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Forord

Denne rapport fremlægger resultaterne af et forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Region Midt 
og gennemført i årene 2017-2020.

Projektets titel er et anagram for KlasseLedelse og ErfaringsOpsamling og henviser samtidig til 
projektets kernefokus, der i særdeleshed bygger videre på ROK-projektet (2014-2017 også støttet af 
Region Midt) med intentionen om at dele erfaringerne herfra. 

 

Rapporten imødekommer projektets delleverancer og er bygget op i tre dele. 

Del 1 indeholder en introduktion til KLEo-projektets koncept, der med inspiration fra 
aktionslæringstilgange (Madsen, 2013) (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007) og ideen om 
Professionelle læringsfællesskaber (Dale, 1999) sætter projektets teoretiske ramme samt præsenterer 
dets design og synliggør, hvordan det konkret har været tilrettelagt under projektperioden.

Del 2 indeholder dels a) et sammendrag af de opsamlede erfaringer fra projektets første fase og b) en 
erfaringsopsamling, der fremlægger de projektdeltagende lederes perspektiver på forankring af KLEo-konceptet 
samt deres rolle og betydning for projektets proces.

Del 3 er en bilagssektion, der indeholder projektets værktøjer: procesark og modeller. 
Rapporten er gennemlæst af fagfælle.

Links:

KLEo-blog: https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/

KURS: https://kurs.au.dk/

https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/
https://kurs.au.dk/
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KLEo-projektet – et koncept for undervisningsudvikling

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, 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. Kombination heraf skaber rammen om og rum for en 
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 på tværs af ungdomsuddannelser via 
systematisk og dokumenteret inddragelse 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. 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 lærere (KLEo-lærere) 
og deres ledere på hver enkelt deltagende skole. Skolernes ledere har gennemgået samme 
grundlæggende kursus som KLEo-konsulenterne.

Derudover har projektet benyttet og afprøvet et kvantitativt værktøj (Questionnaire on teacher 
interaction) udviklet af T. Wubbles  (Wubbles, et al., 2012) (Wubbels & Levy, 2005) og valideret til brug 
i en dansk uddannelseskontekst af Lund & Lund (2017) 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 af undervisningspraksis.

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 af 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, der 
understøtter en systematisk kvalitativ dataindsamling og dokumentation i udviklingsprocessen:

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 

Figur 1: Sammenhæng mellem projektets formål, aktiviteter og udbytte
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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 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’ K2 og K1s 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 
undervisning og selv udvikle didaktisk teori

• Lærere udfører kritiske analyser af læreplanenes mål, indhold, metoder mm.
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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), 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
KLEo-projektet benytter en aktionslæringstilgang (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007) for 
at understøtte de deltagende læreres undersøgelsesprocesser, der tager udgangspunkt i 
deres 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 ideen at skabe mulighed for at lærerne 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 3 kompetenceniveauer og dermed 
bidrage til en udvidelse og nuancering af aktørernes forståelse af en tematiks forbindelse til fagets 
didaktiske praksis.

Med andre ord, så handler aktionslæring 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).
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Og en aktion I KLEo-projektet skal forstås som:

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 at 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 mm. 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

Figur 2: En aktion som et pædagogisk eksperiment (Plauborg, Andersen, & Bayer, 2007, s. 47)



7

• Gennem forandringer af praksis som resultat af undersøgelse og eksperimenter 
gives anledningen til at lære (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 handling man ikke tidligere bevidst har fokuseret på 
virkningen af, og som man nu gør til gentand 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 anvendelse 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.

Figur 3: Aktionslæringsprocessens gennemløb (Plauborg, Andersen, & vBayer, 2007, s. 30-31)
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Da både kvalitative data og begrebsliggørelser anses som en del af lærere og lederes udvikling af 
et 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.

Aktionslæringens proces:
Processen er overordnet set bygget op omkring 3 faser med i alt 6 trin:

• Indledende fase (modellens trin 1 og 2)

• Afprøvende fase (modellens trin 3 og 4)

• Evaluerende fase (modellens trin 5 og 6)

Figur 4: Aktionslæringens proces
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Der er i alt 6 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 5: 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 på baggrund af 
lærerens procesark nr. 2 og anvender 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 

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, som et afsæt til at tale om de to områder lærerprofilen 

belyser. Se mere om den relationspædagogiske lærerprofil, som et værktøj der kan avnedes til at sætte fokus på 

Klasseledelse, Undervisningsudvikling, Relationskompetence og Samtale i klasserummet (KURS) (https://kurs.au.dk).

https://kurs.au.dk
https://kurs.au.dk
https://kurs.au.dk
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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:

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

KLEo-konsulent:

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

KLEo-konsulent og lærer:

Som afslutning på den pædagogiske didaktiske 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 didaktiske 
reflekterende samtale og kan anvende samtaleguide (procesark nr. 5) som inspiration.

Leder og lærer:

Som afslutning på den pædagogiske didaktiske 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.
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Leder og en gruppe af lærere (’GRUS’):

I stedet for at afholde de 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 leder og lærerne sammen deler og reflekterer lærernes 
forskellige aktionsfoki 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 dokumentation 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 tilvejebringe 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 er målet at styrke 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 er indledt med 
en pædagogisk dag eller formiddag med deltagelse af KLEo-lærerne samt dele af eller alle skolens 
medarbejdere. 

A: Pædagogiske forvmiddage 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 om eftermiddagen 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 didaktiske samtaler afholdes. Der 
tages desuden højde for, om der i processen for de enkelte lærere skal indgå udarbejdelsen af en 
relationspædagogisk lærerprofil.
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B: Semester-tematiseringer for de tre aktionsrunder

Aktionsrundernes tematiseringer har været:
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 (se afsnit C. nedenfor).

og brugen af 

• Den relationspædagogiske lærerprofil (se afsnit C. nedenfor).

1� Relationskompetence og blik for elevstemmer

Aktionens eksperiment sætter lærer-elev-relationen som en professionel 
relationskompetence i fokus og inddrager blikket for elevstemmer.

Her kan der tages udgangspunkt i:

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

samt begrebet

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

2� Selvvalgt tematik, men fokus på den didaktisk refleksion, som metodisk element 
og lærerens læring

Denne aktions eksperiment tager afsæt i de to tidligere aktionsrunders tematikker 
og læreren vælger selv, hvilket 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, Didaktisk refleksion – når lærere sætter ord på egen 
praksis, 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.



14

C: Den relationspædagogiske lærerprofil

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

Modellen bygger på den amerikanske psykolog T. Learys teori om menneskers interpersonelle 
adfærd fra 1957 (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 tilstede i al 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 igennem dets anvendelse i KLEo-projektets 
videreudviklet til den relationspædagogiske lærerprofil (KURS) som er modellens danske udgave. 
Spørgeskemaet er yderligere valideret på dansk og af danske gymnasieelever (Lund & Lund, 2017).

Spørgeskemaet besvares af den pågældende lærers elever i en specifik klasse, der indeholder 32 
spørgsmål (se bilag 8 for spørgsmål), som er kategoriseret under 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

https://kurs.au.dk
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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 læreren at sammenligne 
elevbesvarelsernes resultat med egen opfattelse.

Den relationspædagogiske lærerprofil tematiserer således klasseledelse i forhold til elevers opfattelser 
af en mere eller mindre grad af styring i undervisningen samt den relationelle kontakt mellem lærer 
og elev(er) i forhold til grader af nærhed. I den reflekterende didaktiske 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.

Vejledning til samtale med afsæt i den relationspædagogiske lærerprofil

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en vejledning som kan benyttes i samtalen om den 
relationspædagogiske lærerprofil (Lund, 2018).

Vejledningen indeholder 3 elementer:

En introduktion til den teoretiske baggrund for lærerprofilen, en beskrivelse af hvordan lærerprofilen 
dannes med udgangspunkt i elevers besvarelser af et spørgeskema samt øvelser, der lægger op 
til, hvordan lærere og lærerteams kan arbejde med lærerprofilen som en ramme for samtale om 
klasseledelse og relationspædagogik.

Øvelserne fokuserer på:

1. Refleksioner over lærerens egne idealer (øvelse 1) 

2. At lytte til eleverne (øvelse 2) 

3. Fire arketyper af lærerprofiler (øvelse 3) 

4. Relationspædagogisk lærerprofil/ Elevbesvarelse af spørgeskema (KURS) 

5. At reagere på sin relationspædagogiske lærerprofil (øvelse 4) 

6. Lærerbesvarelse af spørgeskema (KURS) 

7. Lærerens egne svar op mod eget ideal (øvelse 5) 

8. Lærerens egne svar op mod elevernes svar (øvelse 6) 

Med afsæt i elevernes besvarelser giver vejledningens dele både ledere, konsulenter og lærere et 
udgangspunkt for at være i dialog om, hvad god undervisning er og danner samtidig rammen for en 
refleksionsproces, der inddrager såvel konsulenter, ledere som læreres overbevisninger og idealer om 
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god undervisning. Øvelserne kan indgå i den pædagogiske dag på skolerne. 

Den relationspædagogiske lærerprofil er således primært et værktøj, der giver den enkelte lærer 
indsigt i, hvordan eleverne i en specifik klasse oplever relationen mellem dem og den pågældende 
lærer i undervisningen. Som lærer kan man gennem elevernes ’stemme’ dermed få mulighed for 
at blive opmærksom på egen rolle og adfærd i undervisningssituationer og gennem refleksion og 
samtale herom evt. justere og kvalificere undervisningen i en bestemt retning

I KLEo-projektet har den relationspædagogiske lærerprofil spillet en varierende rolle på de deltagende 
skoler. Det har f.eks. været op til de enkelte skoler om og i hvilket omfang de har villet inddrage 
spørgeskemaet til udarbejdelse af lærerprofiler. Derudover har det været frivilligt for den enkelte 
lærer at beslutte om lærerprofilen skulle indgå i den reflekterende didaktiske samtale, som en måde 
at åbne for samtale omkring klasseledelse og relationer på.

Figur 6: Relationspædagogisk lærerprofil
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KLEo-projektets design og tilrettelæggelse

KLEo-projektet er et opskaleringsprojekt, der bygger på erfaringerne fra ROK-projektet (Lund & Boie, 
2017a) (Lund & Boie, 2017b) (Lund & Lund, 2017). Opskaleringen sker ved, at der uddannes otte 
KLEo-konsulenter til at varetage projektforløbets aktiviteter på pilotskolen (Skive College: HHX) og 
fire øvrige deltagerskoler i Region Midtjylland. KLEo-konsulenterne er lærere fra hhv. Skive College, 
HHX og Randers Statsskole, der alle deltog i ROK-projektet. Lederne på alle fem deltagerskoler har 
gennemgået samme kursus som konsulenterne. Der er tilknyttet to konsulenter på hver af de fire 
skoler, og alle konsulenter har arbejdet sammen på Skive College, HHX, da der her har været tale 
om et hel-skoleprojekt. Dette blev valgt da flere lærere fra skolen deltog i ROK-projektet og skolen 
derfor allerede var bekendt med måden at arbejde på. Herved er der også opnået erfaring med og 
viden om at udrulle konceptet på en hel skole i dette projekt. Projektets forløb og udvikling følges af 
projektgruppen på AU, CUDiM. Projektperiode: efterår 2017 til forår 2021.

KLEo-projektets deltagere:  Skive College: HHX (Pilotskole) 

Grenaa Gymnasium: HF 

Randers HF & VUC: AVU og HF 

SOSU Herning: SOSU 

College360: HHX 

KLEo-projektets design
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KLEo-projektet har været tilrettelagt med afsæt i et kursus, hvor formålet har været at kvalificere 
konsulenterne og lederne til at facilitere aktionslæringsprocesser – herunder opnåelse af indsigt og 
øvelse i observationsteknikker samt vejledning til afholdelse af didaktisk reflekterende samtaler med 
fokus på undervisningsudvikling. 

Derudover introducerede kurset til viden om klasseledelse og relationskompetence samt 
forståelsen af pædagogisk didaktisk refleksion, idet disse tematikker var genstand for undersøgelse i 
aktionsrunderne på skolerne.

Skive College, HHX (forkortet SC) har fungeret som pilotskole for KLEo-konsulenternes arbejde i 
projektet og har af den grund været et semester (og dermed en aktionsrunde) foran de 4 øvrige 
deltagende skoler gennem hele projektperioden. Pilotskolemodellen har skabt mulighed for, at de 
uddannende konsulenter kunne afprøve indhold og form forud for igangsættelse af aktioner på de 
øvrige skoler. Derudover har SC deltaget med 16 KLEo-lærere i modsætning til de 4 øvrige skolers 
antal på 8 KLEo-lærere på hver skole.

Under hele projektperioden har der været erfaringsudvekslings-seminarer mellem de deltagende 
skoleres ledelse og konsulenter, afholdt og faciliteret af projektleder og -medarbejdere på AU, CUDiM.

Derudover har KLEo-projektet benyttet en digital platform, der dels har fungeret som ekstern 
kommunikationskanal, med adgang til viden om projektets indhold og form og dels haft til formål at 
understøtte den projektinterne erfaringsudveksling samt organisere den systematiske indhentning af 
evalueringer fra konsulenter og ledere. 

