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Skoleledelsens samarbejde med skolens medarbejdere om udvikling af undervisning med 
henblik på at øge elevernes læring har længe været et særligt interessefelt for Skoleleder-
foreningen. 

I 2011 udsendte foreningen sit første inspirationsmateriale ’Fokuspunkter ved observation 
og vurdering af undervisning’. Materialet angav en række mulige fokuspunkter for observa-
tioner, som skulle danne grundlag for en drøftelse af lærerens valg og fravalg i forbindelse 
med forberedelse og gennemførelse af undervisningen. Materialet er fortsat tilgængeligt 
på www.skolelederforeningen.org.

I skoleåret 2014-2015 igangsatte foreningen i samarbejde med UCC og med støtte fra ’A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal’ et udviklingspro-
jekt for skoleledelserne i 8 kommuner. Vi kaldte projektet ”Tættere på elevernes læring”. 

Projektets mål var at opkvalificere skoleledelsernes kompetencer i forhold til:

• At gennemføre og indarbejde systematiske observationer af lærernes undervisning
• At skabe debat om, hvad der er god undervisning på den enkelte skole
•  At etablere refleksionsrum på skolen, hvor kvaliteten af undervisningen er genstand for 

analyse og fremadrettede handlinger og udvikling.

En række af de tanker og pointer, som blev præsenteret og afprøvet i projektet, er samlet i 
dette hæfte.

Skolelederforeningen vil gerne takke Mikael Axelsen og Rikke Lawsen fra UCC for en me-
get kompetent og inspirerende undervisning af de deltagende skoleledere. 

En varm tak skal desuden lyde til A.P. Møllerfonden for støtte til såvel projektet som udgi-
velsen af dette hæfte.

Juni 2015

Claus Hjortdal
Formand for Skolelederforeningen

 

FORORD
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Projektet ’Tættere på elevernes læring’ blev igangsat for at inspirere og støtte skoleledelser 
i deres pædagogiske ledelsesarbejde. 

Projektet bygger på en lang række forskeres arbejder, men to forskere har i særlig grad haft 
betydning for den tilgang, vi har valgt, nemlig den newzealandske professor Viviane Robin-
son og den tyske professor Hilbert Meyer. 

Dette inspirationshæfte skal ikke være en lang gennemgang af den teoretiske og forsk-
ningsmæssige baggrund for ideer og anvisninger, så i litteraturlisten bagerst i hæftet henvi-
ses til udgivelser, hvor den interesserede læser kan hente yderligere viden.

Vi vil imidlertid her kort redegøre for de to forskeres tanker, som ligger til grund for pro-
jektet.

HVAD ER GOD SKOLELEDELSE?

I 2009 udgav bl.a. Viviane Robinson et forskningsreview, som viste, hvilke 5 ledelsesdimen-
sioner der har den største effekt på elevernes læring:

Hvad skal skoleledelsen gøre?
1. De skal lede de professionelles læring og udvikling (har størst effekt) 
2. De skal opstille målsætninger og have tydelige forventninger 
3. De skal understøtte kvalitet i undervisningen
4. De skal sikre et strategisk ressourceforbrug  
5. De skal sikre et ordentligt og trygt miljø på skolen.

I 2011 udvidede Viviane Robinson denne forståelse med 3 ledelseskompetencer:

Hvordan skal skoleledelsen gøre det?
1.  De skal inddrage og anvende relevant viden (forskningsviden og viden fra erfaringer og 

data) i deres ledelsespraksis 
2. De skal kunne analysere og løse komplekse problemstillinger 
3. De skal kunne opbygge den nødvendige tillid i relationer.

Viviane Robinson kalder dette for elevcentreret ledelse, og det handler bl.a. om at være tæt 
på og følge op på de professionelles arbejde med at udvikle undervisningen. Effektiv elev-

INDLEDNING
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centreret ledelse kræver en indgående viden om undervisning og læring, men det er samti-
dig afgørende, hvordan ledelsen anvender sin viden. 

Det er i særlig grad er relevant for skoleledelsen at have viden om undervisning i forhold 
til lærernes
• fremskaffelse af læremidler og andre ressourcer
• formidling
• ledelse af undervisningsmiljøet
• tilrettelæggelse af læringsaktiviteter
• ledelse af læreprocesser
• feedback til eleverne.

Og det er desuden relevant for skoleledelsen at have viden om læring i forhold til elevernes
• læringsudbytte
• læringsstrategier
• psykiske læreprocesser
• udnyttelse af læringsrummet
• samspil med andre om læringen.

