere i et ’flok’-projekt. Hensigten var at gøre alle til direkte 
aktører i et projekt, så ingen skulle opleve at stå på sidelinjen, mens særligt 
udvalgte eller interesserede stak af med stafetten og kørte deres eget løb ved 
siden af og uden for det samlede lærerkollegium. Dette har betydet, at alle lærere 
siden starten af vores helskoleopgave har fået tildelt en særlig timepulje målrettet 
undervisningsudvikling.

Aktionslæring som ramme

De uddannede KLEo-konsulenter har i allerhøjeste grad været med til 
at sætte rammerne for det projekt, der nu hedder ”At løfte(s) i flok” – et 
aktionslæringsprojekt, der i skoleåret 2020-2021 er gået ind i sit tredje skoleår. 
Mens ledelse og udvalgsmedlemmer på den måde har ’tvunget’ alle lærere ind 
i et helskoleprojekt, sikrer aktionslærings-rammen, som jo trækker på erfaringer 
og viden fra såvel ROK som KLEo, at den enkelte lærer i alle henseender selv 
sætter dagsordenen for udformning af aktionerne. Det vil sige, alle lærere har 
mulighed for at afprøve forskellige eksperimenter, som knytter sig til en given 
problemstilling i den aktuelle klasse, eller – som det blev omdrejningspunktet i 
det andet år – fagets læreplan.

Undervisningsudviklingen i praksis
Alle lærere indgår i en aktionsgruppe sammen med to kolleger, og 
gruppesammensætningerne har været forskellige gennem de tre runder. Meget 
overordnet kan det skitseres sådan:



84

Skoleår: Aktionsgruppe: Tema og eksempler:

Aktionslæring 1.0

Skoleåret 2018-19

Tre lærere tilknyttet 
samme klasse

De involverede lærere 
definerer enten en 
fælles eller en individuel 
problemstilling i relation til 
undervisningen i klassen – 
f.eks. opstart af lektionen, 
fravær, øget mundtlig 
deltagelse, det fysiske 
læringsrum, elevernes 
selvevaluering

Aktionslæring 2.0
Skoleåret 2019-20

Tre lærere tilknyttet 
samme faggruppe

De involverede lærere 
definerer – på baggrund af 
den nye gymnasiereform 
(2017) og fagets nye 
læreplan en særlig 
udfordring – f.eks. de nye 
skriftlige genrer i dansk, 
begrebsafklaring i religion, 
den tema-/casebaserede 
undervisning i biologi, 
elevrespons i dramatik

Aktionslæring 3.0
Skoleåret 2020-21

Tre lærere tilknyttet 
samme klasse

Det overordnede tema 
er nu fastlagt som 

”Undervisningsudvikling og 

-evaluering”, og aktionernes 
fokus har et væsentligt 
elevinddragende element – 
elevens refleksion over egen 
læringspraksis, formidling 
af og tilbagemelding til 
læreren
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Udviklingsprocessernes struktur
Strukturen for arbejdet med ’at løftes i flok’ har været forskellig fra år til år, men 
overordnet kan formatet for processen beskrives på følgende måde:

1� Pædagogisk (halv) dag, hvor aktionsgrupperne definerer 
aktioner og udfylder en foreløbig aktionsplan efter en given 
skabelon og sender den til den projektansvarlige formand for 
pædagogisk udvalg

2� Iværksættelse af aktioner og løbende sparringsmøder mellem 
de enkelte aktionsgrupper og tilknyttet KLEo-konsulent eller 
PU-medlem (Pædagogisk udvalg)

3. Kollegial undervisningsobservation i aktionsgrupper med 
henblik på sparring vedr. aktionens/aktionernes eksperimenter

4. Aktionsgruppernes skriftlige refleksion på baggrund af de 
iværksatte aktioner og effekter heraf

5. Pædagogisk (halv) dag, hvor den projektansvarlige formand for 
PU har udpeget et antal kolleger, der deler erfaringer og viden 
med det øvrige lærerkollegium.

’At løfte(s) i folk’ er således opstået af et ønske om at forankre og videreføre et 
projekts fokus på udvikling, der begyndte med få pionerer, men i dag involverer 
mange lærere i den almindelige skolehverdag. Projektdeltagelsen tegner på 
denne vis rammerne for en skolekultur, hvor videndeling, eksperimenter, 
observationer, refleksion og kollegial samtale nu udgør grundstenen for 
pædagogisk og didaktisk udvikling på Randers Statsskole.
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Efterskrift

KLEo-projektets koncept sætter rammen og etablerer rummene og ’pausen’ 
fra det daglige undervisningsliv, hvor der er tid til at tænke sig om, spørge 
og udforske. Men et koncept er jo ingenting i sig selv. Hvis ikke det var for de 
deltagende lærere, KLEo-konsulenter og lederes engagement og tro på projektet, 
ville det være vanskeligt at vække konceptets idé til live og bane vejen for at 
indgå i fælles undersøgelse på oprigtig eksperimenterende vis samt favne den 
reflekterende didaktiske samtale.

