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TEMATIKKER FRA KLEO-LÆRERNES AKTIONER 2018-2019

Alle 48 lærere fra de fem deltagende skoler i KLEO-projektet har siden efteråret 2018 
udført to aktioner i deres undervisning. 

Aktionerne tager udgangspunkt i lærerens egen undervisningspraksis og er udvalgt 
ud fra en aktuel udfordring og/eller undring, som, for den enkelte lærer, har givet 
anledning til dybere undersøgelse.
 
Det overordnede formål som aktionsbeskrivelserne initierer er, at lærerne får 
aktiveret og kvalificeret deres almendidaktiske refleksion i takt med gennemløbet 
af aktionslæringsfaserne således, at det sætter dem i stand til at tænke, handle 
og vurdere mere nuanceret og med flere åbne muligheder. Dette tilsammen for at 
styrke elevers og kursisters trivsel og læring.
 

OVERORDNEDE RAMME FOR AKTION 1: KLASSELEDELSE. 

OVERORDNEDE RAMME FOR AKTION : RELATIONER OG ELEVSTEMMER.
 
Lærerne har således i overensstemmelse med aktionslæringsfiguren, som det 
første skridt, identificeret og beskrevet en vedkommende og relevant praksisrettet 
problemstilling, som de gennem aktionsfaserne har ønsket at sætte didaktisk fokus 
på. 
 
Det er der kommet forskellige aktionsbeskrivelser ud af og samlet set udgør 
aktionerne disse tematiske fokusområder:
 
• 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)
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TEMATIKKER I LÆRERNES AKTIONER

ELEVERS AKTIVE OG MUNDTLIGE DELTAGELSE

Aktionsbeskrivelsernes formål herunder retter sig generelt mod en ønsket øget mundtlig 
deltagelse hos alle elever/kursister. Det indebærer overvejelser over måder at spørge, 
lytte og gå i dialog med eleverne/kursisterne på. Det handler også undersøgelser 
af, hvorvidt varierede undervisningsaktiviteter og struktur i mindre grupperinger og/
eller opdelinger af elever kan styrke den mundtlige deltagelse medtaget overvejelser 
omkring skabelse af et trygt klasserum, hvor alle (flere) elever/kursister får mod på at 
bidrage mundtligt. 

Aktionerne har blandt andet handlet om:

• At aktivere de stille og tilbageholdende elever i gruppearbejdet ved at indgå i faglig 
dialog med eleverne. 

• At sikre at alle kursister siger noget på engelsk gennem CL-aktiviteter og parvis 
arbejde. 

• At undersøge om organisering af samtaleøvelser i små grupper kan anspore kursister 
til med lavt selvværd/selvtillid og generel usikkerhed til at sige noget på engelsk. 

• At få hørt og snakket med så mange elever som muligt. 

• Kønsopdeling og/eller opdeling af klassens elever efter fagligt niveau for at øge den 
mundtlige deltagelse. 

• Skifte fra lærerstyret undervisning til problemorienteret undervisning, hvor 
kommunikationen initieres af elever. 

• At styrke elevers faglige begrebsbrug og dialog gennem eksamenstræning på 
klassen. 

• At undersøge sammenhængen mellem elevers skriftlige forarbejde og deres 
mundtlige deltagelse og engagement i fosrøget på at give eleverne følelsen af 
tryghed og sikkerhed i evnen til at formulere deres tanker. 

• At få elever til at gennemgå ’dagens lektie’.

RELATIONER OG LÆRER-ELEVDIALOG
Aktionsbeskrivelsernes formål herunder har et tydeligt fokus på lærer-elevrelationen, den 
nærhed og det tilstedevær læreren udviser i relationen samt dettes indflydelse på dialogen. 
Det indebærer undersøgelser af, hvad der kan få elever/kursister til at føle sig velkomne og 
opleve, at de er i stand til at bidrage i klassefællesskabet. At det er okay at fejle og hvordan 
der kan arbejdes med opbyggelse af tillid. Det generelle ønske er, at skabe en god relationel 
kontakt til alle elever, som forudsætning for læring. Aktionerne har blandt andet handlet om:

• At udvise oprigtig interesse overfor de elever, som der er mindst kendskab til 
• At fokusere på etableringen af et ’mentalt’ klasserum, hvor alle er i øjenhøjde, hvor alle holdninger og 

bidrag er legitime.
• Forsøge at komme i dialog med de elever der formodentlig ’gemmer’ på viden.
• At fremstå anerkendende, smilende og opsøgende for kontakt.
• At komme tættere på eleverne i den følelsesmæssige, meningsskabende og vejledende dialog.
• Undersøgelse af om en sparring omkring opgaveløsning kan bidrage til en tættere relation med elever.

GRUPPEARBEJDETS FORDELE
• At undersøge opgavetypens indflydelse på gruppearbejdet dvs. eksempelvis undgå, at elever har fokus på 

at blive hurtigt færdige og derfor laver en opgaveuddeling.
• Styre eller facilitere gruppedannelsesprocessen så gruppesammensætning bliver mindre tilfældig og social 

bestemt og mere optimal ift. arbejdsfællesskab.
• At fremme de mundtlige færdigheder i et forholdsvist risikofrit undervisningsmiljø.
• At gå i dialog med færre elever og aktivere de elever, som plejer at gemme sig med fokus på, at de skal 

opleve at blive set og hørt af læreren samt de andre elever.

ELEVERS REFLEKSION OVER EGEN LÆRING
• Samtaler omkring elevers logbogsnotater som fremmende for bevidstheden om, hvad der øger deres 

læring.
• At udvikle kursisters holdning til at påtage sig ansvar for egen læring i stedet for forventet lærer-styret  

undervisning.
 

START-OP-ØVELSER OG LEKTIONSRAMMESÆTNING
• Tydelighed ift. elevers forståelse af indhold og opgaver: Undersøge hvordan opstart, afslutning og instrukser 

virker i løbet af modulet.
• Skabe fokus ved at arbejde med små-øvelser uden pc, der skærper koncentrationen.
 

LEKTIELÆSNING
• Undersøgelse af hvad der kan motivere elever til lektielæsning.
• Sætte elevers forberedelse til timen i spil ved at skabe sammenhæng mellem læringsmål og lektie.
 

DIFFERENTIERING
• Lektieintegreret klasse: Forsøge at udfordre en dygtig elevgruppe og udnytte deres læsehastighed og 

forståelse ift. at få mere ud af undervisningen.
 

ELEVERS MEDBESTEMMELSE
• Styrke elevers medbestemmelse gennem inddragelse i valg af undervisnings- og arbejdsformer
• Undersøge om elever ønsker inddragelse og om den er givtig i en undervisningssammenhæng. 

PEER TO PEER (FEEDBACK)
• Afprøvning af lærerinstrueret og kriteriebaseret peer to peer feedback med henblik på skabe værdi af at 

nogen har forholdt sig til ens arbejde.
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