Denne viden skal ledelsen have for at kunne
• identificere evt. problematisk praksis på skolen 
• undersøge og analysere skolerelaterede udfordringer 
• skabe effektive løsninger på konkrete udfordringer. 

For at illustrere sammenhængen sammenstiller Viviane Robinson de fem ledelses- 
dimensioner og de tre ledelseskapaciteter i en matrix:

Brug af viden  
i praksis
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Kompleks  
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Opbygning af tillid 
i relationer

Høj kvalitet  
i undervisning  

og læring

At sætte mål og forventninger
Strategisk ressourcebrug
Understøtte kvalitet i undervisning
Ledelse af de proffesionelles læring og udvikling
Sikring af et ordentligt og trygt miljø

Oversat af Mikael Axelsen
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Ifølge Robinson har skoleledelsen den største effekt på elevernes læring, når de agerer in-
den for denne matrix. Når I som skoleledelse derfor evaluerer jeres egen indsats på skolen, 
kan de fem dimensioner og de tre kapaciteter været et udmærket udgangspunkt for reflek-
sion over, hvilke prioriteringer I skal foretage, og på hvilke områder I evt. skal styrke ind-
satsen.

Der er mange veje at gå for at opfylde målene om fx at lede de professionelles læring og  
udvikling og understøtte kvaliteten i undervisningen. Vi har her valgt at sætte fokus på  
det, der foregår i selve undervisningen, og på den fælles reflekterende samtale. 

HVAD ER GOD UNDERVISNING?

Skolelederforeningens materiale om ’Fokuspunkter ved observation og vurdering af undervis-
ning’ havde ikke til hensigt at fortælle, hvad der var god undervisning, men derimod at inspi-
rere til en observation af og en samtale om lærerens didaktiske overvejelser, valg og fravalg.

Projektet ’Tættere på elevernes læring’ er gået skridtet videre og tør godt komme med et 
bud på, hvad god undervisning er. Det er ikke noget, vi selv har fundet på – vi bruger de 10 
kendetegn på god undervisning, som den tyske didaktiker og professor i skolepædagogik, 
Hilbert Meyer har formuleret i sin bog: Hvad er god undervisning1:

10 kendetegn på god undervisning:
1. Klar strukturering af undervisningen
2. En betydelig mængde ægte læretid
3. Læringsfremmende arbejdsklima
4. Indholdsmæssig klarhed
5. Meningsdannende kommunikation
6. Metodemangfoldighed
7. Individuelle hensyn
8. Intelligent træning
9.  Transparente præstationsforventninger
10. Stimulerende læringsmiljø.

1) Hilbert Meyer: Hvad er god undervisning, Gyldendal (2005)
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For at gøre de 10 kendetegn operationelle i forbindelse med refleksioner over undervisnin-
gen - og dermed i forbindelse med observationer af og samtaler om undervisning - kan 
man fx stille nedenstående spørgsmål, som knytter sig til kendetegnene:

De 10 spørgsmål til de 10 kendetegn2:
1. Klar struktur: Ved eleverne, hvad de skal lave – og hvorfor? Er der en ”rød tråd”?
2. Ægte læretid: Hvor lang tid bruges reelt på det faglige stof?
3.  Læringsfremmende arbejdsklima: Er der skabt mulighed for, at alle tør komme til orde 

og kan deltage aktivt?
4.   Indholdsmæssig klarhed: Ved eleverne, hvad de skal lære - og hvorfor?
5.  Meningsdannende kommunikation: Hvordan kommer elevernes forforståelse i spil?
6.   Metodemangfoldighed: På hvor mange måder kan de arbejde med dette stof? Hvor 

mange skift er der i undervisningen?
7.  Individuelle hensyn: Hvordan sikres, at alle er med og bliver passende udfordret?
8.  Intelligent træning: Hvad skal repeteres?
9.   Transparente præstationsforventninger: Hvad er et godt stykke elevarbejde? Og ved  

eleverne det?
10.    Stimulerende læringsmiljø: Hvad er der gjort for, at de fysiske rammer understøtter  

læringen?

Mange af Meyers kendetegn understøtter tankerne om læringsmålsstyret didaktik, som de 
fremgår af de nye Fælles Mål. Dette er med til at gøre dem velegnede som udgangspunkt 
både for debatter om, hvordan I på skolen arbejder og samarbejder om kvalitet i undervis-
ningen, og for observation af og feedback til den enkelte lærer.

Det sidste er i fokus i dette inspirationshæfte.

