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Ikke alle erhvervsskoler har lige nemt ved at få data til at bidrage konstruktivt til de pædagogiske 

drøftelser om udviklingen af undervisningskvalitet. På SOSU ZBC i Ringsted bruger man det såkaldte 

Questionaire on Teacher Interaction (QTI), der er et spørgeskema om klasseledelse, som såvel lærere 

og elever besvarer. Det, kombineret med undervisningsobservationer, har bidraget til at kvalificere 

arbejdet med undervisningskvalitet, fortæller Mette la Cour Sell, der er uddannelseschef på SOSU 

ZBC. 

 

Der er store forskelle på, hvordan erhvervssko-

lerne inddrager og anvender data i drøftelserne 

om udvikling af undervisningen. Samtidig oplever 

ledere og kvalitetsmedarbejdere i udstrakt grad, at 

data bidrager konstruktivt, mens lærerne er mere 

skeptiske. Det viste en undersøgelse af erhvervs-

skolernes brug af data i kvalitetsarbejdet, lavet af 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i slutningen 

af 2018. Undersøgelsen pegede blandt andet på, 

at formålet med inddragelsen af data ofte virker 

uklart for lærerne. Konkret kan de have svært ved 

at relatere tilgængelige data direkte til de  udfor-

dringer, som de står overfor i klasseværelset. 

Dialogredskab om klasseledelse  

På ZBC, en af landets største erhvervsskoler, har 

lærere og ledere på SOSU-uddannelsen det se-

neste år arbejdet med dialogredskabet, Question-

naire on Teacher Interaction (QTI), når de skal 

evaluere undervisningen. Redskabet er et spørge-

skema om klasseledelse bestående af 32 spørgs-

mål, som både lærer og elever skal besvare. Be-

svarelserne skal give læreren indsigt i egen un-

dervisning, og sammen med undervisningsobser-

vationer danner det grundlag for drøftelserne om 

undervisningskvalitet med ledelsen på ZBC. 

”QTI-redskabet har givet os et fælles sprog om klasse-

ledelse og kvalificeret vores diskussioner om pædago-

gik, fordi vi også kan inddrage elevernes vurderinger af 

undervisningen. Det virker rigtig meningsfuldt, også for 

lærerne.” (Mette la Cour Sell, uddannelseschef, ZBC) 

En åben dialog 

Mange lærere på erhvervsskolerne oplever, at der 

ikke er en tilstrækkelig åben kultur for dialog med 

ledelsen om, hvordan data skal understøtte den 

pædagogiske udvikling på skolen. Det resulterer 

bl.a. i, at der blandt lærere kan være den ople-

velse, at data bruges som kontrolelement snarere 

end som et vigtigt led i en udviklingsproces. Det 

viste EVA’s undersøgelse af erhvervsskolernes 

brug af data i kvalitetsarbejdet.  

 

På SOSU ZBC har man bl.a. ved hjælp af QTI, 

fået opbygget en evalueringskultur, hvor lærerne 

deler erfaringer og kan tale åbent med hinanden – 

også om det der er svært. Det fortæller uddannel-

seschef, Mette la Cour Sell. 

 

En åben dialog og videndeling mellem lærere i 

dagligdagen er afgørende for, at data fra under-

visningsevalueringer kan bidrage konstruktivt til 

udviklingen af undervisningen og pædagogikken 
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på skolen. Opgaven med at understøtte og ud-

vikle den kultur ligger især hos de pædagogiske 

ledere, og det er Mette la Cour Sell meget bevidst 

om. 

 
”Som leder skal jeg helt sikkert gå forrest, og være så 

ærlig og åben som muligt. Så lærerene oplever, at vi 

kan tale med hinanden om de udfordringer, vi oplever i 

undervisningen. Det gavner os alle sammen, at vi har 

den dialog fuldstændig fordomsfrit.” (Mette la Cour Sell, 

uddannelseschef, ZBC) 

Et tydeligt koncept, der giver mening 

En af udfordringer, når data skal inddrages kon-

struktivt i kvalitetsarbejdet på erhvervsskolerne, er 

at skabe klarhed over, hvor data kommer fra, 

hvordan det er opgjort, hvem der har adgang til 

det, og hvad data skal bruges til. Det betyder no-

get for lærerne at have denne vished, bl.a. fordi 

de ellers kan få den opfattelse, at dataindsamlin-

gen snarere sker for, at ledelsen kan kontrollere 

dem, end for at de kan udvikle kvaliteten af deres 

undervisning.  