Lærerne, KLEo-konsulenterne og lederne har, om nogen, været i stand til at 
indgå i undersøgende processer, hvor de har dvælet ved spørgsmål og udviklet 
vidensgrundlag, der har tilføjet og udvidet perspektiver på kerneopgaven. 
Samtidig har disse grundlag vist sig at fungere som afsæt for beslutninger om at 
gå med noget bestemt, med nogen bestemt og i en bestemt retning – såvel på 
klasseniveau som på skoleniveau.

Tilsammen har alle aktører vist, hvordan perspektiver, der møder hinanden 
og samles i interessen for kerneopgaven. I fællesskab følger de intentionen 
om at skabe og vedligeholde en undervisningspraksis og kvalitet, som i sidste 
ende skal komme elevernes faglige og sociale trivsel til gavn. Samtidig, og ikke 
uvæsentligt, har de alle benyttet sig af de rum, der er stillet til rådighed for deling 
af det pædagogiske og didaktiske gods, der aktiveres i samtale og skaber værdi i 
fællesskabet, og som forfatterne peger på i kapitel fem, potentielt set kan række 
længere ”end blot at skabe gode refleksioner for den enkelte” og ”gøre ’mine 
elever’ til vores”! (kap. 5 s. 50).
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Bilag: Procesark og modeller

Bilag 1: Aktionsplan (Lærer)
Bilag 2: Observationsplan (Lærer)
Bilag 3: Observationsplan (Leder/konsulent)
Bilag 4: Feedback-ark: umiddelbar feedback på observation (Leder/konsulent + lærer)
Bilag 5: Samtaleværktøj til afholdelse af pædagogisk, didaktisk reflekterende samtaler
Bilag 6: Evaluering (Leder/konsulent)
Bilag 7: Aktionslæringscirklen
Bilag 8: Spørgeskemaets spørgsmål til udarbejdelse af Den relationspædagogiske 

lærerprofil
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Bilag 1

Hvad er succeskriterierne for 
aktionen? 
Hvilke tegn på dette kan du 
holde øje med?
(dette hjælper observatøren til at 
sætte fokus i observationen). 

Hvordan skal aktionen 
konkret realiseres? Giv f.eks. 
en beskrivelse af de første 
lektioner (dette hjælper 
til at indkredse tegn på at 
noget sker ift. eksperimentet 
og hjælper observatøren i 
feedbackprocessen).

Hvorfor udføre denne aktion? 
Hvilke problemer eller 
udfordringer undersøges ved 
denne aktion og hvorfor. Hvad vil 
du blive klogere på?

Hvad går aktionen ud på? Giv 
en overordnet beskrivelse af 
det, du vil arbejde med i din 
undervisning, beskriv aktionens 
formål og grundlæggende idé.

Skole: 

Navn lærer: 

Klasse: 

Fag: 

Navn leder/vejleder:

AKTIONSPLAN TITEL:

AKTIONSPLAN (Lærer)
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Bilag 2OBSERVATIONSPLAN (Lærer)

Hvilke særlige behov har du til formen 
for

feedback fra lederen?

Hvad ønsker du især at få ud af denne

observation og feedback?

Dine særlige ønsker til observationen:

Hvad skal lederen/vejlederen konkret 
observere på i

klassen (1-3 elementer)?

Hvordan skal leder/vejleder/kollega 
observere på xxx... 

(Fokuser på specifikke elementer ift. 
eksperimentet)

Aktionsfokus:

Hvad er det essentielle i din aktion, 
som den kommende observation skal 
have fokus på? Noter i stikord.

DINE OVERVEJELSER FØR AKTIONEN DINE OVERVEJELSER FØR AKTIONEN
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Didaktisk refleksionsfokus 

Hvilke didaktiske områder kan berøres?

Stil et par spørgsmål på baggrund af 
dine konkrete observationer.

Observationer i klassen:

Nedskriv konkrete eksempler på dét, 
læreren ønsker observationer på.