2) De 10 kendetegn udfoldes yderligere i afsnit 3.
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DIALOGFORLØB  
OM UNDERVISNING
En af måderne, hvorpå en skoleledelse kan lede de professionelles læring og udvikling  
samt understøtte kvalitet i undervisningen, er at gennemføre observationer af den enkelte 
lærers undervisning med efterfølgende reflekterende samtale. I det følgende gennemgås, 
hvordan et sådant dialogforløb kan gennemføres.

Der er skoler, hvor det at gøre en lærers undervisning til genstand for drøftelse endnu ikke 
er en indarbejdet kultur, og hvor det derfor ikke falder helt naturligt. Hvis det er tilfældet 
på din skole, så sørg for at initiativet tales godt igennem før start, og at der finder en klar 
forventningsafstemning sted. Både lærer og leder (eller evt. anden observatør) skal være 
helt enige om, hvilken dagsorden der følges, og hvad formålet er.

Vi anbefaler, at ledelsens første skridt er at indkalde til et fælles informationsmøde, hvor 
planerne om observationsforløb gennemgås, så alle er med på tankerne og hensigten bag.

Nedenstående model for observationsforløb og Meyers 10 kendetegn på god undervisning 
kan udgøre et godt grundlag for præsentation af arbejdet.

PROJEKTETS MODEL FOR ET OBSERVATIONSFORLØB

1.  Indledende samtale: 
 Hvad skal observeres – og med hvilket formål? 

2.  Observation af det aftalte i undervisningen

3.  Reflekterende samtale:
 Hvordan kan det observerede bidrage til udvikling af god undervisning?



9

3.1. DEN INDLEDENDE SAMTALE

Før observationsforløbet igangsættes, skal du have en indledende samtale med læreren. 
Der findes mange forskellige typer samtaler mellem ledere og medarbejdere – men der er 
ikke altid enighed om, hvilken type der udspiller sig netop nu! Overvej derfor altid, før du 
indkalder til en samtale, om det er 
•  en orienterende samtale 
•  en undersøgende samtale 
•  en skabende samtale
•  en anerkendende samtale 
•  en grænsesættende samtale 
• eller en rådgivende samtale,
• og tilpas din kommunikation derefter.

Formålet med den indledende samtale er 
•  at sætte rammen for forløbet, dvs. afklaring af formål, roller og fokuspunkt for  

observation og den reflekterende samtale  
•  at skabe mulighed for læring/fælles refleksion og åbenhed i forløbet 
•  at skabe mulighed for at kvalificere undervisningen. 
•  Den indledende samtale skal derfor have karakter af at være både orienterende,  

undersøgende og skabende, og det skal være tydeligt for medarbejderen, at det er  
i den kontekst, samtalen foregår.

Den indledende samtale har 3 centrale temaer:

1. Afklaring af formål
• Hvorfor har vi denne aftale om observation?
• Hvad er dine forventninger – og hvad er mine?

2. Afklaring af fokus
• Hvad skal være i fokus for observationen?3

• Hvad er mine og skolens interesser her – og hvad er dine?

3. Aftaler om spilleregler
• Hvad vil jeg (som leder) gøre mig særlig umage med i observation og samtale?
•  Hvordan skal jeg (som observatør) opføre mig i klasselokalet? Må jeg fx tale med ele-

verne eller med dig undervejs? Eller skal jeg være ”fluen på væggen”?
•  Hvem af os introducerer for eleverne, hvorfor jeg er der, og hvilken rolle vi har aftalt, at jeg har?
•  Jeg tager skriftlige noter undervejs. De er ikke hemmelige, så du må gerne se dem!
•  Hvad skal være fortroligt, og hvad skal der evt. være åbenhed omkring i forhold til dit 

lærerteam?
•  Hvornår holder vi den opfølgende samtale?

3) Det er en god ide at tage udgangspunkt i Meyers 10 kendetegn for god undervisning, når I skal finde frem til, 
hvad der skal være i fokus for observationen. Spørg læreren om, hvilket eller hvilke kendetegn læreren i særlig 
grad ønsker et blik på og en efterfølgende drøftelse af. Det kunne fx være, om der er en klar struktur i undervis-
ningen, om der er klare mål, eller om der er en tilpas variation i aktiviteter. 
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ANERKENDENDE VÆRKTØJSKASSE
Anerkend og respekter forskellighed. Hav fokus på ressourcer og ønsker.
•  Fokuser: Definer og undersøg det, der ønskes fokus på. ”Hvad kunne give mening for dig at 

sætte fokus på?”
•  Forstå: Brugbare erfaringer. ”Hvad gør du allerede?”
•  Forestil: ”Hvad vil du gerne have ud af det?”
•  Fastslå: ”Så hvad gør vi?”
•  Frigør: Opsaml pointerne og tydeliggør aftalen.