KLEo-website: Digital platform til videndeling, ekstern og intern kommunikation:
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Kursuspakke til konsulenter og ledere og oversigt over KLEo-projektets forløb
• Et indledende kursus for konsulenter og de deltagende skolers ledelse

• Løbende aktiviteter på deltagerskoler

–   Igangsættelse og gennemførelse af aktionsrunder på pilotskole

–   Igangsættelse og gennemførelse af aktionsrunder på de fire øvrige 
deltagerskoler

–   Afsluttende refleksion og evaluering af aktionsrunden

• Løbende aktiviteter på AU, CUDiM

–   Dialogseminarer for erfaringsudveksling og -opsamling

–   Back-up til konsulenterne

–   Dialog med lederne

–   Udarbejdelse og distribution af KURS-profiler

• Et afsluttende forløb med fokus på formidling af projektets erfaringer

vvE2017
Mødedatoer

Kursuspakke for KLEo-konsulenter og skolernes ledelse

1. mødegang
19/9-2017

2. mødegang
20/9-2017

3. mødegang
24/10-2017

4. mødegang
25/10-2017

5. mødegang
13/11-2017

6. mødegang
14/11-2017

Deltagelse ved ROK-projektets afslutningskonference, AU
Oplæg ved forskere på ROK-projektet og lærere fra ROK-projektet

Første formelle møde mellem KLEo-konsulenter og ledere fra skolerne
Oplæg om MITB v. T. Mainhard, Associate Professor, Universiteit Utrecht
Introduktion til den digitale KLEO-platform

Fælles refleksioner over MITB og den relationspædagogiske lærerprofil
Introduktion til Professionel relationskompetence (ICDP) v. Psykolog, 
Anne Linder
Introduktion til begrebet: Elevstemme

Introduktion til Klasseledelse
Introduktion til Aktionslæringstilgangen

Indføring i aktionslæringsprocessernes forløb og værktøjer
Øvelser: Observation og didaktisk reflekterende samtale

Introduktion til uddannelserne: STX, HHX, SOSU, AVU/VUC/HF, formål, 
struktur og målgrupper

Organisering af de kommende aktiviteter på Pilotskole (SC)
• Konsulenter og ledere, rollefordeling og involvering
• Forberedelse af pædagogisk dag på SC + intro af aktion 1 til KLEo-
lærerne.

1 Lederdialog ved 6. mødegang (14/11-17)
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F2018 

1. runde pilotskole,

tema: Klasseledelse

Indledende 
erfaringer: 

Alle 8 

KLEo-konsulenter 
og ledere gør sig 
indledende erfaringer.

Der er fokus på 
afprøvning af 
processens indhold og 
form med henblik på 
erfaringsopsamling 
der kan anvendes 
aktivt i opskaleringen 
af processen til de 
øvrige skoler 

E2018 

2. runde pilotskole,

tema: Relationer

1� runde øvrige 
skoler,

tema: Klasseledelse

Igangsættelse: Pilotskole, SC
KLEo-konsulenter afholder pæd. 
formiddag for alle lærere og 
eftermiddagsworkshop for KLEo-
lærere

Gennemførelse:
Aktionerne gennemføres 
Lærerne modtager Lærerprofilen 
på baggrund af elevbesvarelserne

KLEo-konsulent og KLEo-leder 
observerer undervisning vedr. 
aktionen og samtaler m. KLEo-
lærer enkeltvis (evt. med 
inddragelse af Lærerprofil).

Evalueringssamtale: 
KLEo-leder evaluerer med hele 
KLEo-lærerteam.

De øvrige deltagerskoler finder 
deres KLEo-lærere. 

Seminar for erfaringsudveksling
April: Dialog og 
erfaringsopsamling for KLEo-
konsulenter og ledere efter 
første pæd. dag på SC 

Evaluering af pæd. dag og aktion 
1. 

Planlægning/revidering af næste 
pæd. dag/aktion på SC og aktion 
1 på de øvrige deltagende skoler. 

1 Lederdialog ved seminar 
(18/4-18)

Igangsættelse Pilotskole, SC:
KLEo-konsulenter afholder pæd. 
formiddag for alle lærere på SC og 
eftermiddagsworkshop for KLEo-
lærere. 

Igangsættelse øvrige skoler:
KLEo-konsulenter afholder 
pæd. formiddag for alle 
lærere på de enkelte skoler og 
eftermiddagsworkshop for skolens 
KLEo-lærere. 

Gennemførelse:
Aktionerne gennemføres 
Lærerne modtager Lærerprofilen 
på baggrund af elevbesvarelserne

KLEo-konsulent og KLEo-leder 
observerer undervisning vedr. 
aktionen og samtaler m. KLEo-
lærer enkeltvis (evt. med 
inddragelse af Lærerprofil).

Seminar for erfaringsudveksling
Oktober: Dialog og 
erfaringsopsamling for KLEo-
konsulenter og ledere efter 
anden pæd. dag på SC.

Evaluering af pæd. dag og 
aktion1 på øvrige skoler og 
aktion 2 på SC. 

Planlægning/revidering af næste 
pæd. dag/aktion på SC og aktion 
2 på de øvrige skoler.

Semester og 
aktionsrunder

Aktiviteter på skoler Aktiviteter på AU, CUDiM
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F2019*

3. runde pilotskole,

tema: Didaktisk 
refleksion

2. runde øvrige skoler, 

tema: Relationer

Evalueringssamtale: 
KLEo-leder evaluerer med hele 
KLEo-lærerteam.

Dialogmøder på de enkelte skoler 
(projektleder og skolens leder(e), 
gennemført i okt. + nov.)

Igangsættelse: Pilotskole, SC:
KLEo-konsulenter afholder pæd. 
formiddag for alle lærere på SC og 
eftermiddagsworkshop for KLEo-
lærere 

Igangsættelse øvrige skoler:
KLEo-konsulenter afholder 
pæd. formiddag for alle 
lærere på de enkelte skoler og 
eftermiddagsworkshop for skolens 
KLEo-lærere.

Gennemførelse:
Aktionerne gennemføres 
Lærerne modtager Lærerprofilen 
på baggrund af elevbesvarelserne

KLEo-konsulent og KLEo-leder 
observerer undervisning vedr. 
aktionen og samtaler m. KLEo-
lærer enkeltvis (evt. med 
inddragelse af Lærerprofil).

Evalueringssamtale: 
KLEo-leder evaluerer med hele 
KLEo-lærerteam.

Seminar for erfaringsudveksling
April: Dialog og 
erfaringsopsamling på AU, 
CUDiM for KLEo-konsulenter og 
ledere efter tredje pæd. dag på 
SC.

Evaluering af pæd. dag og aktion 
2 på øvrige skoler og aktion 3 på 
SC. 

Planlægning/revidering af aktion 
3 på de øvrige skoler.

1 Lederdialog ved seminar 
(26/4-19)

F2019 Midtvejskonference på AU for eksterne interessenter

Sted: AU, 13.maj
Kl. 9.00-16.00

E2019
3. runde øvrige skoler,

tema: Didaktisk reflek-
sion

Oplæg og videnspredning
Se program og indhold i bilag 9

Igangsættelse øvrige skoler:
KLEo-konsulenter afholder 
pæd. formiddag for alle 
lærere på de enkelte skoler og 
eftermiddagsworkshop for skolens 
KLEo-lærere. 

Seminar for erfaringsudveksling
Oktober: Dialog og 
erfaringsopsamling på AU, CUDiM 
for KLEo-konsulenter og ledere 
Evaluering af pæd. dag og aktion 
3 på øvrige skoler
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F2020**
Skriveworkshop 1
(3/2-20):
AFHOLDT

Skriveworkshop 2 
(16/3-20): 
AFLYST

Gennemførelse:
Aktionerne gennemføres 
Lærerne modtager Lærerprofilen 
på baggrund af elevbesvarelserne

KLEo-konsulent og KLEo-leder 
observerer undervisning vedr. 
aktionen og samtaler m. KLEo-
lærer enkeltvis (evt. med 
inddragelse af Lærerprofil).

Evalueringssamtale: 
KLEo-leder evaluerer med hele 
KLEo-lærerteam.

Publikation: Introduktion og 
beslutning af form på projektets 
antologi.

Skriveworkshop 1:
Februar: Projektleder, KLEo-konsulenter og ledere påbegynder arbejdet 
med antologi på AU, CUDIM

1 fokusgruppeinterview ved erfaringsopsamlingsseminar (3/2-20)

Skriveworkshop 2:
Marts: Fælles skriveworkshop: fortsættelse af skrivning og fælles 
redigeringsproces

Semester og 
aktionsrunder

Aktiviteter på skoler Aktiviteter på AU, CUDiM

Dialog om og redigering og af kapitler
Tilrettelæggelse og gennemløb af redigeringsfaser. Løbende dialog 
mellem forfatterne (KLEo-konsulenter, ledere) og projektleder om 
antologiens kapitler.

Konference
Den 30. august, online

E2020
Antologi: 
Skrivning/redigering

E2020
Antologi: 
Skrivning/redigering

*I juni 2019 overdrages projektledelsen fra Lea Lund til Mette Alma Kjærsholm Boie

**Grundet COVID19-situationen blev processen i projektperioden fra F2020 og frem ramt af 
aflysninger og forsinkelser, hvorfor projektperioden er blevet forlænget og datoen for afholdelse af 
den afsluttende konference er rykket til den 30. august 2021. 
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Projektets erfaringsudveksling og videnspredning

Denne del af rapporten indeholder to dele: A & B.

Del A er et sammendrag af de opsamlede erfaringer fra projektets første fase, der, med udgangspunkt 
i pilotskolens første aktionsrundes gennemløb, illustrerer og eksemplificerer, hvordan evalueringer 
fra KLEo-lærerne i aktionsrunderne er inddraget i erfaringsudvekslingen mellem KLEo-konsulenter og 
ledere ved de afholdte dialogseminarer. 

Evalueringerne og dialogerne ved seminarene er en del af projektets interne videnspredning og har 
samtidig dannet grundlag for løbende at udpege og formulere eventuelle justeringer i processernes 
aktiviteter på skolerne.

Således har de fem skoler: Skive College, HHX (Pilotskole), Grenaa Gymnasium, HF, Randers HF & VUC, 
AVU, SOSU Herning, SOSU og College360, HHX, ved deres deltagelse i projektet opsamlet viden om og 
erfaringer med at arbejde systematisk med pædagogisk, didaktisk undervisningsudvikling. 

Erfaringerne har blandt andet skabt en ledelsesmæssig og organisatorisk opmærksomhed på, 
hvordan konceptet, som KLEo-projektet tager afsæt i, kan understøtte og styrke et fokus på 
undervisningsudvikling, herunder den fælles (mellem leder og lærere og mellem lærere og lærere) 
pædagogiske og didaktiske refleksion over undervisning. Læs meget mere herom i Antologi: Titel og 
link

Deltagerskolernes prioritering og tildeling af tid og rum til systematisk undersøgelse, sparring og 
refleksion i gymnasiehverdagen har på denne vis bidraget til, at lederne har gjort sig erfaringer 
hermed, hvilke lægges frem i den følgende del B, som et resultat af disse lederes involvering i KLEo-
projektet. 

Del B er en erfaringsopsamling der indeholder ledernes perspektiver på forankring af KLEo-konceptet 
på de enkelte skoler herunder, hvordan de opfatter deres rolle og betydning for processen.

Grundlag for erfaringsopsamling

De opsamlede erfaringer er indsamlet gennem:
• Evalueringssamtaler med KLEo-lærerne faciliteret af lederen på de enkelte skoler 

som afslutning på de enkelte aktionsrunder.

• Lederdialoger mellem deltagerskolernes ledere faciliteret af faglig 
projektleder (AU) foretaget i forbindelse med de semestervise afholdte 
erfaringsopsamlingsseminarer på AU.

• Dialogmøder mellem faglig projektleder (AU) og de enkelte skolers ledere i 
forbindelse med skolebesøg på de deltagende skoler i efteråret 2018.

• Et afsluttende fokusgruppeinterview med de deltagende ledere gennemført af 
faglig projektleder (AU) i foråret 2020.
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Evalueringssamtaler med KLEo-lærerne faciliteret af lederen på de enkelte skoler

De gennemførte evalueringssamtaler har etableret rum for kollegial sparring mellem KLEo-lærerne. 
Med fokus på de enkelte aktioner har disse rum åbnet for lærernes deling af konkrete praksisnære 
udfordringer og succeser knyttet til de enkelte læreres undervisningspraksis og aktionens tematik.

Samlet set imødekommer evalueringssamtalerne projektets intention om på de enkelte skoler 
at opbygge rammerne for en systematisk og bevidst måde at sætte fokus på oparbejdelsen af et 
fælles sprog knyttet til aktionsrundernes tematikker og herigennem bidrage til en udvidelse af den 
pædagogiske og didaktiske viden i relation til det specifikke fokus hos KLEo-lærerne og ledelsen.

Lederdialoger og dialogmøder

Såvel lederdialogerne i forbindelse med erfaringsopsamlingsseminarerne som dialogmøderne på de 
enkelte skoler har været struktureret forholdsvist åbne, idet fokus har været rettet mod videndeling 
og fælles refleksion for lederne med afsæt i deres egne erfaringer fra den aktuelle proces. Disse 
dialogmøder har derfor primært haft til formål at etablere en projektintern erfaringsudveksling 
med henblik på at kunne udnytte de fællesgjorte erfaringer til f.eks. at kvalificere ledernes rolle og 
involvering i processen på egen skole. På denne vis har projektet tilgodeset lederne på de enkelte 
skolers mulighed for løbende at gå i dialog med de andre skolers ledere uden for deres eget 
handlerum i aktionsrundernes gennemløb på egen skole.

Samlet set imødekommer dialogerne projektets intenderede mål om at indbygge systematisk 
videndeling under projektforløbet både lokalt på skolerne og projektinternt for de fem deltagende 
skoler. Desforuden er der skabt et velfungerende netværk mellem ledere fra forskellige skoler og 
uddannelsesretninger, hvor det har været muligt at tale om professionelle læringsfællesskaber og 
ledelse af pædagogiske medarbejdere som fælles discipliner.

Fokusgruppeinterview

Det afsluttende fokusgruppeinterview indkredser og italesætter ledernes opfattelser af forankring 
af KLEo-konceptet på egen skole. (Se interviewguide, bilag 10). På baggrund af det systematiske 
arbejde på skolerne, de gennemførte dialogmøder og lederdialogerne i forbindelse med 
erfaringsopsamlingsseminarerne, har lederne dannet sig et solidt erfaringsbaseret grundlag for at 
kunne vurdere værdien i at arbejde med skoleudvikling på en måde, hvor ledelsen involverer sig aktivt 
i udviklingsprocessen.