Nedskriv konkrete eksempler på, 
at succeskriterierne for lærerens 
aktionsplan opnås

(se lærerens aktionsplan)

Noter én til to tanker om den opgave, du 
har fået af læreren.

Opgaven lægger op til at jeg….

OBSERVATIONER IN ACTION DINE NOTATER

Bilag 3 OBSERVATIONSNOTEARK (Leder/konsulent)
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OBSERVATIONER IN ACTION DINE NOTATER

FÆLLES NOTATER

Trin 1: Forberedelse og feedback 
(leder/vejleder/kollega)

Se dine notater igennem fra 
observationen af undervisningen og giv 
feedback til læreren på baggrund heraf. 
Hold dig til at give feedback på den 
opgave, du fik af læreren. Vær konkret 
i din tilbagemelding. Vis empati og sørg 
for, at læreren er med i processen.

Trin 2: Procestjek på feedback

Når der er givet feedback, skal du høre, 
hvordan det var for læreren at modtage 
feedback mhp.:

- Hvordan var det at få feedback?

- Hvad var særligt vigtigt?

Trin 3: Opsamling på observationen

Hvordan lykkedes det for os at arbejde 
med observationen ift. at få reflekteret 
aktionens fokus (eksperimentet)?

- Hvad lykkedes?

- Evt. ændringer til næste forløb.

Trin 4: Sparring og dialog

På baggrund af observationen: Afklar 
sammen, hvad der er brug for at 
fokusere yderligere på i den pædagogisk, 
didaktisk reflekterende samtale

Bilag 4FEEDBACK-ARK: UMIDDELBAR FEEDBACK PÅ OBSERVATION 
(Leder/konsulent + lærer)
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Forberedelse: Om overgang fra aktion/observation til SAMTALE (individuel eller 
gruppesamtale)

Hvordan kan lederen/konsulenten/kollegaen forberede sig på den pædagogisk, 
didaktisk reflekterende samtale?

• Leder/konsulent forholder sig til aktionsplan og observationsark og 
identificerer didaktiske overvejelser, indeholdt heri.  

• Leder/konsulent udvælger centrale didaktiske områder på baggrund 
af aktionsplan(er) og observation(er). De udvalgte centrale områder 
noteres og bruges som afsæt til at formulere konkrete åbnende 
spørgsmål, der henviser til lærerens/lærernes belægsgivning. 
Spørgsmålene nedskrives og medbringes til samtalen. Leder/
konsulent kan evt. give en lærer eller flere lærere til opgave at 
formulere og medtage et spørgsmål til samtalen, der udpeger en 
didaktisk overvejelse tilknyttet den enkeltes aktion.

Bilag 5 SAMTALEVÆRKTØJ TIL AFHOLDELSE AF PÆDAGOGISK, 
DIDAKTISK REFLEKTERENDE SAMTALER MED 
VEJLEDENDE SPØRGSMÅL

Samtale IN ACTION: Inspiration til samtale

Hvordan kan lederen spørge og lytte med henblik på at igangsætte pædagogisk, 
didaktisk refleksion?

At stille spørgsmål i samtalen – indkredsning af belæg og den fælles 
undersøgelse i centrum

Vær opmærksom på at skelne mellem at lytte efter og stille spørgsmål, der retter 
sig mod henholdsvis lærernes beskrivelser af noget og henholdsvis lærernes 
forklaringer og forståelser af noget:

Dvs. forskellen mellem:
1� hvad der er gennemført i undervisningen, hvordan det er gjort 

(beskrivelse) og 
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2� de forklaringer og forståelser, lærerne har af det, som er sket 
(refleksioner), i forhold til intentionen med aktionen. 

Forklaringer og forståelser har det med at blande sig med beskrivelse. Det 
handler om at få disse forklaringer og forståelser belyst med henblik på at kunne 
identificere og diskutere de refleksioner, der kan give pædagogisk og didaktisk 
belæg for handlingerne i undervisningen. Dvs. at forsøge at komme bagom 
erfaringsviden, mavefornemmelser, antagelser og forforståelser for at give disse 
pædagogisk, didaktisk ballast samt diskutere og udvide det allerede oparbejdede 
didaktiske repertoire med flere handlemuligheder. 