(Inspireret af Moltke og Molly (2014): Systemisk Coaching, Dansk Psykologisk Forlag)

 
Følgende spørgsmålstyper4 kan virke befordrende for samtalens undersøgende og  
skabende karakter:
• Hvad kunne være fokus for observationen? Hvorfor? Hvordan gør du allerede? 
• På en skala fra 0 -10, hvor vigtigt er dette fokuspunkt i din undervisning? 
• Hvordan tror du, eleverne vil reagere? Vil du gøre noget anderledes end det, du gør nu? 
• Hvilken sammenhæng ser du mellem vores fokus og elevernes læring? 
• Hvad vil du gerne have ud af forløbet?
• Vil du kort opsummere, hvad der er planen? 

LEDER OG-/ELLER COACH?
Hvordan balancerer du autoritetsbommen?

Hvilken position inviterer du læreren ind til?

(Inspireret af Søholm m.fl.: Lederen som teamcoach)

Coach?

Leder?

4) Inspireret af Søholm m.fl.: Lederen som teamcoach, Børsens Forlag (2007)
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3.2. OBSERVATIONEN

Som observatør er det vigtigt at være opmærksom på begreberne iagttagelse og fortolkning. 

I nogle videnskabsteorier påpeges vigtigheden af at skelne mellem, hvornår der er tale om 
en ”objektiv” iagttagelse og en ”subjektiv” fortolkning. 

I andre videnskabsteorier anses det som udgangspunkt for umuligt at skelne, idet enhver 
iagttagelse uvægerligt vil være farvet af iagttageren. Du kan ikke undgå at observere ud fra 
bestemte forforståelser, vidensgrundlag og dermed forventninger, fx

• hvad du har hørt om klassen og læreren
• dine egne kæpheste, værdier, erfaringer og faglig viden. 

Der sker andet og mere i en undervisningssituation, end én person kan iagttage. Og hvad 
der iagttages afhænger af fokus. Du skal derfor bestræbe dig på at være skarp og fordomsfri 
i dine iagttagelser – og være åben over for mange forskellige fortolkninger, når det drejer 
sig om at forstå menneskers adfærd. 

Hvis man er i stand til at skabe distance til sine egne erfaringer og forestillinger, har man et 
godt udgangspunkt for at undersøge, hvad der er i spil i undervisningssituationen – og det 
gælder både for lærer og for observatør.

HUSK AT …

Gennem observationsteknikker kan vi få noget at vide om:
• Hvem der hvornår gør hvad med hvem i et bestemt felt!

Observation giver ikke svar på:
• Hvorfor de gør, som de gør!

Observationer giver derfor store muligheder for fejlfortolkninger, men når observationen efter-
følgende gøres til genstand for fælles analyse, så kan vi måske opnå en ny fælles erkendelse.

Et eksempel på forskellen mellem iagttagelse og fortolkning:

Iagttagelse
1 Pigerne i vinduesrækken sidder og hvisker gentagne gange under gennemgangen
2 Efter 7 min. skal eleverne arbejde i grupper, en elev siger: ”…”
3 I gruppe 3 er der særligt to elever, der er aktive
4 De passive elever i gruppe 3 rækker hånden op ved opsamling.
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Analyse og fortolkning
1) Pigerne er uengagerede?
2) Er de trætte af den arbejdsform? Benyttes den tit?
3) Hvilke muligheder er der for deltagelse i gruppearbejde?
4) Har de alligevel fået noget ud af gruppearbejdet?

Observationsnotater
Vi anbefaler, at du fastholder dine iagttagelser ved at skrive dem ned. Fortæl læreren ved 
den indledende samtale, at vedkommende får dem at se efterfølgende. Når læreren ved, at 
dine noter ikke er hemmelige, vil det antageligt føles mindre ubehageligt, hvis du noterer 
meget!

Du kan typisk vælge mellem tre slags notater:
• Tidsbaserede registreringer
• Hændelsesbaserede registreringer
• Mere åbne beskrivende registreringer.

Hvad du vælger, vil i høj grad afhænge af, hvilke fokuspunkter læreren har bedt dig om at 
iagttage.

FOKUSPUNKTER I H.T. MEYERS 10 KENDETEGN

1. KLAR STRUKTURERING AF UNDERVISNINGEN
Undervisningen er klart struktureret, når der i lige høj grad for lærere og elever er en ”rød 
tråd” i lektionen.