Samlet set opsamler fokusgruppeinterviewet de væsentligste erfaringer lederne har gjort sig gennem 
projektforløbet og præciserer forståelser af deres rolle og betydning for en proces, der sætter 
undervisningsudvikling i centrum på egen skole.
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A. Sammendrag af projektets opsamlede erfaringer fra første fase

Videnspredning

Nedenstående er et evaluerende sammendrag af de erfaringer pilotskolen (SC) og de 8 KLEo-
konsulenter gjorde sig i forbindelse med gennemløb af 1. runde i projektets første fase. 

De indledende erfaringer med første aktionsrundes afprøvning på pilotskolen udgjorde således 
afsættet for fælles dialog på det første erfaringsudvekslingsseminar med deltagelse af de øvrige 
skolers ledere�

Samlet evaluering og anbefalinger

Den samlede evaluering fra de 16 KLEo-lærere peger på en generel tilfredshed ved deres deltagelse 
og udbytte i den første aktionsrunde. 

Ud over tilkendegivelsen af en generel tilfredshed pegede KLEo-lærerne også på mere konkrete 
anbefalinger til justering af den pædagogiske formiddag og eftermiddagens workshop.

Den samlede evaluering samt anbefalingerne bidrog på denne måde i KLEo-konsulenternes og 
ledernes forberedelse af de kommende aktionsrunder på de øvrige skoler.

Generel tilfredshed fra KLEo-lærerne med deres deltagelse i projektet

I evalueringerne udtrykker KLEo-lærerne generelt, at de er tilfredse med deltagelsen i projektet. De 
henviser til gode oplevelser fra gennemførelsen af første aktionsrunde og er overvejende positive i 
deres tilkendegivelser. Se herunder for opsummering af KLEo-lærerenes evaluerende samtale med 
pilotskoleleder:

”Projektet gør, at man bliver tvunget til at tænke nye tanker. 

Aktiviteterne sætter tanker i gang om aktioner, som man ikke vil få tid til i hverdagen.

Det er helt lavpraktisk og ikke nødvendigvis fyldt med teori”. 

Det gode ved projektet: min opmærksomhed på hvordan jeg kan lave nogen små 
forbedringer? 

Det har været en smule uoverskueligt. Hvem skal have hvilke procesark og hvornår?

Deltagelsen giver meget, da man bliver præsenteret for de andres måde at undervise på.
Man kan bruge andres viden til egen undervisning. 

Erfaringsudveksling er lærerigt og spændende. 

Man kan inspirere hinanden. 

En udfordring er tid. 
Man har travlt til hverdag, så man kan også drukne i møder og fokus bliver fjernet fra 
selve undervisningen, hvis man skal deltage i for mange møder”.
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KLEo-lærerne tilkendegiver i den evaluerende samtale at deltagelsen i projektet skubber til tanker, 
der rækker ud over de tanker, man ellers ville gøre sig i forbindelse med undervisning, og disse 
”nye” tanker retter sig mod forandring eller ”små forbedringer” af praksis. Desuden vurderer de, at 
erfaringsudvekslingen og videndelingen, det vil sige adgangen til kollegaernes tanker og overvejelser, 
er brugbar, særligt i forhold til at inspirere eller påvirke den enkelte lærers egne tanker om 
undervisning. 

Dog peger KLEo-lærerne også på, at selve aktionslæringsprocessen kan være en ”smule overskuelig”, 
specifikt med hensyn til håndtering af de tilknyttedes procesark.

Og selvom deltagelsen i projektet skaber rum og tid til at udvikle undervisning gennem aktioner, er tid 
en udfordrende faktor, der spiller ind. Travlhed og møder kan fjerne det fokus på undervisningen, som 
deltagelsen i projektet netop forsøger at fastholde.

Generel tilfredshed med aktionsrundens aktiviteter (observation og samtaler) 
og udbytte

KLEo-lærerne udtrykker deres tilfredshed med udbyttet af observation og henholdsvis konsulenternes 
og ledernes sparring i den efterfølgende pædagogiske, didaktiske samtale om undervisningen.

Derudover signalerer de tilfredshed over den fælles evaluerende samtale, som lederen på skolen 
faciliterer, som afslutning på den enkelte aktionsrunde.

Se herunder eksempler på udsagn, der er hentet fra KLEo-lærernes individuelle, skriftlige besvarelser 
på spørgsmål omkring udbytte efter afslutningen af første aktionsrunde.

Udbytte ved KLEo-konsulentbesøg, observation i klassen og efterfølgende samtale – eksempler:

”Nyt perspektiv på egen rolle og elevernes indbyrdes roller”.

”Fik fin feedback på min aktion, og har efterfølgende gjort mig forskellige tanker om, 
hvad jeg vil have specielt fokus på”.

”Mange små gode inputs til min tilgang til eleverne, små didaktiske tiltag”.

”Min konsulent var meget konstruktiv - især i forhold til at diskutere og komme med 
forslag til kommende eksperimenter/variationer i forhold til aktionen”.

”Meget positivt udbytte og en rigtig god pædagogisk snak :)”.

”Det giver en god snak om undervisningen, og det er altid rart. Jeg har ikke ændret 
min undervisning pga. dette besøg”.
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”Min konsulent gav god feedback i form af de iagttagelser, hun havde gjort sig under 
aktionen og satte nogle tanker i gang”.

Udbytte ved lederbesøg, observation i klassen og efterfølgende samtale – eksempler:

”God feedback på elevernes indbyrdes relation og reaktionsmønstre samt feedback på 
min rolle som lærer. Ros og anerkendelse for min måde at undervise/gribe klassen an 
på, har også været motiverende for videre arbejde med elementerne fra aktionen”.

”At jeg tager for meget på mine egne skuldre i undervisningen. Overforberedt”. 

”Hun (leder) har fået et indblik i min måde at undervise på, og hvilke tanker jeg har 
gjort mig i forbindelse med projektet”.

”Op til observationen er man rimelig bevidst om, at man skal observeres. Men når 
først seancen er i gang, glemmer man det stort set. Jeg har haft et godt udbytte af 
observationen. Selvfølgelig primært den eftersnak vi havde efter observationen. Det 
at få sat andre øjne på ens undervisning, men også hvad der sker i klassen, er meget 
givtigt, og gør, at man fremadrettet nok vil have indstillet “antennerne” lidt anderledes 
i forhold til eleverne”.

”Jeg synes, det er glimrende, at min ledelse kommer med ud i klasserne og ser, 
hvorledes jeg praktiserer mit fag. I mit tilfælde holdt vi efterfølgende ligeledes MUS-
samtale. Denne samtale blev meget kvalificeret, fordi den tog udgangspunkt i en 
konkret undervisningssituation”.

”Det giver en god snak om undervisningen, og det er altid rart”.

”Det gav en snak om min rolle”.

”Det er givende, at ledelsen kommer med ud og ser, hvad der sker i klassen – både for 
eleverne og læreren”.

Besvarelserne fra KLEo-lærerne i ovenstående understreger et positivt udbytte ved observation og 
efterfølgende samtale med både KLEo-konsulent og leder. 

Særligt for udsagnene vedrørende udbytte af KLEo-konsulentens besøg i klassen knytter 
observationen an til samtale om udvikling af undervisning, der både tilføjer perspektiver, sætter flere 
tanker i gang eller bidrager til en udvidelse af det didaktiske repertoire. Ideen med at lade samtalen 
tage afsæt i den forudgående observation viser sig dermed at kunne realisere KLEo-konceptets formål 
om at lærere og konsulent i fællesskab kan bevæge refleksionen mellem K2 og K3 niveauer.
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Særligt i KLEo-lærernes udsagn vedrørende udbyttet af lederens observation i klassen, berøres 
dennes tilstedevær eksplicit. På trods af at spørgsmålene har været enslydende i relation til både 
KLEo-konsulent og lederens besøg i klassen, kommenterer enkelte KLEo-lærere, at det er lederen, der 
observerer, f.eks: ”Jeg synes, det er glimrende, at min ledelse kommer med ud i klasserne...”  og ”Det er 
givende at ledelsen kommer med ud og ser, hvad der sker i klassen...”.

Dette peger på, at det for enkelte KLEo-lærere spiller en rolle, at det er lederen, der er observatør, 
uden dog at dette uddybes yderligere i forhold til, hvorvidt det kan have en negativ eller positiv 
påvirkende effekt på observationssituationen.

Set i lyset af kommentarerne er det tilsyneladende ikke uden betydning, men præcis hvilken 
betydning det har, kan ikke udfoldes yderligere, da det ikke har været genstand for evaluering eller 
nærmere undersøgelse. Det kan dermed kun synliggøre en opmærksomhed hos KLEo-lærerne.

Generel tilfredshed ved pædagogisk formiddag og workshop – aktionsrundens 
optakt

KLEo-lærerne tilkendegiver tilfredshed med den måde, hvorpå både den pædagogiske formiddag 
og workshoppen er forløbet. Ved denne tilrettelagte optakt til aktionsrunden bliver KLEo-lærerne 
inspireret af KLEo-konsulenternes tilgang og oplever en god sparring både med leder og KLEo-
konsulent. 

På baggrund af evalueringerne udpeger KLEo-lærerne konkrete anbefalinger til planlægning af 
pædagogisk formiddag og workshop på de øvrige skoler, der inkluderer overvejelser og justeringer i 
forhold til optaktens tilrettelæggelse og indhold. 

Se anbefalinger og forslag til justeringer, der er fremkommet på baggrund af anbefalingerne nedenfor.

Anbefalinger fra KLEo-lærere til planlægning af pædagogisk formiddag og workshop på baggrund 
evaluering

Tydelig gennemgang af projektets struktur og deadlines – kendskab til projektet
Der peges på fordelen ved at afholde en stille og rolig introduktion og gennemgang af 
projektet på den første workshop for at undgå frustrationer hos allerede travle lærere. 

Forslag fra erfaringsudvekslingsseminar: Lad evt. KLEo-lærerne snuse til KLEo-websitet 
inden workshoppen, så de kan være lidt mere forberedte på projektets indhold og 
proces. 

Afværge bekymring for den relationspædagogiske lærerprofil (KURS-spørgeskemaet) 
Der gives udtryk for en vis bekymring hos lærerne i forhold til udarbejdelsen af den 
relationspædagogiske lærerprofil. 

Forslag fra erfaringsudvekslingsseminar: KLEo-konsulenterne kan evt. henvise til 
kapitlet fra Lærererfaringsbogen (ROK-projektet) og særligt kaptitlerne af Søren Husted 
Pedersen og Thomas Andersen, der begge beskriver deres erfaringer med at modtage 
den relationspædagogiske lærerprofil, for på den måde at forsøge at afmystificeres en 
mulig bekymring (Lund & Boie, 2017c).
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Fokus på praksiseksempler i oplægget om aktionslæringstilgangen
Der bør inddrages et idékatalog med aktionseksempler ved oplægget om 
aktionslæring. KLEo-lærerne efterspørger inspiration til, hvordan de skal gribe 
udarbejdelse af en aktionsbeskrivelse og -plan an.

Forslag fra erfaringsudvekslingsseminar: KLEo-konsulenterne kan evt. udvælge 
praksiseksempler fra Baggrundsrapporten (ROK-projektet) hvor bilagsdelen indeholder 
eksempler på aktionsplaner (Lund & Boie, 2017a).

Der kan også henvises til eksempler fra lærererfaringsbogen (ROK-projektet), hvor der 
er kapitler, som beskriver forskellige aktioner, erfaringer og gode råd (Lund & Boie, 
2017c).

Afsæt god tid til sparring og udfyldelse af aktionsplanen på workshoppen
Det ønskes, at der afsættes god tid til idegenerering og tid til sparring/drøftelse med 
andre KLEo-lærere og de KLEo- konsulenter, der er tilknyttet den enkelte lærer.

Mere tid til at arbejde med ideer til aktion og udfyldelse af aktionsplan på selve 
workshoppen, da KLEo-lærerne føler sig pressede på tid. 

KLEo-lærerne ønsker stram styring og er meget tidspressede og vil derfor gerne støttes 
i at komme i gang med det samme. 

Forslag fra erfaringsudvekslingsseminar: KLEo-konsulenterne tilpasser tiden på 
workshoppen med henblik på at sikre tid nok til de enkelte elementer, samt nå målet 
om at aktionsplanen er udfyldt ved workshoppens afslutning. 

Vægtning af tid mellem pædagogisk formiddag (tematisk oplæg) og workshop om eftermiddagen 
(introduktion til aktionslæring og KLEo-lærernes arbejde med aktionsideer og aktionsplan)  

Vægtningen og fordeling af tid afhænger af den pågældende skoles forhåndskendskab 
til både tematik og aktionslæringstilgangen. Fordelingen af tid til at arbejde med de 
forskellige elementer vil derfor afhænge af den pågældende skole. 

Forslag fra erfaringsudvekslingsseminar: KLEo-konsulenterne skal derfor sparre med 
den pågældende leder på den skole for at tage højde for vægtning af indhold og tid.

Udfordringen med (mangel på) tid

Som det fremgår af evalueringen af projektets første fase oplever KLEo-lærerne på trods af den 
generelle tilfredshed ved deres deltagelse og udbytte i første aktionsrunde samtidig et tidspres i 
processen ved gennemførelsen af første aktionsrunde.

Det oplevede tidspres handler blandt andet om, at aktionsplanerne ikke blev færdiggjort på selve 
workshoppen, hvilket ville være at foretrække, således at afprøvningen med aktionens fokus kan 
igangsættes med det samme og dermed give en rimelig eksperimenterende tidsperiode, inden det 
observerende besøg fra konsulent og leder i klassen. Som følge af tidspresset var det svært for KLEo-
lærerne at nå at færdiggøre dels aktionsplan og observationsplan umiddelbart efter workshoppen. 

I overvejelserne fra erfaringsudvekslingsseminaret blev denne udfordring omkring tid medtaget 
og imødekommet ved at KLEo-konsulenterne fremadrettet vil forsøge at nå målet om, at lærerne 
færdiggør aktionsplanen under selve workshoppen. Derudover og såfremt tiden er til det, kan 
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arbejdet med at udfærdige observationsplanen også indledes og om muligt afsluttes. 

Det vil som udgangspunkt give de enkelte KLEo-lærere mere tid og ro til at eksperimentere forud for 
observationsbesøget af henholdsvis KLEo-konsulent og leder.

