
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

  
 

Kontakt klartale.nu på tlf. 2463 3649 eller skriv til per@klartale.nu 

 
 
KLASSELEDELSE 
 
Klasseledelse og lærer-elev-relationen er med god grund 
blevet et centralt indsatsområde i skoleverdenen i de 
senere år. 
 
Derfor tilbyder klartale.nu en workshop, der sætter fokus 
på, hvordan læreren får greb om klassen og skabt et 
trygt, roligt læringsmiljø - med gode og tydelige 
relationer til eleverne. 
 
Workshoppen repræsenterer en ny og anderledes tilgang 
til Klasseledelse og lærer-elev-relationen ved at: 
 
 

• fokusere på lærerens brug af krop og stemme i 
klasserummet 

• være træningsbaseret  

• tage udgangspunkt i anerkendt forskning  

• have en legende, let og lærende tilgang  
 
 

Workshoppen tilpasses jeres ønsker og behov - både 
hvad angår varighed, form og indhold. 
 
I fællesskab finder vi ud af, hvor fokus skal ligge? 
På teori? På refleksion? Eller på træning? 
Skal formen være kursus, workshop, foredrag eller et 
oplæg til debat? 
 
 
Tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil vide mere. 
 
Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside 
www.klartale.nu. 
 
 

 
 
INDHOLD 
 
Per Spangsberg gør kropssproget overskueligt og giver 
deltagerne et værktøj, der kan bruges umiddelbart i 
klassen… og som virker.  
 
Det gøres, rent praktisk, med udgangspunkt i begreberne 
Fysisk Status og Tilknytningsadfærd.  
 
Undervejs refereres til Theo Wubbels model for 
læreradfærd, samt Louise Klinges og Dorte Ågårds 
afhandlinger om lærer-elev-relationen. 
 
Følgende punkter kan indgå: 
 

• Hvordan indtager jeg rummet? 

• Statusbegrebet - hvor meget eller hvor lidt styring? 

• Tilnærmelse og afvisning - hvilke signaler sender jeg?  

• Øjenkontakt - hvor, hvordan og hvor meget? 

• Mimik - ansigtets sprog 

• Kroppen - holdning, placering i rummet, skal jeg gå 

eller stå?         

• Arme og hænder - gestik som understøttende 

aktivitet. 

• Stemmen - tonefald, styrke, tempo og klang 

• Træning og iscenesættelse af cases 

• Personlige og fælles handlingsplaner –  og  hvordan 

fastholder vi dem? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
UDBYTTE 
 
Deltagerne bliver bedre til: 
 

• at tilpasse deres læreradfærd til konteksten - og 

deres eget ideal  

• at styrke lærer-elev-relationen 

• at få brugen af krop og stemme til at støtte den 

faglige fortælling  

• at variere deres personlige virkemidler 

 
Deltagerne vil derudover også få et begrebsapparat, der 
kan danne et fælles udgangspunkt for kollegial feedback. 
 
Metode:  
Workshoppen er træningsbaseret.  
Det betyder blandt andet, at alle kommer ud på gulvet. Vi 
lærer ikke noget, hvis ikke vi prøver det!  
Men bare rolig! Vi går til grænsen, men ikke over den. 
 
 
Varighed: Efter aftale. 

 
Pris: Afhænger af varighed, beliggenhed og særlige 
behov.  
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du vil 
have et tilbud. 
Som udgangspunkt koster en dag kr. 15.000,- 
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Deltagerne siger:  
 
“Gennem teori, refleksion og øvelser på  
gulvet fik underviserne en ny tilgang til  
begrebet klasseledelse.  
Teori og praksis smeltede sammen i en  
fin balance mellem lethed og alvor” 
Kristine Andersen - Uddannelsesleder, Pædagog- 
uddannelsen og PAU, Københavns Professionshøjskole 

 
                             ----- 
 
“Per skaber intense rollespil og refleksioner mættet med 
læring." 
Lene Pedersen - Organisationskonsulent, InnovationPlus 

 
                             ----- 
 
”Jeg fik virkelig meget ud af det, både per- 
sonligt og fagligt og jeg glæder mig til at  
afprøve nogle af øvelserne i de grupper, hvor  
jeg arbejder med samarbejde og kommuni- 
kation.” 
Pernille Forchhammer, cand. psych. aut. 
Forchhammer Consulting 

 
                             ----- 
 
”Som underviser, proceskonsulent og -samtalepartner er 
Per Spangsberg  
generelt karakteriseret ved et helt særligt nærvær og 
engagement, som skaber  
fokus og fremdrift hos de mennesker, han arbejder med.   
Han gør samtidig dette med humor og en smittende 
lethed, som både skaber tillid og motivation, hvad enten 
han arbejder med grupper eller enkeltpersoner.” 

Jens Bregengård. Adm. Direktør 
Supervisionshuset ApS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hvad er klartale.nu? 

 
klartale.nu tilbyder kurser, workshops, 
foredrag, oplæg, rådgivning og events  
inden for undervisning, kommunikation,  
ledelse m.m. 
 
klartale.nu tager udgangspunkt i aner- 
kendte teorier og metoder. 
Det teoretiske og værdimæssige  
udgangspunkt er systemisk/narrativt. 
 
klartale.nu opfatter den nonverbale  
kommunikation - hvordan vi bruger  
vores krop og stemme - som ligeværdigt    
med det talte sprog og har derfor udviklet   
teorier og metoder, der skaber overblik og  
som kan bruges umiddelbart. 
 
klartale.nu lægger vægt på læring, der  
kan anvendes i deltagernes virkelighed. Det  
sikres gennem forudgående forventnings- 
afstemning, handlingsplaner, evaluering  
og opfølgning. 
 
klartale.nu sætter træning af det lærte  
højt. Underviseren skaber hurtigt et rum,  
hvor lethed og latter går hånd i hånd med  
faglig fokus.  
Det skaber et trygt ”laboratorium”, hvor der er plads og 
mod til eksperimenter. 
 
                                           
                                                           

 
 
Kontakt os på tlf. 2463 3649 
eller skriv til  per@klartale.nu 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Underviser: Per Spangsberg, Cand.mag., 
systemisk proceskonsulent, supervisor, 
skuespiller, ekspert i nonverbal 
kommunikation - og tidligere gymnasielærer.  
Læs mere om Per Spangsberg på www.klartale.nu 
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