Det er både på den ydre side, dvs. genkendelighed i forhold til overholdelse af regler samt 
brug af ritualer og hensigtsmæssige rutiner - og på den indre side, dvs. meningsskabende i 
forhold til det metodiske forløb, så der er en indre logik mellem de forskellige trin i under-
visningen, en klar opgaveformulering og en informerende introduktion, som bl.a. opstiller 
tydelige læringsmål.

Indikatorer:
•  Der er opstillet klare mål for undervisningen
•  Eleverne præsenteres for succesindikatorer, for hvornår målet er nået
•  Disposition/dagsorden for lektionen, formål og mål gennemgås ved lektionens begyndelse
•  Læreren evaluerer/vurderer løbende elevernes udbytte af lektionen og justerer  

aktiviteterne 
•  Læreren fremtræder som leder af klassens aktiviteter 
•  Læreren opnår straks elevernes opmærksomhed når påkrævet
•  Læreren har kontrol over timens start og slutning.
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HVORFOR LÆRINGSMÅL?
Populært sagt, sidder mange elever i skolen og gætter på, hvad det er, læreren har gang i! Forskning 
viser imidlertid, at det fremmer elevernes læring, når de kender målet for undervisningen. 

Forskningen viser også, at tydelige læringsmål gør det lettere for lærere at vælge indhold og  
metoder, og det skaber mulighed for mere åben undervisning. Undervisningstiden udnyttes desuden 
bedre og med et større fokus på læring, hvilket giver øget mulighed for konstruktiv feedback og  
evaluering. Eleverne har hermed større mulighed for at tage ansvar for egen læring.

2. EN BETYDELIG MÆNGDE ÆGTE LÆRETID
Der er mange krav til læreren i samværet med en gruppe elever. Der skal være tid til sociale 
aktiviteter, til at fejre en fødselsdag, til at trøste en elev, der har slået sig, til at tage hånd 
om elevkonflikter, til … … mange andre ting. Og vi må erkende, at mange af lærerens oven-
stående opgaver skal løses, førend eleverne er parate til læring. Imidlertid betyder det, at 
den ”ægte læretid”, dvs. den tid, der reelt bruges på det faglige stof forkortes. Det er derfor 
ikke uvæsentligt at have fokus på tidsfaktoren.

Indikatorer:
• Arbejdet med det faglige stof påbegyndes efter en kort indledning 
• Læreren er til stede før lektionens begyndelse
• Alle materialer er til stede i lokalet før lektionens begyndelse.

3. LÆRINGSFREMMENDE ARBEJDSKLIMA 
Elever lærer bedst i et trygt og omsorgsfuldt klima. Respekt, regelklarhed, ansvar, retfær-
dighed og omsorg er nøgleord i beskrivelsen af et læringsfremmende klima.

Indikatorer:
• Læreren behandler eleverne med respekt og konsekvens
• Eleverne tager hensyn til hinanden og hjælper hinanden
• Klimaet understøtter, at eleverne tør stille spørgsmål og deltage i undervisningen.

4. INDHOLDSMÆSSIG KLARHED
Indholdet i undervisningen forklares tydeligt, så der skabes sammenhæng. Forskning viser, 
at eleverne lærer af, at undervisningens indhold relateres til tidligere lektioners faglige ind-
hold.

Indikatorer:
• Elevernes tidligere erfaringer og hverdagsforestillinger inddrages 
• Klarhed i opgaven
• Man gør sig umage med at nedfælde arbejdsresultater og fastholde delresultater
• Der foretages regelmæssige gentagelser og sammendrag
• Inddragelse af elevernes erfaringer i forhold til det, de skal lære.
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5. MENINGSDANNENDE KOMMUNIKATION
Det fremmer elevers læring, når læreren og eleverne sammen kommunikerer om den  
personlige betydning af elevens læreprocesser og resultater.

Indikatorer:
•  Læreren taler med eleverne og stiller spørgsmål, der stimulerer eleverne til at reflektere 

over det faglige indhold
• Eleverne inddrages løbende i samtaler om egen læring
• Der arbejdes med feedback til og fra eleverne.

FEEDBACK HAR POSITIV EFFEKT – MEN HVORDAN?
• To af de mest betydningsfulde ingredienser i læring er udfordring og feedback
• Jo større udfordring, jo større behov for feedback

Observationsstudier viser:
• Det meste af den feedback, lærere giver, er rettet mod adfærd og social kompetence

Størst positiv effekt af feedback fås, når 
• den er personlig og konkret og rettet mod det faglige indhold
•  lærere søger og er åbne over for feedback fra eleverne om, hvad eleverne ved og forstår,  

og hvor de fejler, misforstår, er uengagerede o.s.v.

