
DIDAKTISKE SAMTALER
I PRAKSIS

ET VÆRKTØJ TIL FAGLIG LEDELSE



JEG ER ET FEJLCAST ;)

Højslev Skole

• Skive Kommune
• Landsbyskole med stort opland
• Ca. 400 elever
• 0.- 9. klasse
• Mange lærere med 15+ års erfaringer

Louise Høybye

• Skoleleder siden 2016
• Tidligere lærer og afdelingsleder samme 

sted
• Meritlærer med humanistisk baggrund
• UV-erfaringer med dansk, kristendom, 

historie og samfundsfag i udskolingen, PLC-
medarbejder og TR



DIDAKTISKE SAMTALER – EN UDVIKLINGSODYSSÉ

Forår 2019: Kursus med Malene Ringvad om Faglig ledelse

Efterår 2019 à Deltagelse i KL og Skolelederforeningens projekt om udvikling af Faglig ledelse – fokus 
er ledelse tæt på med særligt afsæt i observationer og didaktiske samtaler – vi afprøver 
samtalemodel og er med til at kvalificere materialet – se Viden på Tværs hjemmeside
Øvebaner og mod på mere

Forår 2020 à Deltagelse i KLs netværk om udvikling af Variation og motivation i undervisningen. Vi 
kobler projektet sammen med udvikling af eksplorative arbejdsformer i naturfagsunder-visningen på 
mellemtrinnet
Nye øvebaner og mod på endnu mere

…og så blev vi lukket ned L



HVOR ER VI NU?



DIDAKTISKE SAMTALERS HVORFOR?

• Ledelse tæt på – DS en måde at fastholde sig og skabe systematik

• Kendskab til skolens læringsrum – viden om elever, klassedynamik, lærere, 
relationer, undervisningsformer, fagsyn

• Skabe forstyrrelsesrum – observationsdata som afsæt for fælles refleksion og 
praksisudvikling

• Skabe fællesskab om elevernes læring

• Dybde i relationen mellem lærer og leder



DIDAKTISKE SAMTALERS HVAD?

• Værktøj til strukturerede samtaler om elevernes læring

• Værktøj til strukturerede læringssamtaler

• Lederen skal tydeliggøre:
• Hvorfor / hensigten à bred og/ eller smal information – afhænger af samtalens mål

• Hvad à observation og struktureret samtale – afklaringer på forhånd? valg af fokus?

• Hvordan à hvilken samtalestruktur vælges og hvorfor, er samtalerummet lederstyret 
eller fællesstyret

Overvej altid – er DS den rette samtale?



DIDAKTISKE SAMTALERS HVORDAN?

En didaktisk samtale har tre trin
1. Observation

2. Forberedelse
3. Samtale



1. TRIN: OBSERVATION – BESKRIV HVAD DU SER



2. TRIN: FORBEREDELSE – UDVÆLG SAMTALEPUNKTER

• Almen didaktisk fokus – fagdidaktisk evt. i kendte fag

• Altid i fokus:
• Klasserumsledelse (individ og fællesskab, relationskompetence, grundstemning)

• Læringsledelse (instruktion, metarefleksion, opgavers form og indhold, 
aktiveringsprincipper)

• Motivation (autonomi og tilhør, mening og mestring)

• Need to/ Nice to overvejelser

• Potentialisering som mål
- hvordan kan jeg med min relation til læreren skabe et udviklings/ læringsrum?

- specifik feedback / ægte anerkendelse  à ”man bliver jo helt stolt”



VI INDDRAGER MODELLER I FORBEREDELSEN

Undersøgelse af 
praksisteorier



















3. TRIN: DEN DIDAKTISKE SAMTALE

• Et fordybelses og forstyrrelsesrum – ”kontraktering” er vigtig

• Hver leder sin samtaleform – MEN vælg med bevidsthed

• Hav dit mål for øje:
• Udvikling i fællesskab - Vi er et vi om opgaven – elevens læring er et fælles projekt

• Potentialisering – Mestringsperspektiv - ønske om at læreren går fra samtalen med lyst 
til, retning på og ideer / værktøjer til at igangsætte egne praksisforandringer

• Egen læring – samtalerne giver viden både om praksis og om forståelse af praksis. Det 
giver dybde og bredde i min viden om den enkelte elev og lærer og om klasserne som 
sociale og faglige fællesskaber



DEN DIDAKTISKE SAMTALESTRUKTUR KAN VARIERE









SAMTALENS ETIK

• Situationel ledelse - Bevidsthed om situationen er vigtig
• Relationelle positioneringer i spil

• Bedømmer à lærer bliver den bedømte
• Coach à lærer finder svar i sig selv
• Vejleder à lærer bliver vejledt/ ”ledt på vej” - et undersøgende og åbnende 

perspektiv
• Balance mellem risiko for at overhøre vigtig information og risiko for ikke at give 

reel faglig sparring

Vedr. subjektspositioneringer jf. Kap 2 i At lede efter læring



EKSEMPLER PÅ DRØFTELSER

• Elevernes metarefleksion som læringsgreb

• Balance mellem lærerstyring og elevautonomi

• Styrkelse af meningsdimensionen i læringsledelsen

• Variation i undervisning (hastighed og skift + form og indhold)

• Differentiering i elevvejledning – et mestringsfokus

• Læringstilgang (induktiv, deduktiv, abduktiv)



ÆRLIG SNAK – DET TAGER TID

• Én didaktisk samtale fylder tre timer for lederen – husk der er 3 trin

• Samtalen fylder 1 time for læreren

• Strukturen er let at lære – udfoldelsen kræver øvebaner

• Fungerer bedst i åbne tillidsfulde relationer

• Kræver didaktisk tæft – man bruger lærerens tid

• Skaber et udviklingsrum, hvor oppefra og nedefra / indefra og udefra kan 
mødes med fælles blik på opgaven - vi bliver et vi om opgaverne

• Kræver mod – du blotter egne kompetencer og du skal kunne flytte samtalen 
over i et tjenstligt rum, hvis det er nødvendigt



UDVIKLINGSMULIGHEDER FREMADRETTET

• Udvidelse af databegrebet – eks. testdata, fokusgruppeinterview af elever og forældre, 
elevernes skriftlige opgavebesvarelser, karakterblade, UPVer mm.  – det afhænger af målet 
for samtalerne

• Inddragelse af vejlederne – ex. fagdidaktisk ved faglige vejledere, specialdidaktisk ved akt-
vejledere

• Didaktiske teamsamtaler, hvor det er et helt klasseteam eller fagteam, der samtaler 
struktureret om data (af forskellige art)

• Understøttelse af pædagogiske indsatsområder med særligt fokus på specifikke kendetegn 
ved et udvalgt indsatsområde – hos os er DS indtænkt i Play@Heart-projekt - legestemninger, 
teknologiforståelse og rummets didaktik kommer i fokus

• SFO-tid / fritidspædagogikken kan sættes til fælles refleksion og samtale



LEDELSE DER LØFTER NATURFAGSUNDERVISNINGEN







MATERIALER OG FILM PÅ VIDEN PÅ 
TVÆRS
HTTPS://VPT.DK/PROJEKT/SAADAN-
GOER-DU-MODEL-DIDAKTISKE-
SAMTALER

Alle kan lære det J

https://vpt.dk/projekt/saadan-goer-du-model-didaktiske-samtaler