En mulig anden løsning kunne være at ændre i den overordnede plan og tilpasse deadlines og datoer, 
såfremt det oplevede tidspres ikke minimeres fremadrettet.

Derudover efterlyser KLEo-lærerne også ”god tid” til udarbejdelse af aktionsplan og sparring med 
kollegaer samt KLEo-konsulent på workshoppen. Dette er et signal om, at de gerne vil forberede sig 
bedst muligt og samtidig undgå et unødigt og ekstra tidspres under aktionsrundens gennemførelse.

KLEo-projektets erfaringsudveksling og videnspredning
Med afsæt i pilotskolens gennemløb af første aktionsrunde eksemplificerer ovenstående evaluerende 
sammendrag, hvordan projektets evalueringer fra de deltagende skolers KLEo-lærere er medtaget 
i den systematiske tilrettelagte erfaringsudveksling og videnspredning under hele projektperiodens 
forløb.

Ligesom de tilknyttede procesark (aktionsplan, observationsplan -noteark, feedback-ark og evaluering) 
sikrer, at KLEo-lærernes udviklende arbejde med aktionernes eksperimenter bliver dokumenteret 
og systematiseret så det er tilgængeligt for fælles refleksion på de enkelte skoler, er de semestervise 
tilrettelagte dialogseminarer for erfaringsudveksling og -opsamling på AU medvirkende til at sikre 
en fællesgjort proces for lederne og konsulenterne med fokus på deling af de enkelte skolers 
projekttilknyttede erfaringer.

Projektet har vist, at denne fastholdelse af løbende videndeling har medvirket til at italesætte og 
tydeliggøre, hvad der sker, når pædagogisk og didaktisk udvikling sættes i gang og faciliteres på 
systematisk vis. Dette formidles mere omfattende i projektets tilhørende publikation – en antologi 
skrevet af KLEo-konsulenter og KLEo-ledere (ref/link).

Antologi – projektets formidlende og eksternt rettede bidrag

Projektet bidrager med en antologi, der udgives som en selvstændig publikation. Med afsæt 
i KLEo-lærere, KLEo-konsulenter og KLEo-lederes erfaringer med pædagogisk og didaktisk 
undervisningsudvikling i praksis, formidler antologien erfaringsbaseret viden om projektets processer 
og resultater. Udover at antologien introducerer til KLEo-konceptet og redegør for projektets 
elementer har KLEo-konsulenter i samarbejdet med de fem deltagende skolers KLEo-ledere bidraget 
med 5 kapitler. I fire kapitler beskriver og nuancerer forfatterne udvalgte aktionslæringsprocesser, der 
således udgør erfaringsbaserede beretninger, set fra deres perspektiv.

På tværs af kapitlerne fremhæver forfatterne konkrete eksempler fra projektets aktionsrunder og 
sætter derigennem fokus på, hvad de gennemførte aktionsrunder har medvirket til at fremme hos 
KLEo-lærerne, lærerkollegiet og ledelsen samt hvordan processerne har understøttet udvikling af 
undervisning og ført til tiltag, der i forskellige udgaver på skolerene fortsætter KLEo-konceptet (eller 
dele heraf) tilpasset de enkelte skolers kultur. 

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.  
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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. 

Set i dette lys er selve antologien et udtryk for, hvordan KLEo-projektet har skabt en forankrende 
virkning blandt lærerne og lederne på de enkelte skoler, og af den grund kan antologien læses som en 
synliggørelse af den forankring, som skolernes deltagelse i KLEO-projektet i sin helhed har resulteret i.

Om kapitlerne i 

Undervisningsudvikling i ungdomsuddannelse

– når lærere, ledere og konsulenter er fælles om pædagogisk, didaktisk refleksion over 
undervisningspraksis

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 
aktionsfoki 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

College 360 HHX

Gennem to cases præsenterer kapitlet, hvordan aktionslæringstilgangen muliggør 
konsulenten og lederens indblik i lærerens ’maskinrum’, der understeger aktionsplanens 
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funktion i forhold til at kunne fastholde aktørernes fælles fokus på undervisningsudviklingens 
omdrejningspunkt. Derudover afsluttes kapitlet med 4 bud på, hvordan skolen overvejer 
at fortsætte med aktionslæringstilgangen fremadrettet, på både ledelses-, faggruppe-, og 
klasseniveau.

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, 
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 udarbejde 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 ideer til konkrete aktionsbeskrivelser og gennem dets metodiske enkelthed og fleksibilitet 
muliggør fastholdelse af fokus for den pædagogiske, didaktiske udvikling af undervisning.

Det tredje perspektiv peger på hvad forfatteren kalder aktionerne ’drivere’ og disses 
samspil for at opretholde en balance mellem ledelse og medbestemmelse i pædagogisk 
udviklingsarbejde og forbinder dette til 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”.

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.
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B. Erfaringsopsamling: Ledernes perspektiver på forankring af KLEo-konceptet  

Projektets erfaringsudvekslingsforløb for de deltagende skolers ledere

I projektperioden har der løbende været indlagt erfaringsudveksling forbeholdt skolernes 
ledere i form af etablerede lederdialoger og dialogmøder. Lederdialogerne er blevet faciliteret 
af den faglige projektleder for KLEo-projektet (AU) i forbindelse med projektets semestervise 
erfaringsopsamlingsseminarer. Dialogmøderne er ligeledes faciliteret af den faglige projektleder (AU) 
ved skolebesøg på hver enkelt af de fem skoler i efteråret 2018.

Formålet med dialogerne har primært været videndeling mellem skolernes ledere med henblik på 
at give de enkelte ledere mulighed for at udveksle projekttilknyttede erfaringer og spørgsmål, for på 
den baggrund at styrke processens gennemløb samt kvalificere ledernes involvering fremadrettet i de 
kommende aktionsrunder. Derudover har det været en intention at etablere og styrke et netværk på 
tværs af skolerne og de forskellige skoleformer.

Fokusgruppeinterview

På baggrund af de gennemførte erfaringsudvekslinger reflekteres, italesættes og præciseres ledernes 
opbyggede erfaringer i et afsluttende fokusgruppeinterview. Formålet med fokusgruppeinterviewet 
var at få indsigt i lederenes forståelser og fortolkninger af deres rolle og betydning for KLEo-projektets 
proces. Styrken ved fokusgruppeinterviewet ligger i den sociale interaktion og muligheden for at 
fremkalde gruppens enigheder og/eller uenigheder samt reaktioner, der udspringer fra de enkelte 
lederes erfaringer bundet til den kontekstuelle sammenhæng, KLEo-projektet har skabt på de enkelte 
skoler� 

Gennem fokusgruppeinterviewet fremstår ledernes italesættelser af erfaringer og giver således 
perspektiver på og vurderinger af KLEo-konceptets værdi set i relation til dets forankringsmuligheder 
i organisationen og skoleudvikling mere generelt. Hermed peges der også fra de deltagende 
skoleledere på KLEo-projektets skalerbarhed til øvrige ungdomsuddannelser.

Nedenstående analytiske fremstilling af projektets resultater baserer sig primært på det 
afsluttende fokusgruppeinterview med inddragelse af enkelte nedslag i udsagn fra lederdialogerne 
og dialogmøderne, da disse understøtter ledernes væsentligste erfaringer fremhævet i 
fokusgruppeinterviewet. Dermed synliggøres det grundlag lederne står på, når de vurderer KLEo-
konceptets værdi i forhold til undervisningsudvikling, herunder deres rolle og betydning for processen.

Der er således ikke tale om en analyse, der har til hensigt at vise ledernes udvikling og/eller 
forandring i deres opfattelse af lederrollen under deres deltagelse i KLEo-projektet dvs. over tid fra 
projektperiodens start til slut, men en analytisk fremstilling, der synliggør, hvad lederne efter deres 
projektdeltagelse opfatter som mere eller mindre værdifuldt og/eller udfordrende ved ledelse af 
pædagogisk, didaktisk udvikling i kraft af det koncept, som KLEo-projektet har stillet til rådighed.
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Centrale pointer der afspejles gennem ledernes dialoger

Det hører til en af KLEo-projektets væsentligste pointer, at prioriteringen og tilrettelæggelsen af tid og 
rum for fælles dialog og refleksion af et konkret fokus på undervisning udgør en væsentlig værdi for 
pædagogisk og didaktisk udvikling på skolerne. Dels er det ledernes opfattelse at rummene bidrager 
det til at skabe faglig trivsel hos de deltagende lærere, og dels imødekommes ledernes eget ønske om 
indsigt i ’lærernes og elevernes verden’ – den undervisningspraksis, de til daglig befinder sig i.

Samtidig peger KLEo-projektet overordnet set på et uudnyttet og lettilgængeligt potentiale ved 
den systematiske oprettelse af rum for erfaringsudveksling og dialog for lederne. Da rummene (for 
lederdialoger og dialogmøder) medvirker til at fastholde lederenes fokus på både indhold (den fælles 
sag, som den enkelte skoles medarbejdere og ledere er sammen om at udvikle) og proces, (hvordan 
lederne styrer og faciliterer den udvikling på bedst mulig vis) muliggøres det derfor kontinuerligt 
at bevare en opmærksomhed på praksis samt forholde sig undersøgende og spørgende til det, 
som er formålet med undervisningsudviklingen. Potentialet i KLEo-konceptet ligger dermed i den 
systematiske og dokumenterede kvalificering af indhold og proces, der finder sted gennem dialogen i 
de oprettede rum.

Vidensopbygning

På tværs af de deltagende skoler, har lederne således, på afstand af deres daglige ledelsespraksis, 
deltaget i disse rum for dialog, udvekslet erfaringer og delt deres viden undervejs i projektet. 

Hvorvidt fastholdelsen af det fælles fokus på både indhold og proces i forbindelse med deltagelsen i 
KLEo-projektet har ført til opmærksomhedsområder eller tiltag hos lederne, der ikke ville være dukket 
op uafhængig af dialogerne forbliver ubesvaret. 

Men resultaterne af dialogerne bidrager til en synliggørelse af særlige opmærksomheder, der fremstår 
som skærpede hos lederne, netop på baggrund af den gennemførte erfaringsudveksling. Dette 
understreger, at udvekslingen og dialogen fungerer som vidensopbygning i sig selv, der i forlængelse 
heraf indeholder et stort potentiale for kvalificering af ledelse af undervisningsudviklingsprocesser.

I det følgende fremstilles opmærksomhedsområderne udtrykt gennem projektets erfaringsopsamling, 
der indeholder ledernes perspektiver på forankring af KLEo-konceptet på de enkelte skoler herunder, 
hvordan de opfatter deres rolle og betydning for processen.

Prioritering (af) Værdi/potentiale (for) Bidrager (til)

Tid og rum for fælles dialog 
om undervisning mellem 
lærere og ledere på egen 
skoler

Tid og rum for systematisk 
erfaringsudveksling og 
dialog for ledere på tværs af 
skoler

Kvalificering af perspektiver på 
lederes understøttelse af og 
involvering i undervisningsud-
vikling

Pædagogisk og didaktisk ud-
vikling generelt

Faglig trivsel (lærere)
Indsigt i undervisningspraksis 
(ledere)

Fastholdelse af en undersøgende 
og spørgende opmærksomhed på 
praksis
Vidensopbygning
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Projektets resultater: Ledernes erfaringsbaserede opfattelser af KLEo-konceptet 
- herunder deres rolle og betydning for projektets proces

Overordnet set kan der på baggrund af fokusgruppeinterviewet indkredses tre opfattelser af KLEo-
konceptet i ledergruppen, der, i relation til projektets gennemførte processer, udpeger nogle 
specifikke opmærksomhedsområder. Disse indeholder ledernes betragtninger på deres måde at 
involvere sig i processen på, herunder hvordan de oplever deres rolle og betydning i sammenhæng 
med opmærksomhedsområderne.

I det følgende uddybes ledergruppens tre opfattelser og betragtninger på deres rolle og betydning for 
KLEo-projektets proces med inddragelse af citater fra lederne i ledergruppen.

1: 

KLEo-konceptet 
fungerer til at 
skabe udvikling og 
forandring på udvalgte 
faglige områder 
(tematik)

Opfattelse Opmærksomhedsområde Rolle og betydning

2: 

For lederen baner 
KLEo-konceptet vejen 
for en dybere indsigt i 
undervisningspraksis

Ledelsens rammesætning af udvikling 
med blik for:

• Lærernes oplevelse af ejerskab i 
relation til aktionens fokus 

• Undervisningsudviklingens 
retning på skoleniveau (strategisk 
opmærksomhed)

Talerør for eleverne 

Identificering af 
problemer på et 
strategisk niveau

Sparring, som er 
forpligtende ift. fælles 
fagligt fokus

Ledelsens gevinst ift. værdien i at 
observere undervisning og lederens 
aktive observationsrolles signalværdi til 
lærerkollegiet

• Den fokuserede observations værdi 
ift. facilitering af efterfølgende 
reflekterede samtale

• Lederens legitime adgang til 
observation af undervisning

Mulighed for ’ægte’ 
anerkendelse

Facilitering og 
understøttelse af 
udviklingsprocesser

3:

KLEo-konceptet 
synliggør en 
skolekultur, hvor 
kendetegnene er 
åbenhed og deling

Ledelsens tilgang til og involvering i 
processen ift.

• At aktionslæringens 
eksperimenterende tilgang kræver mod 
af de enkelte lærere

• Værdien af rum for og tid til samtale

• Udviklingstvang

Modspiller (ikke give alt 
frit) skubbe og udfordre 

Ressourcetildeling: tid 
og rum til udvikling
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1: KLEo-konceptet fungerer til at skabe udvikling og forandring på udvalgte 
faglige områder (tematik)
Denne opfattelse forbinder lederne til muligheden for at skabe sammenhæng mellem det lærerne 
oplever som relevante udviklingsområder fra deres konkrete praksis (fx i forhold til bestemte fag, 
bestemte aktiviteter, i enkelte klasser, enkelte elever mm.) og de mere overordnede indsatsområder 
på skoleniveau, der vurderes strategisk relevante at fokusere på (fx bestemte fag, faglige aktiviteter, 
elevers trivsel, trivselsfremmende aktiviteter mm.).