Hattie 2009

6. METODEMANGFOLDIGHED
En flerhed af undervisningsformer og -metoder fremmer elevers læring. Det kan ikke påvi-
ses, at én undervisningsmetode er bedre end en anden, men der er belæg for, at eleverne 
motiveres, når undervisningsformerne og -metoderne varieres.

Indikatorer:
• Læreren anvender flere undervisnings-, arbejds- og organisationsformer 
•  Der veksles mellem fx oplæg med elevspørgsmål, klassedebat, instruktion til gruppear-

bejde, selvstændige opgaver, værkstedsarbejde etc.
•  Der anvendes forskellige undervisningsmidler – fx tavle, IT, lærebøger, kopiark, selv-

fremstillede materialer mv.
•  Aktiviteterne svarer til elevernes behov, fx behov for variation, egen aktivitet, aktualitet, 

relevant indlærings- og udviklingsniveau mv.

7. INDIVIDUELLE HENSYN 
Undervisningsdifferentiering byder på mange udfordringer, og i projektet ”Tættere på elevernes 
læring” var netop dette et tema, som flere deltagende lærere ønskede at få observeret af lederen. 
Får jeg alle med? Når jeg rundt om alle elever i løbet af lektionen? Hvilke tegn på deltagelse ser du? 
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Indikatorer:
•  Krav, materialer og aktiviteter tilpasses elevernes mangfoldighed, så alle får udfordringer
• Læreren bestræber sig på at etablere kontakt til den enkelte elev
•  Læreren viser respekt og anerkendelse, samt virker opmuntrende i forhold til eleverne 

enkeltvis og i klassen

8. INTELLIGENT TRÆNING
Træning er godt, men kun intelligent træning gør mester! Intelligent træning i fagene er, 
når den enten understøtter automatisering af færdigheder, fordybelse med henblik på kva-
litetsforøgelse eller transfer med henblik på anvendelse af det lærte på nye områder.

Indikatorer:
• Repetitionsøvelser, der understøtter automatisering, fordybelse eller transfer

9. TRANSPARENTE PRÆSTATIONSFORVENTNINGER 
Meyers begreb ’transparente præstationsforventninger’ hænger meget tæt sammen med be-
grebet tydelige læringsmål, men selvom der er opstillet tydelige kompetence-, videns- og fær-
dighedsmål, kan mange elever stadig godt være i tvivl om, hvornår de har løst en opgave godt 
i forhold til netop deres niveau. De er i tvivl om, hvad et godt stykke elevarbejde er. Forventes 
der hurtighed, grundighed, fejlfrihed, æstetisk produkt, kreative løsninger eller andet?

Indikatorer:
• Læreren opstiller tydelige kvalitetskrav og forventninger til elevernes præstationer 
• De skal være forståelige, og det skal være muligt at leve op til dem
•  Læreren giver feedback til eleverne i henhold til kvalitetskravene, så eleven kan mål-

rette indsatsen i forhold til kravene.

10. STIMULERENDE LÆRINGSMILJØ
De fysiske rammer spiller for mange elever en meget stor rolle, når de skal fastholde kon-
centration og engagement. I selve observationsforløbet vil man dog nok ikke bruge vold-
somt meget tid på undervisningslokalets fremtoning, men i de samtaler, hvor lærer og/eller 
lærerteamet drøfter god undervisning med hinanden og med ledelsen, vil det give god me-
ning at reflektere over, om de fysiske rammer understøtter elevernes læring. 

Indikatorer:
•  Lokalet er ryddeligt, så der ikke går for meget tid med at finde materialer mv.
•  Det ses tydeligt, hvad der arbejdes med i de forskellige fag fx i form af plancher,  

elevarbejder mv.
•  Klasseregler, målsætninger mv. er ophængt/gjort synlige.



16

OM KLASSELEDELSE

Hvis mennesker placeres i ustrukturerede gruppesammenhænge, udviser de en mere umo-
den adfærd, end de normalt ville gøre; der er tilsyneladende en universel tendens til re-
gression.5 Denne iagttagelse rummer i sig selv rigelig begrundelse for, at det er værd at be-
skæftige sig med begrebet klasseledelse, når vi har fokus på folkeskolens undervisning –  
også selvom Meyer ikke direkte har det med i sine 10 kendetegn.

Klasseledelse er en samlebetegnelse for de aspekter ved at undervise, der handler om at 
påtage sig lederskabet for at gøre det muligt for lærer og elever at fokusere på undervisnin-
gen. Læreren skal med andre ord have kompetence til at lede klassen/undervisningsforløb 
og udvikle og overholde regler.

