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Hvordan opnår man forbedring?

Forbedring eller forandring sker ikke ved, at man kun 
fokuserer på fremtiden. 

Hvis en forandring skal lykkes, må lederne i endnu højere 
grad fokusere på at opnå en forståelse af de praksisser, de 
ønsker at ændre, som på at udforme de alternativer, de 
ønsker at introducere. 

Robinson 2018



Didaktiske samtaler

beskæftiger sig med (naturfags-)didaktik 
og samspillet mellem undervisning og 

læring

Fx:
Læringsmål

Indhold
Undervisningsaktiviteter

Elevopgaver
Differentiering

Evaluering 
Elevernes udbytte

osv. 



Hvorfor didaktisk samtale 
– hvad kan den?

1. Skabe et fordybelsesrum.

2. Sikre at data indgår og bearbejdes.

3. Sikre at alle perspektiver bliver hørt.

4. Sikre et tydeligt udbytte af samtalen.



Skoleleder:
”Samtalestrukturen giver os et enkelt og brugbart 
redskab, der kan understøtte de konkrete 
samtalesituationer, hvor vi praktiserer faglig 
ledelse.” 

Skoleleder:
”Både vi og medarbejdere får en strukturel ramme, 
som det er hjælpsomt at læne os ind i, når vi mødes 
for at fremlægge og analysere data om 
undervisningen og om elevernes læring og trivsel.” 



1.

Samtalens fundament: 

Hvad er 
fokuspersonens/teamets 
perspektiv?

2.

Gennemgang 
af DATA 

3.

Fælles 
undersøgelse 

af DATA

4.

 Samtalens 
afslutning:

Hvad lærte vi?
Og hvad er 

næste skridt?

Model for en 
didaktisk samtale

Ringvad, 2017



Mulige DATA med i samtalen
Læreres perspektiv:
• Elevopgaver formuleret af læreren
• Lærerens undervisningsplan eller årsplan
• Differentieret undervisning organiseret af læreren
• Planer og mål for tværfaglig undervisning

Elevers perspektiv:
• Elevernes motivation
• Elevprodukter (et udvalg)
• Feedback fra elever
• Prøveresultater

Flere og andre perspektiver:
• Teamets observationer
• Leders, vejleders eller kollegas observationer
• Forældrehenvendelser 
• Læringsplatform
 



Hvorfor prøve at følge en model?
Målet er høj bevidsthed om egne fremgangsmåder 
+ en stor palette af fremgangsmåder at vælge i 
mellem!

� Bevidsthed om egne fremgangsmåder er grundlaget.

� Forstå modellens intentioner og øv dig stringent i starten. 

� Jo flere fremgangsmåder, jo dygtigere samtale-håndværker.

� Mix forskellige fremgangsmåder afhængig af behovet, ikke egne 
evner eller egne præferencer.



Forskellige modeller for forankring af 
undervisningsobservationer

Model A: 
Observation og samtale følger én underviser i dennes 
undervisning 

Model B: 
Observation og samtale følger et årgangsteam og deres klasser

Model C: 
Observation og samtale følger et fagteam og undervisningen i 
faget



1:1 SAMTALE 

Vi aftaler observationen 
og fokus

OBSERVATION af 
medarbejderens 

undervisning

på baggrund af aftaler 
om fokus 

DIDAKTISK SAMTALE:

Vi samler op, og aftaler 
næste skridt 

Model A: Observation og samtale følger 
én underviser i dennes undervisning



INDLEDENDE 
SAMTALE 

i årgangsteamet: 
Vi laver en pædagogisk 

analyse, og vi aftaler 
prøvehandlinger og 

observationer i 
undervisningen

EKSPLORATIV 
OBSERVATION i 

klassen: 
Lederen og hele teamet 
finder anledninger til at 
observere undervisning i 

klasserne

DIDAKTISK 
SAMTALE

i årgangsteamet: 

Vi samler op, og aftaler 
næste skridt 

DYBDE-OBSERVAT
ION i klassen:

Lederen og hele teamet 
finder anledninger til at 
observere undervisning i 

klasserne

Model B: Observation og samtale følger 
et årgangsteam og deres klasser



INDLEDENDE 
SAMTALE 
i fagteamet: 