Det væsentlige er at etablere en fælles undersøgelse af den pædagogiske, 
didaktiske belægsgivning i forhold til en åbning og nuancering af aktionens 
(eksperimentets) udfordring/problemstilling/undring/succes… 

Vær opmærksom på at undgå, at det bliver forklaringerne og forståelserne, der 
bliver genstand for vurdering i diskussion (i en rigtigt/forkert eller godt/dårligt 
forklaret eller forstået-udgave). Såfremt erfaringsviden, mavefornemmelser, 
antagelser og forforståelser ’står i vejen for’ en didaktisk åbnende diskussion 
om den konkrete aktions udfordring/problemstilling/undring/succes, kan 
det være godt at bede om en ’genfortællende’ beskrivelse af en situation fra 
undervisningen, hvor udfordringen/problemstillingen/undringen/succesen viser 
sig� 

OM SAMTALENS SPØRGSMÅL  

De vejledende spørgsmål nedenfor kan virke igangsættende og åbnende for 
samtalen samt fastholde den fælles undersøgende tilgang undervejs om det 
fælles tredje (aktionens sag og elevers læring).

Spørgsmålene skal på ingen måde følges slavisk, og måske kan/skal de ikke alle 
sammen stilles. 

Den enkelte samtale skal naturligvis tilpasses de(n) enkelte lærer(e), aktionerne 
og særligt i f.eks. gruppesamtaler gruppens sammensætning (klasseteam) 
i forhold til fag (faglige emner og tematikker) og personer (relationer og 
dynamikker).
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VEJLEDENDE spørgsmål til den pædagogisk, didaktisk reflekterende 
samtale på baggrund af gennemførte aktioner og observationer:

Introducerende spørgsmål: konkret om selve aktionen (beskrivelse)

Fælles undersøgelsesspørgsmål: Beskrivelse af den konkrete aktion:

Konkrete spørgsmål: Kan du beskrive kort, hvad din aktion går ud på?

- hvad har du sat i gang?

- hvorfor har du sat netop det i gang?

- hvordan har du ændret på din praksis/hvilke tiltag har du gjort?

- hvad har du villet blive klogere på?

- hvorfor er det vigtigt for dig at blive klogere på netop det?

Spørgsmål vedrørende aktionens intention – har noget ændret sig? 
(refleksioner)

Fælles undersøgelsesspørgsmål: Identificering af konkrete tegn på, at aktionens 
gennemførsel medfører ændring i refleksion og handling:

Konkrete spørgsmål:

- Beskriv en situation eller flere, hvori du har oplevet ændring?

- Hvordan kan du se eller fornemme/mærke det?

- Hvad tror/tænker du har været mest afgørende for, at det har 
ændret sig?

- Hvorfor det? – Her spørges der ind til belægget for lærerens 
pædagogiske, didaktiske overvejelser

Til eksempel: der er forskel på at spørge: Fungerer det godt for eleverne, at du 
har det fokus i undervisningen og hvorfor? (Her spørges til en allerede indbygget 
vurdering, som så bliver genstanden for diskussion) Eller: Hvordan fungerer 
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det fokus, du har på eleverne i undervisningen, i forhold til din aktionsplans 
problemstilling og hvorfor? 

Spørgsmål vedrørende den didaktiske refleksion:

Fælles undersøgelsesspørgsmål: Hvordan påvirker igangsættelse og gennemførsel 
af en aktion lærerens didaktiske tænkning?

Konkrete spørgsmål:

- Kan du udpege specifikke didaktiske spørgsmål, som din aktion 
har givet anledning til at stille?

- Hvad handler de om?

- Har du gjort dig nogle opdagelser, som giver anledning til at 
tænke anderledes om din aktions problemstilling/udfordring/
succes/undring?

- Har der rejst sig helt nye spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende tværfaglige/tværprofessionelle tematikker: evt. 
opsamlende:

Konkrete spørgsmål:
1� Hvilke didaktiske kriterier har I reflekteret over i forhold til at 

håndtere aktionernes udfordring/problemstilling/undring/
succes?

2� Kan diskussionen med fordel fortsættes med inddragelse af 
teoretisk viden? I så fald hvilken?
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Bilag 6 EVALUERING (Leder/konsulent)

Hvad gik mindre godt?

Hvordan kan du forholde lærerens 
data/erfaringer til f.eks. anden empiri 
og/eller teori, du har kendskab til, om 
emnet?

Hvad var hensigten med aktionen?

Blev hensigten med aktionen 
realiseret?

Hvad gik godt?

Hvilke hindringer viste sig?

Hvad kan gøres anderledes?

Dato for udfyldelse:
Dato for observation:
Leder/konsulent:
Lærer:
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Bilag 7
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Bilag 8



Denne antologi henvender sig til lærere og ledere på ungdomsuddannelser, som interesserer 

sig for pædagogisk, didaktisk undervisningsudvikling, der tager afsæt i praksis og fastholder 

en kontinuerlig fælles, systematisk kollegial og organisatorisk refleksion over undervisning som 

en kerneopgave i hverdagen.