Opfattelsen skærpes af ledernes opmærksomhed på:
• Ledelsens rammesætning af udvikling med blik for:

lærernes oplevelse af ejerskab i relation til aktionens fokus

undervisningsudviklingens retning på skoleniveau (strategisk 
opmærksomhed)

Ledergruppens betragtninger på deres rolle og betydning inden for dette opmærksomhedsområde: 
o     Talerør for eleverne 

o     Identificering af problemer på et strategisk niveau

o     Sparring, som er forpligtende ift. fælles fagligt fokus

Rammesætning: Ejerskab og retning – udviklingsprocessens balance

I ledergruppen fremgår det, at KLEo-konceptets systematik i forbindelse med processtyring 
og dokumentation tydeligt understøtter udvikling på skolerne. Særligt fremhæves 
aktionslæringstilgangens faser i KLEo-projektet som et fremtidigt potentiale for fastholdelse af 
udviklingen, der forbinder fælles refleksion mellem leder og lærere med den praksisnære og konkrete 
undervisning. Derudover giver aktionslæringstilgangen mulighed for at lærerne har ejerskab over det, 
som sættes i centrum for undervisningsudvikling og/eller forandring.

Ejerskabet relaterer lederne til, at den enkelte lærer, faggruppen eller klasseteamet i den indledende 
fase af processen har mulighed for at vælge et fokus for en aktion, der tager sit afsæt i den 
pågældende lærer eller klasseteam/gruppes ønsker til og relevans for det, som netop de vurderer, vil 
give mening at undersøge og eksperimentere med i den konkrete praksissammenhæng. 

I forlængelse heraf hersker der blandt lederne en overbevisning om, at de enkelte læreres ejerskab i 
og for aktionsprocessen er vigtig i forhold til at skabe varige forandringer. 

Der eksisterer en implicit overbevisning hos lederne om, at KLEo-lærernes oplevede ejerskab er en 
medvirkende positiv faktor i processen og foranlediges af en valgfrihed i forhold til at bestemme 
aktionens fokus og eksperimentets karakter.

I sammenhæng med ledernes anerkendelse af lærernes oplevede ejerskab som drivkraft for 
undervisningsudvikling, vurderer de samtidig, at det er af væsentlig betydning, at ledelsen italesætter 
en retning. Her peger de på vigtigheden i at holde elevernes læring for øje:
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” Alt hvad vi gør, skal vi jo prøve og overføre til elevernes læring. Og det er jo det der 
med nogle gange lige og få italesat det, fordi det er selvfølgelig også vigtigt at læreren 
trives og har det godt i sin gerning, men altså det handler jo om, at eleverne lærer 
mest muligt.” (fokusgruppeint. s. 3).

Med elevernes læring for øje fremhæver lederne, at aktionslæringstilgangen også muliggør at 
fokusere og beskrive aktioner, der tager udgangspunkt i f.eks. skolernes undervisningsevalueringer 
eller elevtrivselsmålinger, som dermed kan knytte an til de enkelte skolers strategiske 
satsningsområder. Der henvises til formativ evaluering og skriftlighed som to eksempler 
på fokusområder, der kunne danne grundlag for fremtidige tematikker og aktionsfoki samt 
videreudvikling knyttet til f.eks. faggrupperne.

Ligeledes peger lederne på, at de har blik for, at det tematikken sætter i centrum for 
undervisningsudvikling (f.eks. formativ evaluering) samtidig lægger op til en inddragelse af lærerne. 
Med andre ord, ledelsen lægger et spor ud, ” (…) det spor (…) der er med til at skabe rum til, at man 
kan tale med sine kollegaer om det, man går og laver” (fokusgruppeint. s. 2), men uden at kappe 
forbindelsen til et aktuelt behov for læring, der identificeres hos eleverne.

“Selvom det er noget man har identificeret ovenfra, så kan det (rum for refleksion, 
red.) gøre, at de mennesker, der faktisk skal udføre forandringen, kan få et ejerskab ved 
at gøre det til deres eget. Det giver det (KLEo-konceptet, red.) ligesom mulighed for” 
(fokusgruppeint. s. 1).

Sporets retning baserer sig således på en tillid hos lederne til, at tildelingen af tid og rum for 
lærernes refleksioner er anledningen til at skabe udvikling, der ”... i sidste ende også er noget, der er 
med til at udvikle den enkelte lærers kompetencer til gavn og glæde for elevernes trivsel og læring” 
(fokusgruppeint. s. 3). Samtidig forbindes tilliden til håb: ”Ja, det er det, vi håber på” (Ibid.) og en tro 
på, at lærernes oplevelse af ejerskab er af betydning for en varig forandring:

Så på den måde så skaber det en eller anden form for glæde og sådan ejerskabsfølelse 
for dem, som faktisk skal lave forandringen. Og samtidig så tror jeg også, at den 
forandring som så sker, måske på grund af det første, bliver mere varig ikke? 
(fokusgruppeint. s. 1).

I forlængelse heraf vurderer lederne, at lærernes arbejde med aktionen og aktionsplanen på den 
ene side giver dem mulighed for ejerskab og at ”(…) kigge ind til hinanden og snakke om deres 
praksis på et mere eller mindre uformelt niveau” (fokusgruppeint. s. 3), og på den anden side kræver 
systematikken i konceptet, at de må gøre sig konkrete refleksioner, der mere formelt skal fastholdes i 
aktionsplanen, som det første procesark og dokumentation af processen. 

I ledergruppen fremhæves aktionsplanen af den grund som et fælles udgangspunkt og grobunden for 
at tale om pædagogik og didaktik med et udviklende formål, og aktionsplanen opfattes dermed som 
et retningssættende værktøj i det spor, som tegnes – for den enkelte og hele skolen.
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I arbejdet med aktionsplanerne står det således centralt for lederne at tilgodese lærernes mulighed 
for både at skabe en uformel og formel udveksling og bestemmelse af den givne tematik, aktion og 
det konkrete eksperiment. Men samtidig er lederne bevidste om, at en anledning til udvikling ikke er 
det samme som, at den realiseres som ønsket, hvilket forklares med ledernes brug af formuleringer 
som håb og tro. 

Derudover vurderes aktionsplanen også som et muligt og anvendeligt værktøj i sammenhæng med 
afholdelse af MUS, der i den forbindelse vil kunne bidrage til, at den formaliserede samtale (MUS) 
mellem leder og lærer kan udvide sit trivselsfokus til også at inkludere pædagogisk og didaktisk 
refleksion i tilknytning til den enkelte lærers undervisning, der jo må ses som et væsentligt element i 
en lærers arbejde.

I ledergruppen peger lederne således på, at de som ledere gennem rammesætning får skærpet blikket 
for lærernes oplevelse af ejerskab i forbindelse med undervisningsudviklingens genstand, og samtidig 
rettes lederens opmærksomhed mod skolens aktuelle (faglige og/eller pædagogiske) strategiske 
udviklingsområder, hvortil deres ansvar for at sikre denne udviklings retning også træder frem. 

På dette punkt mellem ejerskab og retning, viser lederne en grundlæggende tillid til, at KLEo-
konceptets fokusering på væsentligheden i tildeling af tid og rum til at være i dialog og fælles 
refleksion har en positiv værdi for udviklingens karakter og holdbarhed – også selvom samtalerne til 
tider vil kunne have et uformelt præg.

Ledelsens rolle og betydning – ledelsen udviser ansvarlighed i udviklingsprocessen

Med ovenstående i betragtning indebærer ledernes vurdering af, at KLEo-konceptet fungerer til at 
skabe udvikling og forandring på udvalgte faglige områder en tydeliggørelse af deres egen rolle 
og betydning for udviklingsprocesserne, som indebærer en grundlæggende ansvarlighed� Denne 
ansvarlighed retter sig mod at være talerør for eleverne i sammenhæng med identificering af 
problemer på et overordnet strategisk niveau samt påtage sig en sparrende rolle, der er forpligtende 
ift. fælles fagligt fokus (tematik). 

For lederne handler ledelsesrollen om at kunne balancere et ’skoleudviklingsspor’ ansvarligt, 
mellem på den ene side at anerkende og tilstræbe at lærerne oplever at have ejerskab over det, 
der er genstand for udvikling i undervisningen og på den anden side som aktiv og involverende 
ledelse at italesætte og håndtere en strategisk retning, der sikrer, at undervisningsudviklingen retter 
sig mod elevernes læring på relevante og prioriterede faglige områder. I sidstnævnte tilfælde kan 
incitamentet for en tematik, et pædagogisk, didaktisk udviklingsfokus f.eks. stamme fra skolens 
undervisningsevalueringer eller trivselsmålinger og dermed tildele ’ejerskabet’ en strategisk indsats, 
frem for læreren, teamet eller faggruppens, men her peger lederne på deres rolle som talerør for 
eleverne og deres betydning af at have overblikket til at identificere tematikker/problematikker/behov 
på et mere overodnet strategisk niveau:

”Og der tror jeg også man som leder skal turde og sige: ”det her, det er en ting, som er 
et problem sådan bredt, og det synes jeg, vi skal arbejde med, også selvom det måske 
ikke er det, som alle har lyst til at arbejde med lige nu”” (fokusgruppeinterview s. 8).
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Det personlige pronomen ”vi”, som er fremhævet i citatet ovenfor, er muligvis ikke tilfældigt sneget 
ind i dette udsagn fra lederen. Da KLEo-konceptet forudsætter at lederen involverer sig ved at tage 
aktiv del i lærernes fokus på undervisningsudviklingen – både som observatør og sparringspartner i 
de pædagogiske, didaktiske reflekterende samtaler, kan dette ”vi” henvise til en reel forventning om 
fordeling af ansvar mellem lærer og leder. Altså, at den pågældende leder her tænker sig selv som 
én, der bærer et ansvar i det konkrete ”arbejde med...”, dvs. løfter et ansvar i selve processen for 
udvikling. Også selvom incitamentet, som udsagnet også peger på, snarere kommer fra ledelsen end 
fra de(n) enkelte lærer(e) og det, de ’ser’ i den daglige undervisningspraksis.

Dette ansvar er i KLEo-konceptet forbundet til forpligtelse, hvilket ledergruppen peger på som endnu 
et aspekt ved lederrollen: Sparring, som er forpligtende ift. fælles fagligt fokus. Med andre ord, som 
ledere forpligter de sig i KLEo-projektet på at indgå i dialog med lærerne på en måde, der tager afsæt i 
et fælles anliggende. 

Afsættet stiller i princippet parterne lige, da lederne må formodes at dele en grundlæggende 
interesse for udvikling og vedligeholdelse af god undervisningspraksis med lærerne, men kalder 
alligevel på en udfordring for lederne. For på trods af denne interesse som fælles anliggende peger 
lederne også på, at det ikke nødvendigvis er enkelt at udøve rollen som sparringspartner i en leder-
lærer-relation, der i sit udgangspunkt er asymmetrisk og forbundet med magt. 

Dette er et anliggende som lederne forbinder til læreres tegn på usikkerhed i forhold til at blive 
bedømt, der særligt gør dig gældende i forbindelse med observation af undervisning, men også i 
enkelte tilfælde ved inddragelse af den relationspædagogiske lærerprofil (KURS) og i de reflekterende 
didaktiske samtaler. Mere herom under opfattelse 2.

2: For lederen baner KLEo-konceptet vejen for dybere indsigt i undervisning-
spraksis
Denne opfattelse forbindes ifølge lederne til et ønske om at ’komme tættere på undervisningspraksis’, 
hvilket muliggøres gennem KLEo-konceptets krav om observation af undervisning. 

Opfattelse skærpes af ledernes opmærksomhed på: 
• Ledelsens gevinst ift:

værdien i at observere undervisning 

lederens aktive observationsrolles signalværdi til lærerkollegiet

• Den fokuserede observations værdi ift. facilitering af efterfølgende reflekterede 
samtale

• Lederens legitime adgang til observation af undervisning

Ledergruppens betragtninger på deres rolle og betydning inden for dette opmærksomhedsområde:
o Gives mulighed for ’ægte’ anerkendelse 

o Facilitering og understøttelse af udviklingsprocesser
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Observationens værdi og den legitime adgang til praksis – udviklingsprocessens gevinster

KLEo-konceptets krav om lederens observation af undervisning i forbindelse med de aktuelle aktioner 
tilgodeser flere af ledernes ønske om at komme tættere på lærerne, men også tættere på klasserne 
og eleverne i den daglige undervisningspraksis.

Observationerne vurderes som betydningsfulde, idet de ifølge lederne giver dem mulighed for:

• At opnå en ’første-hånds-fornemmelse’ for, hvad der rør sig blandt eleverne

Som regel beror lederens viden om klasser og elever sig på andenhånds-information, 
da den information ofte refereres til lederen af klassernes lærere. Observationen 
rammesætter tid til at være blandt eleverne og foranlediger et bedre indtryk af selve 
elevgruppen samt de enkelte elever.

• At observere fokuseret

Da lederens fokus ligger på undervisningen eller en ’bid’ af undervisningen, er 
opfattelsen, at dette fremmer en tryghed blandt lærerne, der forud for observationen 
selv skriftligt formulerer punkter for hvad, der skal observeres (jf. observationsplan). 

• At facilitere og sparre i samtaler, der ligger ud over det vilkårlige afsæt

De fokuserede observationer bidrager til at understøtte en dialogisk kvalitet inden for 
et specifikt fokusområde i den efterfølgende reflekterende didaktiske samtale mellem 
leder og lærer(e).

• At indgå i rollen som observatør på legitim vis

Selve aktionsprocessen forudsætter, at lederen indgår som observatør 
af undervisningen, hvilket i sig selv tildeler lederen legitim adgang til 
undervisningsrummet, men fjerner ikke automatisk asymmetrien i lærer-leder-
relationen.

