
Tema 5: Læringsledelse 

FASE A • Praksis som I ser den nu 

Arbejdet med læringsledelse/klasseledelse begyndte med besøg af Mads Hermansen. Efterfølgende arbejder 
vi bevidst med at integrere fælles spilleregler, lydhør styring og synlighed/gennemsigtighed samt 
progression, der styrker den enkelte elevs inklusion i fællesskabet. Temapakker (ppr-regi) er en kæmpe hjælp 
og støtte til arbejdsprocessen med hele tiden at have en fælles teamtilgang til ledelsen af læring. 

I dag arbejder vi som læringsledere ved: 

• Lydhør styring (Rasmus kræver formål og forklaring for at deltage) 

• Gennemsigtige faste spilleregler (eleverne kender scriptet for at deltage, så de skal ikke bruge energi 

på fasen. Det er vigtet for enhver inklusion – og undervisning i øvrigt -  at kende regler for deltagelse 

i rummet) 

• Sikre progression ( Ved ovennævnte forbedres læringsledelsen i klasserne og progression har bedre 

vilkår) 

(I fagteam arbejder vi på tværs af årgange: Her hentes Inspiration, regelsætning og progressionstænkning). 

Hvordan drøftes læringsledelse i teamet på en konstruktiv og professionel måde: 

• Vi drøfter tiltag og mulige vinkler, der virker på enkelte elever og på klassen generelt. 

• Vi inddrager ledelse ved enkeltsager, hvor nye vinkler og tiltag rammesættes. 

• Drøfter enkeltsager og giver respons 

 

Tydeliggør jeres forventninger til eleverne 

• Er tydelige omkring læringsmål, mål formuleringer, så de enkelte elever ved, hvor opgaven ender og 

med hvilket formål. 

• Ophænger pictogrammer i udskolingsfacon 

• Fremdragelse af gode eksempler (eksempelvis ophæng til læsebåndsugerne, så strukturen er ens for 

elever lærer og vikarer i alle klasser) 

• Synliggørelse af læring. Emne, produkt og fremstillinger ophænges. 

• Timestruktur synliggøres på tavlen, før læring synliggøres ved ophæng 

• Tydelig intro og exit til/af timen 

 

Er tydelige i jeres rolle som læringsledere 

• Samme tilgang hver gang, stabilitet, ”ro, renlighed og regelmæssighed” 

• Grænsesættende (eleverne ved hvor langt de kan gå) 

• Vedholdende (holder fast ved en beslutning, så de kan se konsekvenser – og ”mærke” grænser for 

hvor langt man kan gå i det fælles rum) 

• Tydelig (Gemmer ikke skjult læring, så eleverne ikke har fornemmelse af forståelse…) 



 

FASE B • Analyse og vurdering 

Hvis professionel undervisning skal udfoldes skal læreren formå og have forståelse for at lede læreprocesser, 
hvor centrale begreber som gennemsigtighed, tydelighed, spilleregler, lydhør styring og progression er 
grundstene til at læringsledelse bliver en succes. Det vil også mindske risikoen for at skulle generobre 
rummet hver dag, og give eleverne tilladelse til at være i rummet, uanset hvem de er. 

 

FASE C • Praksis som I vil udvikle 

 

Hvordan taler I om læringsledelse? – i hvilke sammenhænge? 

• Læringsledelse begynder ved skoleledelsen – skal læringsledelse lykkes på en 

uddannelsesinstitution, skal struktur og ikke mindst kultur være gennemsyret af det. 

• Derefter er det på Teambasis. Der skal herske en konsensus (en fælles forståelse) mellem kollegaer. 

Vi er alle forskellige, men det er et faktum, at ledelse har succes, der hvor andre opfatter og ser, at 

der bliver ledet. Det skaber ro på bagsmækken for eleverne. 

• Herefter på pædagogiske møder, hvor nye ideer og tiltag gerne med kyshånd skal modtages af de 

enkelte, så elever ikke, hver gang de flytter afdeling, skal påbegynde nye scripts… 

 

Hvilke redskaber og metoder benytter I jer af? 

• CL-strukturer i alle klasser 

• Pictogrammer i udskolingsmode. 

• Log-bog og portefolio 

 

Hvordan fastholder I fokus på arbejdet? 

• Fast punkt på afdelingsteammøder; sådan som vi nu arbejder med de enkelte områder. 

• Som ovenstående og som vidensdeling. 

 