Vi laver en pædagogisk 
analyse, og vi aftaler 
prøvehandlinger og 

observationer i 
undervisningen

EKSPLORATIV 
OBSERVATION i 

klassen: 
Lederen og hele 
fagteamet finder 
anledning til at 

observere 
undervisningen i faget

DIDAKTISK 
SAMTALE
i fagteamet:

Vi samler op, og aftaler 
næste skridt 

DYBDE-OBSERVA
TION i klassen:

Lederen og hele 
fagteamet finder 
anledning til at 

observere 
undervisningen i faget

Model C: Observation og samtale følger 
et fagteam og undervisningen i faget



Elevperspektiver
Eksempler på åbne spørgsmål til elever:

� Hvad går opgaven ud på – kan du/I forklare mig det?
� Hvad skal du/I lære af opgaven – kan du forklare mig det?
� Hvad er nemt for dig/jer, og hvad er let for dig/jer i denne 

opgave?
� Hvad er det gode ved den slags opgave her?
� Hvordan har du/I valgt at gribe opgaven an?
� Hvilken hjælp har du/I brug for til at lave opgaven, ved du/I 

det?



1.

Samtalens 
fundament: 
Hvad er 
fokuspersonens 
perspektiv?

2.

Gennemgang 
af DATA

3.

Fælles 
udforskende  

dialog

4. 
Samtalens 
afslutning:

Hvad lærte vi?
Og hvad er 

næste skridt?

Kontrakt:
- Hvorfor er vi samlet?
- Hvad skal vi tale om?

- Hvilke data har vi?
- PRÆSENTATION AF MODELLEN



EKSEMPEL 1
Undervisningsforløb om vand i 4. klasse

Læringsmål:
Eleverne skal undersøge, hvor meget vand de bruger hjemme i løbet af en dag

MULIGE DATA:
� Observationer i undervisningen, når eleverne fortæller, hvordan de har undersøgt deres 

vandforbrug. 
� Fokus på hvordan læreren understøtter elever i forhold til deres faglige niveau, og hvad eleverne 

har brug for. 
� Fokus på hvordan de enkelte elevers motivation hænger sammen med deres mestring af den 

åbne opgave.

DIDAKTISK SAMTALE MED LÆREREN



EKSEMPEL 2
Fællesfagligt undervisningsforløb på 8. årgang 

Det er første gang, at klassen skal arbejde med naturfaglige problemstillinger i grupper. 
Naturfagslærerne skal i fællesskab fungere som både faglige sparringspartnere og vejledere for eleverne 
og i fællesskab planlægge, hvilke delmål og faglige tekster der skal ligge til grund for forløbet. 

MULIGE DATA:
� Observationer fra fagteammødet, hvor teamet planlægger.
� De fælles undervisningsplaner.
� Observationer fra undervisningen.
� Elevernes problemstillinger fra grupperne.

DIDAKTISK SAMTALE MED NATURFAGS-TEAMET



1.

Samtalens 
fundament: 
Hvad er 
fokuspersonens 
eller teamets 
perspektiv?

GRØN FASE

LYTTEFASE 
med uddybende spørgsmål
Her skal leder eller vejleder:
- Stille spørgsmål, der åbner
- Følge medarbejderens tanker 
- Lytte aktivt og spejle
- Gerne skrive på tavlen
- Samle op
- Og ikke styre så meget!!

Målet er, at fokuspersonens 
perspektiv bliver synligt.



 Fokuspersonen(-erne) i fokus: Spørge og 
lytte

?

1. Beskriv (den genstand, som data omhandler) fra dit perspektiv. 
2. Hvad lægger du mærke til? 
3. Hvad lykkedes, og hvad er ikke lykkedes endnu, synes du?
4. Har du ønsker til, hvad vi især fokuserer på i samtalen her?

Spørgsmål der åbner og uddyber: 
Det er vel nok spændende …☺ 
- Hvorfor gør du egentlig sådan?
- Hvorfor er det vigtigt, synes du?
- Hvad har du tænkt over i den anledning?
- Hvordan tror du, at eleverne oplever det?
- Vil du ikke uddybe?

Øjenkontakt

Verbale klap:

Ja, det er rigtigt!

Nemlig!

Små opsamlinger:

Så du siger, at …

Fokuseret spejling:

Det jeg lægger 
mærke til i det, du 
siger, er ….