Det er tydeligt blandt lederne at præmissen om observation af undervisning, som en del at det 
systematiske arbejde i KLEo-projektet, og som en forudsætning for at skabe et fælles afsæt for den 
efterfølgende reflekterende samtale, accepteres. Samtidig giver lederne udtryk for, at det ikke er alle 
lærere, der umiddelbart ser frem til lederens besøg i undervisningen ”... der er nogen, der kan synes 
at: ”uh det er slemt der kommer en leder ind” som så heldigvis fortager sig jo flere gange man prøver 
det” (fokusgruppeint. s. 10). Lederne peger dog også på, at KLEo-processens flere aktionsrunder 
har medført, at det for enkelte lærere er blevet ”mere ufarligt” at have en observatør med i 
undervisningen og ikke kun i egenskab af lederen:

”Første gang der var læreren sådan bævrende jo simpelthen, da jeg var med 
inde og også da en kollega eller en konsulent var med inde. Anden gang der var 
læreren allerede meget mere rolig, og tredje gang var det jo bare... mere ufarligt” 
(fokusgruppeint. s. 3).
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Ud over at lederens observation afmystificeres ved gentagende besøg, forbinder lederne overgangen 
til lærernes oplevelser af observationer som ufarlige blandt andet til, at det er den pågældende lærer, 
der bestemmer observationens fokus, som forud for observationen skriftligt deles med observatøren 
(jf. den udfyldte observationsplan). Derudover peger lederne også på det faktum, at det er den 
enkelte lærer, der har kontrollen med, hvad der skal samtales om efter observationen er foretaget, har 
en væsentlig betydning for trygheden. På en skole har disse erfaringer over tid medvirket til at påvirke 
modtagelsen af nye medarbejdere: ”...nu med nye medarbejdere..., når de kommer, så siger de gamle 
de: ”jamen du kan da bare komme med ind og kigge” eller vi (lederne, red.) siger: ”smut lige med ind” 
(ibid.).

Selvom der også er lærere, der i udgangspunktet ”siger: ”jamen jeg synes også, det er rart, at en leder 
kommer ind og ser, hvem jeg er, og hvad jeg står for. Hvordan jeg gør mit arbejde” (fokusgruppeint. 
s. 10) så tillægger lederne selve denne åbning blandt lærerne for invitation af kollegaer/nye 
medarbejdere ind i undervisningen som en ”stor del” af KLEo-projektets værdi.

Udfordringer

Uagtet at konceptet tildeler lederen en legitim adgang og placerer sit observationsfokus på 
undervisningen og ikke læreren, er der tilkendegivelser blandt lederne af, at en leders observation 
ikke kan være magtfri. For lederne kan udfordringen således ligge i at kunne varetage en observation 
og efterfølgende dialog som en ligeværdig sparringspartner, som ikke påvirkes af ”den magtskygge”, 
der kan bevirke, at lærere vil føle sig bedømt (Dialogmøde 3,1). For lederen kan den indbyggede 
asymmetri i lærer-leder-relationen opleves som, et ”evigt dilemma at insistere på en pædagogisk-
faglig diskussion” (Ibid, s. 6).

Desuden og på trods af at præmissen for observation baserer sig på formålet om at skabe et fælles 
grundlag for efterfølgende pædagogisk didaktisk samtale mellem lærere og leder om udvikling af 
undervisning, og at enkelte KLEo-lærere tilkendegiver, at observationssituationen er forbundet med 
mindre usikkerhed fordi, det (i kraft af udfyldelse af observationsplan) er læreren selv, der bestemmer, 
hvad der skal observeres på, så kan det være svært at ’finde sine ben’ i relationen som leder:

”Ja, men det kan også være fordi, der var nogle rigtig dygtige KLEO-konsulenter 
derude… Nej men, jeg synes, det var svært, fordi jeg synes… Jeg forsøgte jo, og måske 
at gøre det, som man måske også gjorde som konsulent. Kigge på undervisningen 
og give feedback på observationen og sådan. Og så prøvede jeg måske at foregive i 
starten, at der ikke var den der asymmetri, og den er der jo. Men når man så omfavner 
asymmetrien, så bliver det også sådan lidt underligt, for så bliver det lidt sådan… 
(tavshed... red.).

Nej, men jeg ved det ikke, men jeg tror bare… Jeg havde, og jeg har stadigvæk svært 
ved at finde sådan den virkelige værdi i det, som jeg måske ikke kunne have fået på 
anden vis, men som jeg fik ud af at afholde GRUS*. Der fik jeg rigtig meget, men 
jeg ved ikke, om jeg kunne have afholdt de der GRUS samtaler, altså sådan facilitere 
diskussionen, uden at jeg egentlig også havde været inde og se dem (observere 
lærerne, red.). Det kan godt være, at jeg fik så meget viden sådan undervejs, at jeg 
bedre kunne sige: ”nååår ja, men det er jo også det der, du arbejder med, kan du ikke 
lige fortælle mere om det?” Så måske på den måde, så blev jeg måske nok bedre til 
at afholde GRUS af at jeg vidste, hvad de enkelte lærere arbejdede med, når jeg lige 
tænker mig om” (fokusgruppeint. s. 10,11).



42

*Betegnelen GRUS (gruppeudviklingssamtale) henviser her til rundernes afsluttende evalueringssamtale mellem KLEo-

lærerne og lederen.

Selvom lederne oplever, at de fleste lærere gerne vil vise, hvordan de underviser og at konceptet 
tildeler lederen legitimitet til at indgå som observatør af undervisningen, peger ovenstående citat 
på, at KLEo-konceptets medfødte legitimitet ikke nødvendigvis bidrager til, at lederen oplever, at 
det er ligetil at skabe en mere naturlig eller symmetrisk relation mellem læreren og lederen i en 
observationssituation.

På den ene side fordrer konceptet at lederen indgår som ligeværdig sparringspartner i en form for 
symmetrisk relation, og på den anden side virker denne fordring til at være en uløselig præmis i de 
konkrete situationer.

Som det også fremgår af citatet famler lederen herudover i forhold til, hvad der skal stilles op med 
selve observationen, feedbacken og relationen, og alligevel viser det sig i lederens refleksion, at den 
indsigt lederen har fået i lærernes dagligdags undervisningspraksis gennem observation, kan bidrage 
til at kvalificere rollen som facilitator i den efterfølgende samtale med hele gruppen af KLEo-lærere. 

På denne vis henviser citatet her også til et væsentligt og grundlæggende element af KLEo-konceptets 
idé: At skabe en fælleshed på de enkelte skoler forankret i undervisningspraksis som afsæt for 
udvikling, der i dette tilfælde starter ved en delt oplevelse af undervisningspraksis (observationen), 
som udgangspunktet for skabelse af fælles forståelser og sprog.

Med andre ord: Det fremgår under interviewet retrospektivt, at det er i denne (samtale)situation 
KLEo-lederen opdager værdien af observationen, når det kommer til en vurdering af egen 
tilstrækkelighed i relation til lederrollen som en sparringspartner. Dette henviser til den centrale 
pointe om, at prioritering af tid og rum for erfaringsudveksling og dialog mellem ledere kan bidrage til 
kvalificering af perspektivet på ledelsesinvolvering i udviklingsprocesser. 

Hvorvidt og hvordan denne udpegede ledelsesmæssige udfordring ved lederrollen er afgørende eller 
potentielt fremmende eller hæmmende for undervisningsudviklingen italesættes dog ikke. 

I stedet er der bred enighed om i ledergruppen, at lederens involvering på dette punkt er vigtig 
både i forhold til at bakke op om lærerne og undervisningen samt få indsigt i, hvad der foregår i 
undervisningen, jf. ledernes ønske om at komme tættere på lærernes og elevernes praksis.

Grundlæggende handler det for lederne om, at denne involvering sender et synligt signal fra ledelsen 
til lærerkollegiet om, at indsigt i det, der foregår ude i klasserne mellem lærere og elever, er vigtigt 
og værdifuldt for ledelsen, hvilket understreges, idet tiden til observation accepteres og prioriteres: ” 
så man ikke bare bliver sådan en skrivebords-én men altså, at man har lidt føling med virkeligheden” 
(fokusgruppeint. s.10).

I relation til udarbejdelsen af den relationspædagogiske lærerprofil (KURS) peger enkelte ledere på, at 
det har været et udfordrende værktøj at arbejde med i forbindelse med de reflekterende, didaktiske 
samtaler med lærerne. Da den udarbejdede profil giver et billede på elevernes oplevelse af den 
pågældende lærers klasseledelse og relationelle tilgang på tidspunktet for besvarelsen, fungerer den 
som et pædagogisk afsæt for samtale om eksempelvis, hvordan den enkelte lærer ser sig selv i forhold 
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til elevernes billede. Det har dog været op til de enkelte lærere, om de ville inddrage profilen i den 
reflekterende didaktiske samtale.

For lederne relaterer udfordringen med lærerprofilen og dens brug sig til to aspekter:

1. Introduktionen af profilen kræver en meget tydelig kommunikation fra ledelsen 
til lærerne i forhold til, hvordan den skal bruges. Dette har handlet om at 
afmystificere et redskab, der ’måler’ en lærers klasseledelses- og relationelle 
tilgang og imødekomme en umiddelbar nervøsitet hos lærerne for at blive 
vurderet. Projektet har ikke taget højde for, at det for lærere kan opleves 
grænseoverskridende at få foretaget, dele og samtale med sin leder ud fra den 
udarbejdede lærerprofil.

2. Samtale med udgangspunkt i en lærers udarbejdede lærerprofil kræver lederens 
mulighed for at kunne følge op og give ordentlig feedback. Lederne har manglet 
vejledning til en pædagogisk brug af profilen, der har kunnet kvalificere samtalens 
udviklende sigte med inddragelsen af profilen.

Herunder eksemplificeret af en leder ved nedslag i (lederdialog 2 s. 6 & 10).

”Jeg havde simpelthen svært ved at give ordentlig rådgivning. Jeg har godt læst det, 
at vi kan snakke om, hvordan eleverne ser læreren i lige dette øjeblik, og hvordan har 
læreren set sig selv, og hvordan vil han eller hun gerne se sig selv. Hvad skal der til for 
at komme derhen”?

“Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har svært ved at få den derhen. Tit så siger lærerne, 
jamen de er egentlig meget tilfredse, og de ser (især mange af lærerne faktisk) sig selv, 
der hvor eleverne ser dem. Og det er jo superfedt. Så de har et reelt billede af sig selv, 
da de (to profiler, elevernes og lærerens, red.) ligger enormt tæt på hinanden. ”Nå men 
hvor vil du så gerne være? Jamen jeg er faktisk der, hvor jeg gerne vil være” og der er 
det så der, hvor jeg tænker… Jamen, der synes jeg faktisk også, de ligger”.

Denne udfordring er i projektet forsøgt imødekommet ved at udarbejde en vejledning til brugen af 
den relationspædagogiske lærerprofil: (KURS) (https://kurs.au.dk)�

Ledelsens rolle og betydning – ledelsens involvering kan åbne for anerkendelse

Med ovenstående i betragtning indebærer ledernes vurdering af, at KLEo-konceptet baner vejen 
for en dybere indsigt i den daglige undervisningspraksis, en tydeliggørelse af ledernes egen rolle og 
betydning for udviklingsprocesserne, der retter sig mod mulighederne for at give ’ægte’ anerkendelse 
og kunne facilitere og understøtteudviklingsprocesser i en sparrende rolle.

Lederne peger gennemgående på observationens positive værdier i forhold til flere gevinster. 
Blandt andet er det en gevinst, at observationen sender et signal til hele lærerkollegiet om, at 
undervisningen, som skolens kernopgave netop er, vedkommer ledelsen og at observationen også 
tildeler dem en rolle, hvor de får mulighed for at give ’ægte’ anerkendelse. 

https://kurs.au.dk


44

Her bliver det tydeligt, at lederne ikke udelukkende opfatter deres involvering som en gevinst for dem 
selv set i lyset af den viden, de høster om, hvad der foregår i undervisningen af klasserne i forbindelse 
med observationerne. 

”Vi får da et indblik i, hvad der foregår ude i klasserummet hos den enkelte lærer” (fokusgruppeint. s. 
10) men samtidig vurderer lederne, at de er betydningsfulde i forhold til at vise deres opbakning og 
være synlige: ”Altså opbakningen og indsigt i, hvad der foregår...” (Ibid.).

Med andre ord, den oplevede gevinst handler også om, at lederne kan mødes af lærere, der giver 
udtryk for, at de gerne vil have en leder, der involverer sig, som denne leder referer: ”... lærerne, de er 
sådan, nogen (er, red.) i hvert fald, ”ej det er faktisk dejligt, du bruger tid på at komme ned og se mig” 
(fokusgruppeint. s. 7), hvilket henviser til læreres oplevelser af anerkendelse fra ledelsen, som alene 
findes i det, at lederen kommer for at observere.

”... man siger, at lærere altid ligger lavt i professionel kapital på anerkendelse fra 
kollegaer. Og man kan sige, at hvis man ikke ved, hvad hinanden går og laver, så kan 
man jo heller ikke komme med en ægte anerkendelse. Fordi selvom man så får at vide: 
”Nå men det var da godt gået”, så kan man tænke bagefter: ”Ja, men du ved jo ikke en 
skid om det alligevel”. Og sådan er det jo også overfor lederen” (Ibid. s. 7).

Med reference til ønsket om at undgå at blive sådan ”en skrivebords-én” (fokusgruppeint. s.10) 
forudsætter en ’ægthed i anerkendelsen’ naturligvis også, at lederen reelt er interesseret i 
undervisningspraksis og gerne vil involvere sig i en udvikling heraf. Men da en interesse heri 
formentlig er forbundet til ledernes beslutning om at deltage i KLEo-projektet, bliver denne 
antagelse ikke italesat. Det vil for så vidt altid kunne lade sig gøre at give anerkendelse, men det, som 
tydeliggøres i ovenstående citat, er netop denne leders oplevelse af anerkendelsens ægthed, der 
forankres i observationens iagttagelser.

KLEo-konceptets krav om lederens observation stiller dem med andre ord i en rolle, der betyder, at de 
kan opleve at blive i stand til at vise og give lærerne direkte anerkendelse, idet den har rod i en faktisk 
observation. 