 

Derfor gør Mette la Cour Sell meget ud af at tyde-

liggøre over for lærerne, at besvarelserne fra QTI-

spørgeskemaet skal bruges til at kvalificere de lø-

bende drøftelser om lærernes undervisning. Drøf-

telser, der finder sted underviserne imellem ud fra 

resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.  

 
”Lærerne kender den årlige proces med QTI og under-

visningsobservationer. Det er mit indtryk, at de er trygge 

ved de redskaber, vi bruger og har en oplevelse af, at 

det bidrager positivt til snakken om deres undervisning, 

når der er MUS.” (Mette la Cour Sell, uddannelseschef, 

ZBC) 

 

Mette la Cour Sell understreger samtidig, at be-

svarelserne ikke står alene. Inden samtalen, ob-

serverer lederen ligeledes lærerens undervisning 

ud fra på forhånd aftalte kriterier om, hvilke for-

hold der skal være i fokus. Her spiller besvarel-

serne fra QTI-spørgeskemaet en stor rolle. 

 

Om QTI-redskabet 

Spørgsmålene i QTI-redskabet er udviklet af en 

gruppe pædagogiske forskere fra Utrecht Univer-

sitet i Holland, under ledelse af professor Theo 

Wubbels. Spørgerammen er oversat til dansk af 

Dorte Ågård, der er seniorrådgiver ved Ålborg 

Universitet og efterfølgende testet samt valideret i 

samarbejde med konsulentvirksomheden Pluss. 

Evalueringsværktøjet blev i 2017 afprøvet af en 

række danske erhvervsskoler som led i projektet 

”Pædagogisk ledelse med fokus på feedback” 

(Undervisningsministeriet 2017). 

 

Med spørgsmålene har dialogredskabet til formål 

at give lærere og leder et billede af den enkelte 

lærers klasseledelse. Der tages udgangspunkt i 

en definition af begrebet klasseledelse, som på 

dansk kaldes ’styring-kontakt-modellen’ (Dorte 

Ågård, 2016). Det betyder, at spørgsmålene er 

bygget op omkring de to dimensioner; styring og 

kontakt, der henviser til såvel læreren som den 

undervisning vedkommende udfører samt relatio-

nen til eleverne. Styring henviser til den grad af 

ansvar og kontrol, læreren har og udviser i sin un-

dervisning, dvs. hvordan undervisningen og ele-

vernes arbejde rammesættes. Kontakt henviser til 

relationen mellem lærer og elever, herunder gra-

den af fællesskab og nærhed som fx lærerens in-

teresse for eleverne (Dorte Ågård, 2016, s. 56). 

 

Både elever og lærer bliver hørt 

De to dimensioner udgør otte forskellige facetter 

af lærerens adfærd, som spørgsmålene afdækker. 

På den måde har QTI til formål at afdække såvel 

elevernes som lærerens egen opfattelse af klas-

seledelsen ved at sætte fokus på ’blandingsforhol-

det’ mellem de to dimensioner, som Dorte Ågård 

udtrykker det (Ågård, 2016 s. 56). 

 

De otte facetter er illustreret i figur her: 

 

 
 

Eleverne besvarer spørgsmålene med afsæt i, 

hvordan de oplever undervisningen og lærerens 

klasseledelse. Læreren selv besvarer spørgsmå-

lene på to måder. Først ud fra en vurdering af, 
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hvordan vedkommende ønsker, at eleverne ople-

ver undervisningen og klasseledelsen, og dernæst 

hvordan man tror, elevernes faktiske oplevelse er. 

