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KLEO - KlasseLedelse OG ErfaringsOpsamling

• Velkommen til midtvejskonference: 
Skolen som professionelt læringsfællesskab. 

• Projektet startede 1. august 2017 og varer til 1. august 2020.

• Tak til Region Midtjylland. 
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DAGENS PROGRAM

9:00 – 9:30
Morgenkaffe/registrering i Auditorium 1, bygning 1441, 
lokale 012

9:30 – 10:15
Velkommen v. Hanne Greisen, rektor Skive College
KLEO-projektets elementer og formål v. Lea Lund, CUDiM

10:15 – 12:00 
Lærere som forandringsskabere
Oplæg og diskussion v/Lea Lund, og Sarah Robinson,  
CUDiM

12:00 – 13:00: 

Frokost i Stakladen, bygning 1421

13:00 – 14:15
At skabe professionelle læringsfællesskaber – set fra et 
ledelses- og konsulentperspektiv

Oplæg ved KLEO-ledere og KLEO-konsulenter

14:15 - 15:45
Kaffe  og cafeborde – lærernes aktionserfaringer

15:45 – 16:00
Fælles plenum dialog og afrunding

I konferencecenteret ved cafebordene,
V/Lea Lund
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BAGGRUND FOR KLEO-PROJEKTET 

• Videreførelse fra projektet ROK (Relationskompetence Og Klasseledelse i gymnasiet).

• ROK handlede om, at lærerne fik mulighed for at eksperimentere i deres undervisning og 
reflektere over egen  praksis gennem observation af egen og hinandens undervisning.

• Brug af særligt udviklet elevevaluering QTI (questionnaire on teacher interaction), hvor 
formålet er at styrke den positive lærer/elev-relation

• De mange gode erfaringer vil vi gerne udvikle endnu mere
- og sikre erfaringsopsamling og videndeling.

BAGGRUNDSRAPPORT
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Relationskompetence og 

Klasseledelse i gymnasiet

- et aktionsforskningsprojekt

LEA LUND OG METTE BOIE

ROK
RELATIONSKOMPETENCE OG 

KLASSELEDELSE I GYMNASIET
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FORMÅLET MED KLEO

I dag skal I høre og tale med om initiativer, der skal udvikle skolen som et professionelt 
læringsfællesskab.

Udvikling på lærerniveau, der giver lærere i ungdomsuddannelser bedre muligheder for at 
motivere og fastholde deres elever. Det skal ske ved i teams at arbejde med læreres 
bevidsthed om deres egen klasseledelse og relationskompetencer, der er to af de 
væsentligste elementer for at elever bliver motiverede

Udbygge og kvalificere den danske viden om og erfaring med QTI-værktøjet (questionnaire
on teacher interaction) i en ungdomsuddannelseskontekst, hvor QTI-værktøjet bør 
anvendes som et samtaleværktøj i dialogen om og udviklingen af den pædagogiske og 
didaktiske relation mellem den enkelte lærer og dennes elever

Udvikling og opsamling af erfaringer omkring ledelsens rolle i forbindelse med at lede og 
motivere lærere i organisationer under forandringer. Forskningen viser, at individuel 
kompetenceudvikling skal understøttes ledelsesmæssigt og organisatorisk, hvis den 
skal have potentiale til at drive egentlig skoleudvikling. Skoleudvikling kræver aktiv 
ledelsesinvolvering og opbakning, men hvordan?

På denne midtvejskonference vil I høre nyt fra skolernes ledere og de tilknyttede 
pædagogiske konsulenter samt forskere på projektet.
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Alle dagens oplæg vil ligge her senere i denne uge
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KLEO-konsulenter

Aarhus	universitet
CUDiM	
Center	for	undervisningsudvikling	
og	digitale	medier
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Forsøgsskole	Skive	Handelsgymnasium

KLEO-konsulenter
er	tovholder	og	sikrer	
spredning	på	nye	skoler

Uddannelse	af
KLEO-konsulenter
Start	seminar	
dage	+	materiale

STX
HF
AVU
SOSU
HHX

Deltagerskoler

8	lærere.
1	projektleder
1	personaleleder

CUDiM

Indhold	og	afholdelse	
ledes	af	CUDiM	for	
KLEO-konsulenter	

A.		QTI

B.	Udrulning

C.	Erfaringsopsamling

QTI-spørgeskema	valideres Opbygning	af	database	og	kørsler	for	QTI	- besvarelser

CUDiM

CUDiM

Dialogseminarer
QTI	– set	up
Kørsler	og	database
Servicering	af	QTI	produkt
QTI-lærerprofil	leveres

Aktionsforskning	har	fokus	på:
1. Lærererfaringer	ift.	implementering	af	QTI	og	arbejdet	med	ROK
2. Ledelsesforankringen	– Hvordan	forankres	skoleudviklingsprojekter	i	

organisationens	fremtidige	virke?	
(heri	didaktisk	vokabular,	QTI	og	klasserumsledelse)

CUDiM	undersøger	
implementeringsprocessen	og	
ledelsesforankringen

Ansvarlige	institution
for	implementering:

CUDiM	afholder	
dialogseminarer	m.	