Antologien indeholder seks kapitler og er skrevet af deltagerne på baggrund af deres erfaringer 

fra et forsknings- og udviklingsprojekt omhandlende klasseledelse og relationskompetence 

(KLEo). 

Kapitlerne sætter fokus på undersøgelse, refleksion og samtale af praksisnære tematikker og 

præsenterer hvordan dette fokus kan sætte en systematisk, udviklende bevægelse i centrum, 

som kan bidrage til at udvide tænkning om undervisningspraksis for på den baggrund at blive i 

stand til at handle mere nuanceret i praksis. 

Kapitlerne tilbyder hver især konkrete eksempler på gennemførte undervisningsaktioner, som 

forfatterne har udvalgt, ud fra hvad der har haft særlig betydning i forhold til at kunne indfange 

og beskrive tegn på pædagogisk, didaktisk udvikling. 

Det kan f.eks. være ændringer i lærerens tænkning og/eller handling, som fører til mere 

nuancerede forståelser af en specifik social og/eller faglig problemstilling eller tematik, eller det 

kan handle om at opdage og opleve en værdi i kollegial sparring. 

Særligt beskriver og forholder kapitlerne sig til, hvordan enkelte aktionsrunder er forløbet på 

de deltagende skoler, med henblik på at forsøge at beskrive og synliggøre det, der kan ske, når 

man arbejder med undervisningsudvikling gennem en undersøgende og eksperimenterende 

proces.  

I sammenhæng hermed peger kapitlerne på, hvad dette fokus på pædagogisk og didaktisk 

udvikling har medført af overvejelser og tiltag i forhold til den daglige undervisningspraksis 

samt giver bud på, hvordan den ledelsesmæssige og organisatoriske rammesætning kan 

understøtte pædagogisk og didaktisk refleksion som en integreret del af den lokale skoles kultur 


	Intro til antologien 
	Kapitel 1
	KLEo-konceptet – et projekt med undervisningsudvikling i centrum
	KLEo-projektets opbygning, tematiske indhold og værktøjer

	Kapitel 2
	Fra eget rum til delt rum
	Udvikling og inspiration i det delte rum
	Aktionseksempel: fra eget fokus til fælles fokus
	GRUS efter første aktionsrunde 
	Involvering af hele lærergruppen 
	Fra eget rum til det delte rum
	Efter KLEo

	Kapitel 3
	Fra undervisningsudvikling til organisationsudvikling – og vice versa
	Henriks aktion: Ny tænkning og handling om aktivitet, ejerskab og læring
	Annas aktion: Nye tanker og faglige begrundelser i undervisningspraksis
	Generelle tendenser på tværs af de to eksempler
	GRUS og gensidighed
	Det videre arbejde på skolen

	Konklusion

	Kapitel 4
	At flytte fokus fra underviseren til undervisningen
	Sofies aktion: Elevstemmer og relationsarbejde
	Opmærksomheden flytter og nytter

	Mikkels aktion: Flere elevstemmer i klasserummet 
	Opmærksomheden på mundtlighed får ny betydning

	Erfaringerne fra KLEo på vores skole:

	Kapitel 5
	Motivation og mod – inspirerede medarbejdere forstærker lyst til pædagogisk udvikling
	”Wow – hvor er det fedt at få et rum, der giver plads til at tænke over, hvad jeg laver”
	”Nej, hvor er det interessant. Det havde jeg slet ikke tænkt over, at jeg gør”
	Betydningen af klare rammer og tillid
	Perspektiver for resten af skolen
	Vi skal sætte en ny forventning til hinanden


	Kapitel 6
	Tre ledelsesperspektiver inde fra KLEo-projektet
	KLEo – et værktøj til ledelse af pædagogisk udvikling
	Afholdelse af MUS
	Afholdelse af GRUS
	Et værktøj til ledelse af pædagogisk personale
	”Sproget er som en lygte:  ”Det vi taler om, er det, vi bliver i stand til at se”” (Wittgenstein, 1971)
	Fastholdelse af fokus og sprog – aktionsplanens rolle
	KLEo-projektets fordel

	KLEo – Faglighed og lærertrivsel i fokus
	To opmærksomhedspunkter


	Bonus
	Fra projekt til kultur
	At løfte(s) i flok
	Undervisningsudviklingen i praksis
	Udviklingsprocessernes struktur

	Efterskrift
	Litteraturliste
	Bilag: Procesark og modeller