 

Resultaterne illustreres derefter i en figur, der vi-

ser, hvordan svarene fordeler sig inden for de otte 

forskellige facetter. 

 
”Generelt er det min erfaring, at lærerne får bedre tilba-

gemeldinger fra eleverne, end de selv vurderer, og det 

kan virkelig være med til at booste deres selvtillid og 

gøre noget rigtig godt ved deres motivation til at under-

vise og vise lederskab i klassen.” (Mette la Cour Sell, 

uddannelseschef, ZBC) 

Tre perspektiver 
Som lærer får man, ved hjælp af QTI-redska-
bet, indsigt i sin egen undervisning og samspillet 
mellem lærer og elever og på baggrund af besva-
relserne tegnes tre profiler, der giver et indblik i: 

▪ Elevernes opfattelse af samspillet mellem 
lærer og elever i klassen 

▪ Hvordan læreren ideelt set ønsker, at ele-
verne opfatter samspillet og vedkommen-
des præstation som klasseleder 

▪ Hvordan læreren selv opfatter samspillet 
og egen præstation som klasseleder 

På ZBC har man ifølge Mette la Cour Sell erfaret, 
at de tre profiler giver et godt afsæt for at stille 
skarpt på lærerens relation til eleverne, når man 
efterfølgende reflekterer og diskuterer undervis-
ning og pædagogik. 

Et øjebliksbillede, der ikke kan stå alene 

Det er vigtigt, at man som pædagogisk leder på 

skolen er bevidst om, at QTI kun giver et øjebliks-

billede af den måde læreren og undervisningen 

opfattes på, understreger Mette la Cour Sell. Både 

hvis resultaterne er positive, og hvis de er nega-

tive. Tager man det forbehold, er der imidlertid in-

tet i vejen for at bruge de data, spørgeskemaet 

frembringer konstruktivt og fremadrettet. 

 
”Man skal altid huske at sørge for, at læreren er bevidst 

om, at resultaterne er et øjebliksbillede. Det siger noget 

om elevernes opfattelse af undervisningen og undervi-

seren her og nu, og det kan være helt anderledes året 

efter. Især hvis besvarelserne ikke viser det billede, læ-

reren havde forestillet sig.” (Mette la Cour Sell, uddan-

nelseschef, ZBC) 

 

 

 

 

Opfølgende undervisningsobservationer 

På ZBC giver de tre profiler, QTI-redskabet opteg-

ner, anledning til at lederen efterfølgende obser-

verer lærerens undervisning. 

 

Mette La Cour Sell peger på, at de illustrationer, 

der viser resultaterne af den gennemførte QTI, gi-

ver et godt og hurtigt overblik, men at undervis-

ningsobservationerne er uundværlige. Det skyl-

des, at de giver et meget mere nuanceret billede 

af lærerens praksis. Uden undervisningsobservati-

oner, tror Mette la Cour Sell således ikke, at de ef-

terfølgende pædagogiske drøftelser ville blive lige 

så givende, bl.a. fordi de ikke ville tage udgangs-

punkt i konkrete forhold. 

 
”Det, at jeg kommer rundt til alle lærerne og observerer 

deres undervisning, giver mig en helt anden indsigt i, 

hvad der faktisk foregår ude i klasserne. Det er super-

værdifuldt for mig. Jeg kan på en helt anden måde 

støtte lærerne, når der er udfordringer - men lige så vig-

tigt - se, hvad der fungerer rigtig godt” (Mette la Cour 

Sell, uddannelseschef, ZBC) 
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Inden undervisningsobservationerne har Mette la 

Cour Sell aftalt med den enkelte lærer, hvad der 

skal være i fokus. Det kan være temaer, der di-

rekte er berørt i QTI-spørgsmålene, fx to forskel-

lige klassers opfattelse af den samme lærer. Eller 

det kan tage afsæt i de forskelle, der er mellem 

lærerens egen vurdering af undervisningen og 

elevernes vurdering. Det vigtigste ved undervis-

ningsobservationerne er, at de tager afsæt i nogle 

dimensioner af undervisningen, som læreren ople-

ver, er vigtige med hensyn til at understøtte ele-

vernes udbytte og lærerens klasseledelse, forkla-

rer Mette la Cour Sell.  