KLEO-konsulenter	og	tovholdere

A. Validering	og	implementering	af	QTI-spørgeskemaet	(lærerprofil)	samt	opbygning	og	kørsler	af	database	for	QTI-besvarelser
B. Udrulning	af	ROK-projektets	erfaringerne	på	flere	gymnasier	i	Region	Midtjylland
C. Erfaringsopsamling:	Lærererfaringer	ift.	implementering	af	QTI	og	arbejdet	med	KLEO	samt	ledelsesforankring	med	henblik	

på	at	bidrage	til	fremtidige	skoleudviklingsprojekter	og	implementeringen	heraf.

*	Model	over	KLEO
Udviklet	af	CUDiM,	AU
Må	gengives	efter	aftale.
lealund@tdm.au.dk
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AKTIONSCIRKLENS FASER DETALJERET 

• Der udføres tre aktioner på hver 
skole af hver KLEO-lærer med 
support fra en KLEO-konsulent.

• Ligesom KLEO-leder indgår også 
i processens trin 4 og trin 6. 

• Hver aktion følger denne proces, 
som beskrives detaljeret her:
https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/aktionsrunder/aktionsrunde-1/

1.
ANALYTISK	
FOKUS

Diagnosticering	
af	eget	

klasserum

2.
AKTIONSPLAN
Aktionsskabelon	

udfyldes

3.
AKTION

IGANGSÆTTES
Dataindsamling

4.
KLEO-konsulent
KLEO-leder	

Observation	og	
umiddelbar	

sparring/dialog

5.
JUSTERING
af	aktion

6.
EVALUERING
Via	kollegial	
didaktisk	
refleksion	

(team)	og	evt.	
justering

Lærer:
Udfyld aktions-
observation

Lærer: Udfyld
aktionsplan

Leder:	Udfyld	
aktions-
evaluering

Konsulent:
Udfyld
aktions-
evaluering

QTI tilbagemelding:
Læreren modtager en 
relationspædagogisk 
lærerprofil.
Kan indgå i samtalen og 
refleksion over aktionen.

https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/aktionsrunder/aktionsrunde-1/
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TEMA I, II, III – TRE AKTIONSRUNDER

F 2018

E2019

Aktionsrunder på KLEO-platformen: 
https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/aktionsrunder/

I. Aktion: Klasseledelse og relationspædagik
• Læreradfærdsmodellen MITB (teacher circle)
• Brugen af QTI

II. Aktion: Relationskompetence og blik for elevstemmer
• Professionel relationskompetence v. Anne Linder (ICDP).
• Elevstemmer v. Mette Boie

III. Aktion: Selvvalgt tema med afsæt i tidligere
• Den didaktiske samtale – at lære af sin egen praksis
• Aktionslæring og udviklingsarbejder / genvinsten ved at 

observere og at samtale herom.
• Evt. opfordre til åbendør for kollegaer – at kollegaer 

besøger hinanden efter samme systematik som de har 
udført i de to første runder.

https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/aktionsrunder/
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! !

KORT OM KLASSERUMSLEDELSE 
Handout til forelæsning om klasserumsledelse v. Lea Lund 
Teoretisk pædagogikum – almendidaktik 1 – august 2016 
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Relationskompetence og 

Klasseledelse i gymnasiet

- et aktionsforskningsprojekt

LEA LUND OG METTE BOIE

ROK
RELATIONSKOMPETENCE OG 

KLASSELEDELSE I GYMNASIET

RESSOURCER

Vejledning til den relationspædagogiske 
lærerprofil (QTI)

Lea Lund
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DIDAKTISK BELÆGSANALYSE

Voksenuddannelse nr. 122 – oktober 2017  11

Lea Lund er ph.d. i uddannelsesforskning, ad-
junkt i almendidaktik indenfor ungdomsuddannel-
ser og videregående uddannelser på Aarhus uni-
versitet. Ansat ved Center for Undervisningsudvik-
ling og Digitale Medier (CUDIM/TDM) Aarhus 
universitet. Medlem af den almendidaktiske fag-
gruppe på teoretisk pædagogikum for gymnasielæ-
rere. Lea har i en årrække arbejdet med læreres 
kompetenceudvikling og undervisningsudvikling 
generelt. Hun er aktuelt forskningsleder på akti-
onslæringsprojekterne: ROK-projektet (Relations-
kompetencer Og Klasseledelse i gymnasiet) samt 
KLEO-projektet (Klasseledelse Og Erfaringsop-
samling i ungdomsuddannelserne). 