Reformulering:

Det er måske din 
måde, at 
differentiere 
undervisningen på. 

 - Er det ikke det, du 
siger?

Udfordring!

Kan du give et 
eksempel?

PASSIV LYTNING

Aktiv LYTNING

Lyttetrappen

 
Mindst

5 minutter



2.

Præsentation 
af DATA

GUL FASE
BESKRIVELSE AF DATA

Her skal leder eller vejleder:
- Holde fast i planlagt fokus 
- Beskrive udvalgte data
- Fremlægge selvstændigt
- Forholde sig neutralt 
- Undlade at fortolke 
- Og IKKE begynde at spørge!!

Målet er, at data er tydelige og 
forståelige for alle.



    Gennemgang af DATA: Beskrive
1. Jeg har fulgt vores aftale vedr. udvælgelsen og 

fokus på DATA, som var … (repeterer aftaler og 
fokus)

2. Jeg kan se, at … (gennemgår DATA i neutralt sprog)

Eksempler på gode sætningsstartere til beskrivelse af data:
Observation af undervisning:
- Jeg så tegn på … , da  …..
- Da du sagde……, begyndte eleverne at ……
- Opgaveinstruktionen gav anledning til …..
- Eleven (gjorde), da du (gjorde)
- Eleverne talte sammen om …..
 
Elevbesvarelser af opgave:
- Jeg lægger mærke til, at ……
- Jeg ser tegn på ……………… her, hvor eleven 
………………..
- Det ser ud til, at eleven ………………………………..
 
Test og målinger:
- Eleverne har ifølge dette talmateriale lært, at ………..

DATA : 
Observation af 
undervisning

DATA : 
udsag

n

DATA :
Elevbesvarels
e af opgave

Tegn på gode 
læreprocesser

Tegn på 
deltagels

e

Tegn på 
færdighede

r

DATA : 
Test og 

målinger

Tegn på 
elevperspektiver

Tegn på 
læringsudbytte

Mindst

5 minutter



RØD FASE

GUIDNING AF DEN FÆLLES 
UNDERSØGELSE

Her skal leder eller vejleder:
- Guide en analyse og fortolkning af DATA. 
- Holde fokus på at undersøge, hvad 

eleverne lærer, og hvordan de trives.

Leder eller vejleder skal bidrage til analysen, 
og ikke kun spørge!

Målet er, at data gør os klogere på, hvad 
der skal til for, at eleverne lærer.

3.

Fælles 
undersøgelse 

af DATA



RØD FASE

HER KAN MAN OGSÅ:

Undersøge underviserens 
praksisteorier – og gerne formidle 
sin egen praksisteori om samme 
emne.

3.

Fælles 
undersøgelse 

af DATA



   PRAKSISTEORIER: Undersøge

Dine didaktiske grundantagelser, 
værdier og overbevisninger

Dine handlinger

Konsekvenserne 
af dine handlinger

Mine didaktiske 
grundantagelser, værdier og 

overbevisninger

Ønskede konsekvenser
i mine øjne

Gode handlinger
i mine øjne

Din/jeres 
praksisteorier

Min 
praksisteori

Gerne

30 
minutter

Dine didaktiske grundantagelser, 
værdier og overbevisningerDine didaktiske grundantagelser, 

værdier og overbevisninger

- Hvorfor blev 
det gjort eller 

ikke gjort?

Dine handlinger
Dine handlinger

- Hvad blev 
der gjort eller 

ikke gjort?

Konsekvenserne 
af dine handlingerKonsekvenserne 

af dine handlinger

- Hvad skete der 
efterfølgende?



BLÅ FASE
AFTALEFASEN

Her skal leder eller vejleder:
- Samle op på samtalen: Hvad 

har vi talt om?
- Evaluere samtalen: Hvad 

lykkes? 
- Aftale næste skridt!

Målet er en klar aftale.

4.
Samtalens 
afslutning:

Hvad er 
næste skridt?



  Næste skridt: Evaluere og aftale

 

Mindst

5 minutter

Opsamling: 
- Hvad nåede vi?

Evaluering: 
- Hvad fungerede godt i denne samtale?

Aftale: 
- Hvad er næste skridt  - for dig/jer og for mig?



Her kan du læse mere om didaktiske samtaler