Klasseledelse består af
•  Adfærdsledelse: Hvordan støtter og styrer jeg elevernes adfærd?
•  Relationsledelse: Hvordan støtter og styrer jeg relationerne imellem eleverne? Hvilken 

relation ønsker jeg, at eleverne og jeg har?
•  Læringsledelse: Hvordan organiserer jeg, så eleverne har lyst og mulighed for at del-

tage i aktiviteterne?

Indikatorer på god klasseledelse:

Læreren 
• har indarbejdet rutiner for

• start og afslutning på lektionen
• at skabe fælles opmærksomhed
•  skift og overgange (fx fra individuelt til gruppearbejde, eller når de er færdige med 

individuelle opgaver)
• ignorerer ligegyldige småforstyrrelser 
• er til stede i god tid før lektionens start
• signalerer positive forventninger
• begrænser længden på egen taletid
•  giver korte og præcise instruktioner, herunder har opmærksomhed på rækkefølgen af 

informationer (’sætter sig i elevens sted’)
• involverer eleverne aktivt
•  understøtter, at alle elever hele tiden har noget relevant at beskæftige sig med
• medinddrager eleverne, så det er synligt for dem.

5) Alsted og Haslund (2010): Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi, Forlaget Samfundslitteratur
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OM AT VÆRE TRO OVER FOR OPGAVEN ELLER OVER FOR RELATIONEN

Når du som leder er observatør, opstår der en særlig udfordring, hvis der i undervisningssi-
tuationen afdækkes forhold, hvor du under normale omstændigheder vil/skal gribe ind. 
I en akut opstået situation, som kræver handling her og nu, skal du træffe et hurtigt valg: 
Vil du fortsat være fluen på væggen for at kunne iagttage, hvordan læreren tackler situatio-
nen (med risiko for, at eleverne bliver forvirrede over manglende reaktion), eller vil du 
straks sætte grænsen for elevernes adfærd (med risiko for at læreren i situationen føler  
sig underkendt)?

Det kan også være i forhold til problemstilling, som måske nok klares i selve situationen, 
men hvor du i et videre perspektiv ikke mener, at lærerens handling er acceptabel.

I begge tilfælde står du i dilemmaet, om du skal ”være tro over for opgaven eller være tro 
over for relationen”. Hvis du iagttager noget uacceptabelt og påpeger det enten straks eller 
i den efterfølgende samtale, er du tro over for opgaven dvs. skolens kerneopgave, men du 
risikerer at sætte relationen over styr, idet I jo (formentlig) har aftalt et helt andet fokus-
punkt for observationen og den reflekterende samtale. 

Hvis du undlader at tage det op, kan man sige, at du er tro over for relationen/jeres aftale, 
men at du risikerer at sætte opgaven over styr. Der findes ikke en rigtig eller forkert standard- 
reaktion i denne situation, men det er meget vigtigt, at beslutningen om indgriben/påtale el-
ler undladelse af samme træffes efter en konkret vurdering af fordele og ulemper.

Du skal som leder hele tiden være tydelig omkring, hvad det er, I er i gang med. Altså, hvad 
er konteksten og formålet med det, I gør sammen? Hvis konteksten ændrer sig, fx fordi du 
ønsker at suspendere jeres aftale om observation, og du i stedet ønsker at rammesætte el-
ler irettesætte – så skal det forklares og begrundes i situationen, så medarbejderen har mu-
lighed for at forstå dette skifte.

3.3. DEN REFLEKTERENDE SAMTALE EFTER OBSERVATION

Når observationen er gennemført, er det vigtigt, at I hurtigst muligt derefter har en fælles 
refleksion over det observerede. Gerne senere samme dag eller, hvis du foretrækker at have 
lidt mere tid til at gennemse dine noter, en af de følgende dage. Men lad der ikke gå op mod 
en uge. Det er for lang tid. Husk, at det kan være en meget sårbar situation for læreren.

Samtalens forløb
1. Start på lærerens banehalvdel: Læreren fortæller, og lederen spørger
• Spørg, hvordan læreren oplevede observationen. 
• Lyt!
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Formålet er, at læreren afklarer egne tanker omkring observationen, og at lederen bliver 
klogere på lærerens oplevelse.
2. Fortsæt på lederens banehalvdel: Lederen fortæller

1) Hvad hæfter jeg mig særligt ved i det, du fortæller?
2) Hvad lagde jeg konkret mærke til i observationen i f.t. det aftalte fokus?
3) Hvilke tanker har jeg gjort mig på den baggrund – og hvorfor?
4) Hvad kunne jeg derfor tænke mig at drøfte videre med dig?