Lea har netop udgivet brugsbogen: ’Didaktisk 
refleksion – når lærere sætter ord på egen praksis’. 
Det empiriske materiale og afprøvningerne til 
øvelserne i bogen er primært indsamlet på VUC’er 
rundt om i landet og dels på STX og HHX.

Tilbage i oktober nummeret i 2015 (nr. 
114)1 skrev jeg en artikel om behovet for 
at øge fælles didaktisk refleksion på lærer-

kollegierne på baggrund af min ph.d. VUC-lære-
rens læring i praksis ’Lærerens verden – almendi-
daktiske refleksioner over klasserumserfaringer’2. 
Jeg har siden da arbejdet videre med lærerkollegi-
ers didaktiske refleksion. I artiklen her gør jeg op-
mærksom på, at hvis man som lærer er sig bevidst 
om de holdninger, man bringer med sig under for-
beredelsen og ind i klasserummet, så har man og-
så et bedre afsæt for at korrigere sin undervisning. 
Og her spiller den pædagogiske ledelse en vigtig 

rolle. Min hensigt med denne artikel er således at 
gøre ledelsen opmærksom på at understøtte lærer-
ne i denne bevidsthed. 

Værdien i fælles didaktisk refleksion
Hvis lærerne forstår, hvordan de ræsonnerer over 
undervisningen, så kan de med denne indsigt gøre 
det, der foregår i klasserummet mere forståeligt og 
synligt for sig selv, og dermed gøre det muligt at 
ændre praksis til det bedre samt tilpasse praksis til 
forandringer. Har man ikke denne didaktiske op-
mærksomhed skabt via sproget er det banalt sagt 
svært at tale om. Dertil har jeg udviklet en brugs-
bog for lærerkollegier som indeholder diskussions-
øvelser,3  således at lærer og lærere, eller lærere og 
ledere kan gå i didaktisk dialog med hinanden og 
holde øjnene på bolden, når de samtaler. Jeg illu-
strerer i nærværende artikel – med støtte fra citater 
fra ledere og lærere – vigtigheden af at tale om sin 
måde at tænke undervisning på samt at argumen-
tere for sin måde at udføre undervisningen på. 
Dette gælder i lige så høj grad lederens egne pæda-
gogiske begrundelser. Artiklen er delt op i tr: Først 
fremlægges kort indsigt fra lærertænkningsforsk-
ningen, dernæst selve fremgangsmåden for udvik-
lingen af praktiske argumenter og afsluttes med ci-
tathenvisninger fra lærere og ledere.

Opmærksomhed på ’Læreres tænkning’
Studier i læreres professionelle udvikling samt læ-
rertænkningsforskningen har vist, at lærerstude-
rende ankommer til læreruddannelsen med forud-
indtagede forestillinger om og holdninger til, hvad 
god undervisning er4. Læreres indstilling til under-
visningen er påvirket af egne tidligere erfaringer 
som elev, senere som studerende og senere igen af 
de erfaringer, han/hun har gjort sig som ansvarlig 
for undervisningen. Og disse overbevisninger er 
stærkt styrende og modstandsdygtige for foran-
dring5. Læreren trækker altså i høj grad på erfa-
ringsbundne, kropslige, ofte tavse uudtalte refe-
rencerammer, hvilket forskere kalder personlige 
implicitte teorier og subjektive teorier6 . Feltet in-
denfor lærertænkningsforskning har bevist en 
stærk sammenhæng mellem lærernes overbevisnin-
ger og deres handlinger i klasserummet. 

Anbefaling til den pædagogiske ledelse: 

Der er potentiale i kollegial 
didaktisk refleksion 

Faglighed er kernen i samtalerne
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EN UDDANNELSESLEDERS KOMPETENCER
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HVORFOR LEDELSEN SKAL TÆT PÅ ‘PRODUKTET’

https://www.youtube.com/watch?v=ZBma82g3Uag&feature=youtu.be

Pointe:

Ledere skal kende til 
’produktet’. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBma82g3Uag&feature=youtu.be
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TALIS RAPPORTEN (EVA 2013)

§ Danske lærere får oftest feedback fra andre lærere og lidt sjældnere fra skoleledelsen

§ Det er meget forskelligt, hvor ofte danske ungdomsuddannelsesledere bliver evalueret 

/ modtager feedback. 