 

Samtidig kan ZBC og Mette la Cour Sells erfarin-

ger fungere som eksempel på, hvordan et kvanti-

tativt datagrundlag, i form af spørgeskemabesva-

relser, suppleret med kvalitative data, i form af un-

dervisningsobservationer, kan indgå som kon-

struktivt afsæt for pædagogiske drøftelser og ud-

vikling af undervisningskvalitet på erhvervsskoler. 

 

Samtalen samler op 

Det er til MUS-samtalen data for alvor giver me-

ning i udviklingsarbejdet på ZBC, fortæller Mette 

la Cour Sell. Når hun afholder MUS-samtaler med 

sine ansatte, er det således de temaer, der var i 

fokus under undervisningsobservationen, der bli-

ver taget op sammen med resultaterne af QTI-

spørgeskemaet for den enkelte lærer.  

 
”Uden samtalen, hvor resultaterne af QTI og undervis-

ningsobservationerne danner udgangspunkt for de pæ-

dagogiske drøftelser mellem lærer og leder, ville de for-

skellige data ikke i samme grad bidrage til arbejdet med 

undervisningskvaliteten.” (Mette la Cour Sell, Uddannel-

seschef, ZBC) 

 

Data danner således udgangspunkt for drøftel-

serne om, hvad der fungerer godt og på hvilke 

områder samt hvordan, undervisningen kan udvik-

les. 

Mette la Cour Sell fortæller desuden, at hun har 
gode erfaringer med at komme ind på, hvilke re-
sultater der overrasker læreren, og hvad vedkom-
mende kunne gøre anderledes fremadrettet. Med 
både QTI og noter fra lederens undervisningsob-
servationer er der et konkret fælles udgangspunkt 
for samtalen, som sætter fokus på den konkrete 
undervisning og pædagogikken i det enkelte klas-
seværelse. 

Relevant på et strategisk niveau  
Mette la Cour Sell er af den klare opfattelse, at 
QTI-redskabet har kvalificeret kvalitetsarbejdet på 
SOSU ZBC. Det har givet lærere og ledelse et 
fælles sprog om klasseledelse og pædagogik. 
Man har endnu ikke brugt QTI-resultaterne i arbej-
det med skolens strategi for kompetenceudvikling 
blandt lærerne, men det kunne Mette la Cour Sell 
sagtens forestille sig, man ville kunne gøre i frem-
tiden. 

”Jeg kan sagtens se for mig, at vi fremadrettet også kan 
bruge QTI-data på et mere overordnet niveau på skolen 
og sikre, at det udviklingsarbejde, der foregår ude på de 
enkelte uddannelser og i klasseværelserne, også er 
med til at kvalificere de overordnede strategiske beslut-
ninger fx i forbindelse med kompetenceudvikling.” 
(Mette la Cour Sell, uddannelseschef, ZBC) 

  

 

Questionnaire on Teacher Interaction (QTI), 

kan anvendes i forskellige situationer 

NYE LÆRERE:  
QTI kan bruges til at støtte nyuddannede eller 
uerfarne lærere ved, at de får feedback på deres 
klasseledelse, hjælp af deres leder til at reflek-
tere over deres klasseledelse samt give inspira-
tion til at udvikle lærerens klasseledelse i den 
ønskede retning. 

UDFORDRENDE KLASSER:  
QTI kan bruges til at tage temperaturen på, 
hvordan samspillet er mellem lærere og elever i 
mindre velfungerende klasser. Redskabet kan 
her bruges til at få inspiration til, hvilke pædago-
giske indsatser, man kan afprøve. 

HELE SKOLEN: 
QTI kan indgå som en tilbagevendende måling 
af klasseledelse på hele skolen. Dermed kan 
QTI fungerer som et evalueringsværktøj, der gi-
ver overordnede resultater og pejlemærker. 
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