3. Fortsæt på den fælles bane: Lederen leder samtalen, men taler ikke hele tiden! 
•  Hvad tænker du om mine observationer? Hvorfor? Er der evt. noget, du tænker  

anderledes om?
•  Hvad siger du til mit punkt 4? (Det, du gerne vil sætte fokus på efter observationen).

4. Afslut på den fælles bane: 
• Hvor har observationen og denne samtale bragt dig og mig hen?
•  Hvilke temaer kunne vi gå videre med til fællesskabet, når vi gerne vil skabe debat om, 

hvad god undervisning er her på skolen?

OM AT FORTÆLLE
• Mulighed for lettelse og afløb – men også genopdagelse og nyforståelse
• Mulighed for grundlagsfornyelse og overvejelser over: Hvem er jeg/vi?
•  Mulighed for fællesgørelse – fælles refleksion over forskellige synsvinkler og forståelser.

OM AT LYTTE
•  Mulighed for at indleve sig i – og forstå fortællerens oplevelser, forståelser og synsvinkler
•  Mulighed for, at lytteren kan opnå ny viden og nye erkendelser
•  Mulighed for at spejle egne opfattelser og forståelser ift. til anden – og derved blive klogere på sig selv.

OM AT SPØRGE
•  Mulighed for at undersøge – og udfordre fortællerens forståelser for evt. at skabe nye forståelser 

og erkendelser hos fortælleren
•  Mulighed for at få uddybet sine egne opfattelser, forståelse og hypoteser.
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LEDERROLLEN OG ROLLEN SOM HJÆLPER

I den opfølgende, reflekterende samtale er det meget vigtigt, at du husker, at selvom du  
bestræber dig på en undersøgende, neutral og coachende tilgang til opgaven, så har du  
lederkasketten på. 

Lederkasketten hverken kan eller skal tages af, men du må ikke falde for fristelsen til at vur-
dere, dømme og finde lette fejl, du gerne vil påtale, når nu ”vi sidder over for hinanden”. 

Du må heller ikke falde for fristelsen til at være bedrevidende eller fortælle om dine egne 
glimrende erfaringer som underviser. Det er det aftalte fokus og dine observationer, der 
skal være i centrum, men husk, at læreren meget let kan føle sig udstillet, og at enhver 
form for professionel tvivl kan føles som et nederlag.

Ingen har forklaret bedre end Søren Kierkegaard, hvordan rollen som hjælper udfyldes. 
Tilbage i 1859 beskrev han, at hvis det skal lykkes dig at føre et menneske hen til et bestemt 
sted, skal du først og fremmest finde ham dér, hvor han er, og begynde dér. For virkelig at 
kunne hjælpe en anden skal du naturligvis forstå mere end han – men først og fremmest 
forstå det, han forstår. Hvis ikke du gør det, så hjælper din mere-forståen ham ikke. Og hvis 
du alligevel gerne vil fortælle om din mere-forståen, så er det – ifølge Kierkegaard – fordi 
du er ”forfærdelig stolt” og hellere vil beundres af ham end gavne ham!

Kierkegaard mente, at sand hjælp begynder med ”ydmygelse”, tålmodighed og villighed til 
indtil videre at have uret og ikke forstå, hvad den anden forstår.

Derfor: Lyt og spørg og lyt igen!
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AFSLUTNING
Folkeskolens kerneopgave er at danne og skabe mulighed for læring og udvikling hos alle 
børn og unge.

Internationale forskere, bl.a. Viviane Robinson, har påvist, at det har en positiv effekt på 
elevernes læringsudbytte, når 

•  skoleledelsen har konkret dagligt fokus på kerneopgaven 
•  skoleledelsen går direkte ind i konkret daglig praksis sammen med læreren, med fokus 

på den enkelte elev og dennes faglige fremskridt.
 
Hæftet her vil forhåbentlig kunne inspirere dig og dit ledelsesteam til komme tættere på 
lærernes praksis og dermed elevernes læring. Måske vil du møde implementeringsudfor-
dringer (fx er der en tidsmæssig udfordring), og måske vil du møde skepsis blandt dine 
medarbejdere, men det er vores erfaring, at langt de fleste lærere vil tage imod initiativet 
med kyshånd.

Husk: Effektive ledere er ofte dem, der er bedst til at identificere problemer og helt  
konkret skabe løsninger på baggrund af erfaringer, viden og den aktuelle kontekst.

Det er et ledelsesgrundvilkår at arbejde med komplekse problemstillinger, personlige og 
faglige spændinger, paradokser, modsatrettede behov mv. Ledelse tæt på lærernes praksis 
giver et godt grundlag for at identificere og løse disse problemstillinger. 
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