§ En fjerdedel af ungdomsuddannelseslederne bliver evalueret / modtager feedback 

mindre end en gang om året.

§ 80 % af ungdomsuddannelseslærerne oplever ikke, at den feedback, de modtager, 

baseres på en grundig vurdering af deres uv. 

§ Næsten samme andele oplever ikke, at skolelederen har effektive metoder til at 

bedømme deres undervisningspraksis.

§ Særligt viste TALIS at ledelsen bruger størstedelen af deres arbejdstid (51 %) på

administrative og ledelsesmæssige opgaver. De bruger henholdsvis 18 % og 19 % af 

deres tid på opgaver og møder relateret til indholdet i undervisningen og selve 

undervisningen. 

§ Danmark er det land blandt sammenligningslandene, hvor grundskole- og 

ungdomsuddannelseslederne sjældnest har overværet undervisning i klasserne.

TALIS er en forkortelse for 

Teaching And Learning 

International Survey
og er OECD’s internationale 
undersøgelse af undervisningspraksis på 
grundskole- og 
ungdomsuddannelsesområdet. 
Læs mere på EVAs site om den 
kommende 2018 data-indsamling: 
https://www.eva.dk/talis-2018

https://www.eva.dk/talis-2018
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GOD LEDELSESPRAKSIS

https://www.eva.dk/grundskole
/podcasts-lyt-klogere-paa-
skoleledelse-styrker-
undervisningen

https://www.eva.dk/grundskole
/3-ting-skoleleder-boer-vide-om-
professionelle-
laeringsfaelleskab

EVAs Podcasts –
ledelse tæt på 
undervisningen

11

Pædagogisk ledelse

Dialogen om undervisning handler 
blandt andet om, at lederen deltager i 
pædagogisk faglige diskussioner, giver 
feedback på undervisning eller drøfter 
nye didaktiske tiltag. 

Lederen deltager i lærer-
nes læring og udvikling
Lederens deltagelse i lærernes læring og 
udvikling er et af de forhold, som ifølge 
forskningen har den største positive be- 
tydning for elevernes læring. Ud over 
den praktiske organisering af kompeten-
ceudvikling og lærersamarbejde, som er 
beskrevet på de foregående sider, hand-
ler det om lederens aktive engagement  
i lærernes fortløbende arbejde med 
deres undervisningskompetencer. Det 
kan foregå i forbindelse med på forhånd 
aftalte møder, kursusdage eller fælles 
seminarer. Det kan også foregå mere 
uformelt i dagligdagen. Uanset formen 
må lederens deltagelse i lærernes læring 
og udvikling have til formål at sikre en 
fortløbende kvalificering af lærernes 
kompetencer og deres arbejde med at 
skabe de bedste læringsmuligheder for 
alle elever. Lederens deltagelse er med 
til at gøre elevernes læring og lærernes 
udvikling af ekspertise til et fælles fokus 
og et betydningsfuldt anliggende. Det 
kræver, at lederen er dygtig til det rela-
tionelle arbejde og samtidig besidder 
relevant viden om børn og unges læring. 
Derudover fordrer det, at lederen er 

tilgængelig for dialog med medarbej-
derne – en pointe, som også nævnes i 
flere forskningsprojekter som værende 
af betydning for lærernes arbejde med 
at udvikle undervisningen.

Lederen involverer  
sig aktivt i udvikling  
af undervisning
Lederens aktive deltagelse i lærernes 
læring og udvikling rummer også den 
dimension, at dialogen mellem ledelse 
og lærere skal helt tæt på undervisnin-
gen. Forskning peger på, at det er af- 
gørende, at ledelsen interesserer sig for  
og bidrager til at kvalificere den måde, 
hvorpå lærerne arbejder med at for-
bedre undervisningen og elevernes 
læringsmuligheder. Lederen må således 
prioritere tid til dialog med lærere og 
lærerteams om deres konkrete arbejde 
med at planlægge, gennemføre og eva-
luere undervisningen: Hvad gør lærerne 
helt konkret for at forbedre læseresulta-
terne i 3. klasse? Eller hvordan fungerer 
kontinuerlig faglig feedback i 1. g-klas-
serne? Hvad kan med fordel fortsætte, 
og hvad bør ændres – og med hvilken 
faglig begrundelse? Lederen må end-
videre bruge sin aktive involvering i 
arbejdet med undervisningen til at få øje 
på det, som skal ændres eller udvikles: 
Er der fx strukturelle udfordringer i for-
hold til lærernes teamsamarbejde?  
Eller er der medarbejdere, som mangler 

pædagogiske og didaktiske forudsæt-
ninger i forhold til at løse en given 
opgave?