Denne oplevelse af at kunne anerkende på et indsigtsfuldt grundlag henviser ligeledes til ledernes 
betydning i processen, som lederne fremhæver handler om at kunne facilitere og understøtte 
udviklingsprocesser – netop med afsæt i den fælles interesse. Dette betyder, at både lærere og ledere 
står lige i forhold til at indtage en undersøgende og spørgende position med henblik på at skabe en 
hensigtsmæssig udvikling af undervisningen på de enkelte skoler.

Som følge heraf indgår lederen i en rolle som en ligeværdig sparringspartner, der i sin relationelle 
grundform forstås som symmetrisk, og derfor må forvaltes med blik for lærer-leder-relationens 
indbyggede asymmetri og magtforhold. 

Denne asymmetri peger lederne på er en udfordring i sig selv, der er vedvarende og som ikke 
kan fjernes, selvom alle deltagere i projektet er bevidste om præmisserne for gennemførelsen af 
processerne, særligt udtalt i observationssituationen.
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På trods af disse udfordringer i ledelsesrollen, er der enighed i ledergruppen om at deltagelse i 
KLEo-projektet stort set har gjort op med den privatpraktiserende lærer blandt de deltagende KLEo-
lærere på skolerne, og banet vejen for en mere naturlig åbenhed i forhold til at invitere kollegaer ind i 
undervisningen. Denne åbenheds synliggørelse udfoldes i opfattelse 3.

3: KLEo-konceptet synliggør en skolekultur, hvor kendetegnene er åbenhed og 
deling
Denne opfattelse forbindes til ledernes opmærksomhed på, at åbenhed i forhold til udveksling af 
undervisningsmæssige udfordringer forstærkes blandt lærerene, samt at muligheden for at kollegaer 
kan dele tanker og udfordringer om undervisningspraksis kan understøtte faglig trivsel.

Opfattelsen skærpes af ledernes opmærksomhed på:
• Ledelsens tilgang til og involvering i processen

At aktionslæringens eksperimenterende tilgang kræver mod af de enkelte lærere

Værdien af skabelse af rum for og tid til samtale

Udviklingstvang

Ledergruppens betragtninger på deres rolle og betydning inden for dette opmærksomhedsområde:

o Modspiller (ikke give alt frit) skubbe og udfordre

o Ressourcetildeling: tid og rum til udvikling

Ledelsens tilgang: Eksperimentet og modet – udviklingens undersøgende blik og ’tvang’

Ifølge lederne kalder aktionslæringstilgangens indbyggede undersøgende blik og fokus på det 
eksperimenterende element i undervisningen på lærernes mod. At udvikle undervisning peger på 
læreres mod til at kaste sig ud i afprøvning og være åben for at dele erfaringer:

“Altså jeg kan da godt mærke, at jeg synes der er sådan en kultur om, at man skal jo 
helst være overforberedt før man kan gå ind og undervise. Hvor vi sådan provokerende 
nogle gange har sagt: ”Prøv og gå ind og undervis uden at have forberedt dig” og 
så siger kvindelige lærere, når de er lige ved at falde ned af stolen: ”Hvad snakker du 
om? Det kunne jeg aldrig drømme om” ”jamen prøv og se, du har jo 10 års erfaring, 
det går nok”. Ikke hver gang men ind imellem. Det kommer an på, hvad man er midt 
i. Altså det er ikke alle, der har det sådan, men der er da nogen, der har det sådan” 
(fokusgruppeint. s. 4,5).

Lederne fremhæver, at KLEo-konceptet understøtter en bevægelse mod en underviserkultur, 
hvor eksperimenter og afprøvninger kan blive en accepteret og naturlig del af det at undervise. 
Eksperimenter indebærer at lærere forsøger noget og dermed også vil fejle, det handler om: ”At turde 
give lidt mere slip” (fokusgruppeint. s. 4). Det fremgår i relation hertil, at lederne anser det som en 
positiv tendens, at lærere kan være åbne omkring de eksperimenter, der slår fejl. 
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“Og her på den seneste runde, der var der en af KLEo-lærernes aktion, der sådan 
faldt helt fra hinanden af forskellige årsager, og så havde vi den her cafébordsrunde 
(’cafebordsrunde’ henviser til en formaliseret model for kollegial videndeling, red.), og 
da jeg kom hen til hende, hører jeg hende bare sige højt og tydeligt: ”Ja, og mit, det 
gik jo helt galt!”. Det sagde hun der, ikke også, med et smil på læben, og det var OK” 
(fokusgruppeint. s. 5). 

Denne leders udtrykte positivitet i forhold til den pågældende KLEo-lærers åbenhed omkring det, 
som kan slå fejl eller gå galt i undervisningen, forbindes til et håb hos lederen om, at tilkendegivelser, 
som denne lærer udtrykker, kan have en afsmittende effekt på måden at samtale om undervisning 
på mellem kollegaer. Lederen peger i relation hertil på selve samtalen (eller udvekslingen) blandt 
lærerne, der som værktøj i KLEo-projektet, i sin form er mere undrende og spørgende frem for 
forklarende� 

“Jeg håber da, at den samtale ved middagsbordet, når vi har kørt det nogle gange, 
bliver mere undrende og spørgende og ikke bare: ”Nååår ja, det er også en træls 
klasse, fordi der sidder de der fire drenge, som bare er nogen idioter”. Altså det kunne 
jeg godt tænke mig, at det ligesom blev mere naturligt, at man så turde. For det 
kræver måske også mod ikke også? Og spørge ind til det. Men det tør jeg ikke sige 
om vi kommer i mål med det, for så langt er vi simpelthen ikke. Der er ikke kørt nok 
gennemløb endnu” (fokusgruppeint. s. 5).

Set fra lederens perspektiv anses italesættelsen af det eksperimenterende og modet til være åben 
omkring mislykkede eksperimenter som en medvirkende faktor i påvirkningen af en bredere kollegial 
anerkendelse af, at afprøvning kan være en naturlig del af undervisningspraksis. Dette mødes af 
lederne med ”...det er okay at dele nogle ting, der ikke går godt” (fokusgruppeint. s. 5) og ”Nogle ting 
fungerer godt, og så må de (lærerne) også sige efter den her aktion: ”Det var så ikke vejen frem, det vil 
vi ikke gøre igen (...) det er da rart at vide, så skal vi ikke gøre det, for eksempel”” (fokusgruppeint. s. 
6).

Samtidig er der en bevidsthed blandt lederne om, at det tager tid at ændre en samtalekultur, og at det 
vil kræve flere aktionsrunder med flere eksperimenter før en egentlig effekt ville kunne vise sig, ”...så 
håber jeg da, at det på et eller andet tidspunkt også kommer til at afspejle sig i frokostbordsnakken” 
(fokusgruppeint. s. 5).

I forlængelse heraf fastholder lederne et syn på aktionslæringens undersøgende blik som en værdi 
i sig selv, hvor den indbyggede eksperimenterende tilgang retter sig mod udbredelsen af en generel 
accept af, at undervisning ikke kan være ufejlbarlig. 

I relation hertil fremhæver de deres egen betydning i forhold til (som ledelse) at signalere, at 
undervisningseksperimenters resultat ikke kan kontrolleres eller forudsiges, hvilket de anerkender 
kræver læreres mod til at være i det uvisse. Styrken ved dette blik kan, ifølge ledernes vurdering, ligge 
i et medfølgende opgør med en kultur, hvor forberedelse til undervisning har en tendens til at fylde 
(for) meget.
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Som det fremgik af rapportens del A, oplever lederne i lighed med tilkendegivelser fra KLEo-
lærerne på de enkelte skoler, at lærerne sætter pris på at have tiden til refleksion, som 
aktionslæringsprocessen sætter i gang. 

“Og så sagde de (lærerne) også bagefter det der med: ”Nej hvor er det dejligt at få 
rum til, at diskutere pædagogik og didaktik i en travl tid, hvor der er alle mulige andre 
forandringer, nu sidder vi for første gang...”, sagde de til mig, ”…i jeg ved ikke hvor lang 
tid og diskuterer her i to timer”. Så det synes jeg også har været, sådan en god gevinst 
ved det, at der har været rum til det” (fokusgruppeint. s. 3).

På baggrund heraf vurderer lederne, at konceptets systematiske indlejrede prioritering af tid og rum 
til pædagogisk og didaktisk dialog og refleksion mellem lærerne og leder i en travl hverdag er af 
væsentlig værdi for lærernes faglige trivsel. 

Samtidig har lederne også blik for, at der i konceptet og aktionslæringstilgangen kan ligge et signal om 
udviklingstvang, som klinger modsat alt det positivt fremhævede:

”Der er jo sådan lidt en form for udviklingstvang i det her ikke? Og vi snakkede 
(informant refererer til forudgående snak i dette interview) rigtig meget om mod og 
sådan noget positivt. Altså der er jo også nogen som måske, der også hviler i en eller 
anden faglighed, som måske er 30-årig, og som faktisk har en eller anden form for 
værdi, som man måske ikke ser på ydersiden, og som vi godt kan komme til at overse i 
alt det her.

Vi kan godt hurtigt komme til om tale om de lærere, der er sure ikke gider udvikling. 
Men jeg tror da, at der er nogen af dem, der er sure og ikke gider udvikling, som kan 
noget, som jeg i hvert fald ikke kan. Altså, det er jeg overbevist om. De fleste kan jo 
udvikle sig på en eller anden måde, men det kunne jo også være, at de kunne give til 
andre” (fokusgruppeint. s. 12).

En leder refererer i sammenhængen med tematisering af udviklingstvang og udsagnet i ovenstående 
citat om at ’også de sure kan noget’ til en oplevelse med en ”rigtig, rigtig, god underviser” (Ibid.) 
der ”bare ikke ville sparre eller lære eller noget” (Ibid.), men som så lige pludselig under en GRUS 
begynder at dele ud af sine erfaringer, som ”de unge sad og slugte” (Ibid.). Ifølge lederen handler 
dette ikke nødvendigvis om denne lærers ’egen’ udvikling af undervisning, men om værdien i at ”give 
til andre”, hvilket også kan italesættes og ekspliciteres som en del af processen og formålet med 
deltagelsen i KLEo-projektet. 

Derudover peger en leder på, at udvikling kræver, at man ”bliver tvunget ud af sin komfortzone” 
(Ibid.), og at man ”nogle gange skal rystes lidt” (Ibid.), hvilket lederen tvivler på, man selv kan gøre. 

Ifølge ovenstående leders oplevelse af GRUS var det, der skete en positiv følge af GRUS-formen, hvor 
kollegaer var til stede og lyttende, idet lederen selv gentagne gange havde forsøgt at få læreren til at 
dele, men uden held. 
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”Altså, der er jo heller ikke et enten eller vel… Det er jo bare fordi, vi kan tale rigtig 
meget om det positive i at ville dele og at være åben og sådan noget ikke? Og måske 
er der også bare nogen, der måske udvikler sig eller henter inspiration et andet sted” 
(fokusgruppeint. s. 13).

Uden at nedtone værdien i at sætte fokus på undervisningsudvikling viser ledergruppens 
opmærksomhed på udviklingstvang, at de har blik for de enkelte medarbejderes behov og bidrag i 
forhold til åbenhed og deling af erfaringer, der kan variere og må ses i sammenhæng med hvordan 
den enkelte medarbejder kan opleve og finde mening med et udviklingsfokus på undervisning. 

Samtidig peger dette skisma mellem udvikling tilskyndet af frivillighed og ’tvang’ også på 
vanskeligheden ved at adskille undervisningsudvikling fra en lærers ’egen’ professionelle 
udviklingsproces. 

Ledelsens rolle og betydning – ledelsens bevidsthed om udviklingens incitamenter

Med ovenstående i betragtning indebærer ledernes vurdering af, at KLEo-konceptet synliggør 
en skolekultur, hvor kendetegnene er åbenhed og deling, en tydeliggørelse af deres egen rolle og 
betydning for udviklingsprocesserne. Dette retter sig mod en bevidsthed om at være en modspiller, 
der ikke giver alt frit, men skubber og udfordrer i én-til-én-relationen med den enkelte lærer samt 
prioriteringen af ressourcer i form af tildeling af tid og rum til udvikling. Tilsammen baserer dette 
sig på en værditilskrivning af professionelt skoleudviklingsarbejde, herunder anerkendelse og 
understøttelse af lærernes faglige trivsel.

Generelt vurderer ledergruppen udbyttet af deres involvering i projektet som positivt hvilket, til dels 
er afstedkommet af deres mulighed for at komme tættere på lærerne og undervisningen over en 
længerevarende periode på 3 semestre. Selvom lederne er i daglig kontakt med deres medarbejdere, 
er denne tætte og systematiske kontakt ikke nødvendigvis en del af ledelsen til hverdag, og her spiller 
deltagelsen i KLEo-projektet en rolle, idet den åbner for en gensidighed mellem lærerkollegium og 
leder(e), der består af en konkret og synlig lyttende interesse.

Trods det at lederen også agerer som en ’modspiller’ i situationer, hvor lærere skal skubbes, bakker 
projektdeltagelsen, i kraft af sit koncept, lederen op gennem de tilrettelagte systematiske aktiviteter, 
og for lederen kan det f.eks. betyde, at lærerne opdager, at lederen faktisk ”gerne vil lytte” (Ibid. s. 15) 
til dem. Lederens involvering i KLEo-processens aktiviteter i rollen som sparringspartner og lytter, kan 
dermed medføre lederens oplevelse af at blive anerkendt i netop den rolle. 