I forskningslitteraturen gives der eksem-
pler på, at lederens deltagelse i lærernes 
læring og udvikling kan foregå gennem 
dialog som illustreret ovenfor. Det næv-
nes imidlertid også, at det kan ske via 
lederens direkte deltagelse i undervis-
ningen. Det kan fx foregå, ved at lederen 
observerer udvalgte timer og giver feed-
back på den undervisning og de lærings-
situationer, han eller hun observerer.  
Det er oplagt, at en sådan specifik 
opgave ikke varetages af den øverste 
leder, men af afdelingsledere, team-
koordinatorer eller faglige vejledere.

Lederen har viden om 
undervisning og læring
Hvis man som leder skal kunne deltage 
aktivt i lærernes læring og udvikling og 
kvalificere den måde, de arbejder med 
at udvikle undervisningen på, kræver 
det, at man har blik for, hvad der skal til 
for at forbedre undervisning. Desuden 
må man som leder have indsigt i, hvilke 
kompetencer lærerne mangler for at 
kunne dette. Forskningen i pædagogisk 
ledelse illustrerer således også, at  

Gå i dialog  
om undervisning 
Det tredje aspekt af god pæda go - 
gisk ledelse er at gå i dialog om  
undervisningen. Lederen skal  
løbende være i dialog med lærerne  
om udvikling af deres undervisning  
og af deres pædagogiske og didaktiske  
kompetencer. 

https://www.eva.dk/grundskole/podcasts-lyt-klogere-paa-skoleledelse-styrker-undervisningen
https://www.eva.dk/grundskole/3-ting-skoleleder-boer-vide-om-professionelle-laeringsfaelleskab
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LEDELSENS OPLEVELSE

https://www.youtube.com/watch?v=k6UGuVtPEa4

Hanne Greisen
Rektor Skive College

https://www.youtube.com/watch?v=k6UGuVtPEa4
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BAGVEDLIGGENDE RATIONALER I PROJEKTET

• At skabe et professionelt læringsfællesskab.
• At skabe en didaktisk rational skole i udvikling.
• Her har LEDELSEN en afgørende betydning.

• Fælles didaktisk sprog på tværs
• Ledere tæt knyttet til kerneydelsen
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• Elevers aktive og mundtlige deltagelse
• Relationer og lærer-elevdialog 
• Gruppearbejdets fordele
• Elevers refleksion over egen læring
• Start-op-øvelser og lektionsrammesætning
• Lektielæsning
• Differentiering
• Elevers medbestemmelse
• Peer to peer (feedback)

Tematikker i lærernes aktioner 2018 - 2019

Ligger 
i mappen

Downloades på KLEOs site
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Oversigt over alle dagens 
cafe oplæg ved KLEO-
lærerne.

Ligger i mappen.

 
Oplæg og oplægsholdere på 
KLEO-midtvejskonferencen 

13. maj 2019 
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AT VÆRE DELTAGENDE LÆRER I KLEO-PROJEKTET

”Det er meget fint, at man bliver 'tvunget'
ud i at gøre prøve noget nyt, som man
måske ofte har tænkt sig at gøre, men bare
aldrig har fået sig taget sammen til. Det
rykker én væk fra den daglige undervisning
og over i nye tankegange som ikke er så
besværlige, når først de er prøvet af på sin
(forsøgs)klasse”

Skrevet som evalueringsvar efter førte aktionsrunde af:
KLEO-lærer fra Skive College, underviser i matematik og idræt (lærer 14)
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AT VÆRE DELTAGENDE LÆRER I KLEO-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”

Skrevet som evalueringsvar efter førte aktionsrunde af:
KLEO-lærer fra Skive College, underviser i afsætning og IT (lærer 8)
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DAGENS NÆSTE PUNKT I PROGRAMMET

10:15 – 12:00 

Lærere som forandringsskabere
Oplæg og diskussion v/Lea Lund, og Sarah Robinson,  CUDiM

12:00 – 13:00: 

Frokost i Stakladen, bygning 1421