Med andre ord, KLEo-lederne har haft et projekt ’i ryggen’, der har betinget deres involverende rolle 
i retning af en tættere kontakt til lærerne/eleverne ved, som tidligere beskrevet, f.eks. at tildele dem 
en legitimitet i observatørrollen samt give dem mulighed for skabe rum for fælles refleksion, der 
uden at have et projekt med en fast rammesætning at læne sig op ad, måske ville have krævet en 
anden ledelsesmæssig indsats. Som en KLEo-leder udtalte efter at have gjort sig erfaringer med den 
evaluerende, reflekterende samtale med KLEo-lærergruppen:  ”Altså, det her rum, det havde jeg aldrig 
turdet gøre, hvis ikke jeg havde haft det her projekt” (lederdialog 2, s. 14, 15). 
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Tilsvarende ledernes mulighed for at give ’ægte’ anerkendelse i samtalerne i kraft af de foretagne 
observationer, er dette tilrettelagte rum for fælles didaktisk reflekterende samtale om undervisningen 
også en mulighed for lederen til at vise sin interesse for de enkelte læreres undervisning samt 
indgå aktivt i det fælles formål om at skabe og udvikle god undervisning på ligeværdig vis ud fra 
en betragtning om, at samtalen og den fælles refleksion defineres af lærernes dagligdag – deres 
undervisningspraksis.

I relation hertil understreger KLEo-lederne, at de gennem deres involvering har fået blik for, hvordan 
de som ledere kan skabe og understøtte en undervisningsudvikling på deres skoler, både ved at indgå 
som aktive deltagere i processerne, men også gennem tildelingen af ressourcer, der baserer sig på 
en grundlæggende anerkendelse af, at udviklingsarbejde på både K1-, K2- og K3-niveau kræver, at 
lærerne har tid til og rum for samtale. 

Der er ingen tvivl om at KLEo-konceptet alene indeholder incitamenter for skabelsen af værdifulde 
rum, der sætter fokus på praksis og fælles processer for undervisningsudvikling. Det kan derfor 
hævdes, at de positive erfaringer KLEo-lederne har gjort sig undervejs legitimeres af et fokus på 
undervisningsudvikling, der tildeles af selve deltagelsen i projektet. Idet lederne selv har ønsket 
deltagelse, KLEo-konsulenterne har ansøgt om at blive konsulenter og flere lærere (undtaget på SC) 
enten er peget på eller selv har valgt at deltage, vil det på længere sigt gøre legitimiteten til et fokus 
på undervisningsudvikling til et fortsat anliggende: 

”… Det peger jo på den udfordring vi står ved nu, at vi er i overgangen til at skulle gøre 
det i virkeligheden. Hvordan skaber vi samme legitimitet, når vi nu godt kunne tænke 
os at alle havde lyst til det her”? (lederdialog 4 s. 4).

Erfaringer og afsluttende konklusioner
- hvad er det, der forankres?

For lederne i KLEo-projektets ledergruppe har deres deltagelse i KLEo-projektets koncept betydet 
en skærpelse af opmærksomhed på særlige områder for deres måde at involvere sig i og facilitere 
pædagogiske og didaktiske udviklingsprocesser sammen med deres medarbejdere.

I forhold til undervisningsudvikling er disse opmærksomheder ikke nødvendigvis nye, men de er 
gyldige som afsæt for at bidrage til forankring, fordi de er kommet til syne på baggrund af ledernes 
erfaringer i skolernes lokale kontekst. I det lys er fremadrettede, forankrende tiltag brugbare 
og velegnede i forhold til f.eks. at forstærke eksisterende (men måske usynlige) elementer i en 
skolekultur, der vurderes hensigtsmæssige og derfor bør synliggøres, eller det kan handle om et 
ledelsesmæssigt ønske om at påvirke en konkret etableret skolekultur i en anden retning eller fremme 
særlige aktiviteter i forbindelse med fokus på udvikling af undervisning. 

På dette erfaringsbaserede grundlag vurderer lederne, at projektdeltagelsen har bidraget til at 
forstærke opmærksomheden på, hvad der kommer i fokus når undervisningsudvikling gøres til et 
fælles anliggende. Dette sætter dem i stand til at pege på, hvad gennemførelsen af KLEo-projektet har 
haft af forankrende virkning hos dem som ledere og på skolerne. 
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På spørgsmålet om, hvad det er, der forankres, udpeger ledergruppen følgende tegn blandt lærerne 
og i lærerkollegiet:

• Åbenheden (særligt i forhold til observation)

• Bevægelsen mod deprivatisering af ’egen’ praksis

• En øget refleksion

• Italesat refleksion

• Deling (lærere deler overvejelser/udfordringer med kollegaer)

• Det er blevet legalt at dele

Disse seks udpegede forankrende virkninger vurderes således som et resultat af projektdeltagelsen, 
der har medført en bred(ere) afsmitning, der haf haft potentiale til at række ud over de deltagende 
KLEo-lærere (se f.eks. kapitel 2 ”Fra eget rum til delt rum” i antologi) og mod en påvirkning af kulturen 
på et mere overordnet niveau. 

Tegnene på forankring er et udtryk for, hvad KLEo-lederne identificerer som synliggjort: Forandret 
eller forstærket blandt lærerne på skolen, uafhængig af deres egen indsats. Det vil sige lederne ser 
ikke forankringerne som en (mere eller mindre direkte) effekt af deres involverende rolle, selvom 
denne ledelsesinvolvering uden tvivl har spillet en afgørende rolle i det samlede billede jf. de 
deltagende læreres tilkendegivelser (se A. Sammendrag).

Og endelig viser det sig ganske tydeligt i tilkendegiver af både KLEo-lærere og -ledere, at begge parter 
finder det positivt med lederens involvering i processen (se A. Sammendrag).

Alligevel og ud over dette rejses spørgsmålet om, hvor stor en betydning det har for processen for 
undervisningsudviklingen, at det netop er lederen, der indgår i rollen som sparringspartner i den type 
udviklingsprocesser, som KLEo-konceptet initierer.

I forbindelse med ledernes overvejelser over et fortsat fokus på undervisningsudvikling efter 
projektets afslutning, er der enighed om, at lederen er betydningsfuld på et grundlæggende niveau, 
der ikke absolut kræver lederens involvering som aktiv aktør i processen, om end de oplever gevinster 
ved dette, der kommer både ledere og lærere til gode: 

”Man viser også på en eller anden måde, det her det er rigtig vigtigt. Det der foregår 
ude i klasselokalet mellem lærerne og eleverne, det er jo der, hvor vi virkelig er inde og 
kigge på kærligheden. Så det viser man jo også lærerne – at det prioriterer man faktisk 
også. Og det er rigtigt, man får jo et rigtig godt indtryk af, hvad der foregår” (Ibid.).

På trods af dette overvejer enkelte ledere i KLEo-projektets ledergruppe andre mulige måder at 
involvere sig fremadrettet:

F.eks. i forbindelse med afholdelse af MUS: Mens ”formen (henviser til KLEo-processen, red.) godt kan 
bruges”, vil lederrollen få en anden karakter ”på den lange bane, fordi det bliver sådan en del af MUS-
samtalerne og udviklingen af lærerkompetencer (vil ske, red.) på en lidt anden måde” (fokusgruppeint. 
s. 9). 
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Eller f.eks. ved at lade lærerne overtage processen: 

”... hvis vi nu tænker næste step, hvor jeg tænker det må være lærer til lærer, og 
jamen der bliver det jo et symmetrisk… Og der tænker jeg lidt; vi kan jo ikke tage ud af 
samtalen mellem lærer og leder, at det er et asymmetrisk. Men derfor kan rammerne 
omkring det eller det stillads, der er stillet op omkring (udviklingsprocesserne i KLEo-
projektet, red.) jo sagtens bruges alligevel. Og det er derfor jeg tænker (...), at det jo 
egentligt har givet fint nok mening at lære de samme redskaber eller metoder” (Ibid.).

Denne leder henviser ifølge citatet til værdien i at have kendskab til KLEo-konceptets processer, og 
hvad det kræver at involvere sig, men samtidig er det ikke givet, at skolen fremover vil prioritere, at 
lederen indgår i processerne på tilsvarende vis. Det handler om forståelsen af rollen som leder, og om 
på hvilket ledelsesniveau lederen befinder sig. F.eks. rektor eller uddannelsesleder: Som denne skoles 
rektor betragter det:

”Det ved jeg ikke, det kommer lidt an på, hvad min rolle er. Og det er ikke min rolle og 
tage mig af det, synes jeg. Ikke lige præcis på det område. Her bliver jeg jo også fodret 
af uddannelseslederne rigtig meget, og jeg er ude og se i klasserne, men jeg tager jo 
ikke MUS. Så det er jo ikke i forbindelse med MUS, jeg kan følge op på det, det er mere 
for bare og kigge, og så vil nogen (lærere, red.) gerne have en snak efterfølgende. (...) 
Jeg besøger klasserne hen over årene, så jeg er ude og se undervisning hele tiden hen 
over året. Men ikke møntet på noget specielt, det er mere sådan for at interessere mig 
for, hvad der foregår.

Det kan godt være, det virker sådan lidt uformelt, og det er også meningen. Men det 
er ligeså meget for, at lærerne skal vænne sig til, at man bare dropper ind og ser, 
hvad foregår der her: ”Ej det så da spændene ud”, så kan man ligesom spørge om det 
eller et eller andet ikke? Så der ikke altid er et fokuspunkt, det er sådan det modsatte” 
(fokusgruppeint. s. 11).

På trods af ledernes positive erfaringer fra deres deltagelse i KLEo-projektet fremgår der overvejelser i 
ledergruppen over graden af ledelsesinvolvering set i et fremadrettet perspektiv, selvom (som det ses 
i ovenstående citater) interessen for og vigtigheden af den direkte kontakt til undervisningspraksis ikke 
fraviges hos nogen af lederne i ledergruppen. 

En forankring eller forsættelse af konceptet set i relation til lederens involvering handler ifølge lederne 
også om at afgøre, hvilken formel rolle og specifikke opgaver den enkelte leder har i forhold til at 
varetage skoleudvikling som helhed. Sættes fokus for undervisningsudvikling f.eks. i forbindelse med 
afholdelse af MUS eller bevares formen fra konceptet, men overtages af lærerne, der således selv 
faciliterer processerne på et kollegialt niveau, fremgår som spørgsmål i ledergruppens overvejelser.  

På baggrund af erfaringerne peger alle KLEo-lederne dog på det meningsfulde i at involvere sig aktivt i 
observation og samtale som leder, der altså ikke betvivler denne værdi i sig selv. 

Uafhængigt af projektdeltagelsen og uanset om ledelsesrollen forvaltes på niveau af rektor, 
uddannelsesleder eller pædagogisk leder, så opfattes det generelt som relevant at ’komme forbi’ i 
klasserne eller observere undervisning som udgangspunkt for en snak med lærerne, hvad enten den 
har en uformel eller formel karakter. Henvis evt. til antologi her
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Når deling af erfaringer systematiseres – afsluttende konklusioner

KLEo-projektet har været udrullet som et skoleudviklingsprojekt og undersøgelsen af, hvordan 
skoleudviklingsprojekter kan forankres i organisationens fremtidige virke, har været et gennemgående 
spørgsmål i projektet.

Skolernes deltagelse og afprøvning af KLEo-konceptet, deres aktive involvering i udviklingsprocesserne 
samt KLEo-konsulenternes og KLEo-ledernes interne deling gennem de tilrettelagte 
erfaringsudvekslinger har, som ovenstående afrapportering viser, medvirket til at kaste lys på, hvordan 
et koncept som KLEo kan bidrage meningsfuldt og relevant til undervisningsudvikling ved at opstille en 
model for proceshåndtering og stille værktøjer til rådighed for aktørerne. 

Særligt udpeger opmærksomhedsområderne, at lederne skærper deres blik for skolens aktuelle kultur 
i relation til et fokus på udvikling af undervisning og kredser om et centralt spørgsmål for fortsat fokus:  
Hvis udvikling af undervisning er et kontinuerligt anliggende for den enkelte skole, hvilke værdier skal 
udviklingen så basere sig på, hvordan understøtter ledelsen dette og ikke mindst hvordan og hvor 
meget involverer ledelsen sig i dette arbejde? 

Dette spørgsmål er sandsynligvis ikke enkelt at besvare og ligetil at løse, men det er en medfølgende 
pointe af ledernes deltagelse i den systematiske deling af erfaringer, har bidraget til at kvalificere en 
besvarelse heraf, hvilket kan siges i sig selv at være en forankring hos ledelsen. 

Derudover giver ledernes projekttilknyttede viden anledning til at stille yderligere spørgsmål til videre 
undersøgelse – spørgsmål, der ikke i tilstrækkelig grad belyses i dialogerne i KLEo-projektet, men 
som er afstedkommet heraf og forekommer relevante at inddrage i et forsat arbejde med, hvordan 
udvikling af undervisning kan kvalificeres i ungdomsuddannelse.

Det peger f.eks. på en vurdering af værdien i at inddrage de uddannede KLEo-konsulenter som 
eksterne aktører, hvor samarbejdet/sparringen mellem ledere og konsulenter samt konsulenter og 
lærere kunne undersøges nærmere med henblik på at indkredse hvordan dette er fremmende for 
udvikling af undervisning – både for den enkelte lærer og for hele skolen.

Det peger også mod en undersøgelse, der bidrager til dybere indsigt i, hvordan der kan arbejdes med 
kvalitative data på meningsfuld vis og i sammenhæng hermed, hvordan det teoretiske og empiriske 
sprog bliver styrket gennem de reflekterende didaktiske samtaler.

Set i et skoleudviklingsperspektiv har skolernes deltagelse i KLEo-projektet bidraget til opnåelsen af 
en erfaringsviden, der gennem vidensdeling har opfyldt hensigten med projektets opskaleringsproces 
fyldestgørende. Derudover har projektdeltagelsen sat skolerne i stand til at handle fremadrettet 
gennem en vurdering af KLEo-konceptet som samtidig viser dets potentiale for anvendelse i andre 
ungdomsuddannelsesinstitutioner.
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Bilag: Procesark og modeller

Bilag 1: Aktionsplan (Lærer)
Bilag 2: Observationsplan (Lærer)
Bilag 3: Observationsplan (Leder/konsulent)
Bilag 4: 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 
Bilag 9: Midtvejskonference: program og indhold
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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 2 OBSERVATIONSPLAN (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 4 FEEDBACK-ARK: UMIDDELBAR FEEDBACK PÅ OBSERVATION (Leder/kon-
sulent + 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 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/
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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).

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
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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 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
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