
Online Motivations supervision til gymnasielærere 

Hvordan holder man gejsten oppe når man skal hjemmeundervise sine egne børn, motivere 

coronatrætte elever, levere en fagligt tilfredsstillende undervisning, undvære sine kolleger – og 

holde fanen højt samtidig? Det er en udfordring – og det kan man lige så godt drage læring ud af.  

Motivationen er udfordret for de fleste undervisere og elever i denne tid, hvor det ikke er muligt at 

mødes fysisk. Ved at flytte fokus fra fagligheden til selve motivationen, skaber vi mulighed for, i et 

struktureret samtaleforløb, at drage paralleller til det, vi som lærere gør for at motivere eleverne, 

til det, vi rent faktisk selv motiveres af. At kende sit motiv er at kende sit HVORFOR – og det er 

det, der gør en til en professionel underviser. På den måde kommer faglighed og motivation til at 

gå hånd i hånd. 

Gennem 3 supervisionsmøder sætter vi MOTIVATION i centrum som det tema, teamet mødes 

omkring. Jeg stiller strukturerede spørgsmål, som besvares af hver enkelt deltager, og giver teamet 

mulighed for at give feedback ud fra på forhånd aftalte positioner. Derved bliver den enkeltes 

motivation en metarefleksion, der bygger ovenpå den faglige undervisning.  

Gennem supervisionen styrkes kollegialiteten og teamet lærer supervisionsmetoden, som de siden 

kan anvende i kollegial supervision, uden min tilstedeværelse. 

Eksempel på supervision:  

1. runde: 

• Deltager: Hvad har jeg i denne uge gjort for at motivere eleverne? Hvad er lykkedes 

(nogenlunde) og hvad er floppet? Hvad er det skøreste, jeg har forsøgt mig med? 
 

• Feedback fra teamet: Hvad vil jeg gerne anerkende dig for?  Hvad bliver jeg inspireret af, 

når jeg lytter til dine succeser og fiaskoer? Hvilke nye ideer får jeg? 

2. runde: 

• Deltager: Hvordan går det med at motivere mig selv? Hvad er det mest udfordrende? Hvad 

har jeg brug for når jeg ikke er motiveret? Hvornår går det godt? 
 

• Feedback: Reflekterende team – teamet taler sammen om det, de har hørt, og stiller åbne, 

nysgerrige spørgsmål til det. 

       3. runde: 

• Hvilke nye skridt har jeg taget? (Ingen minimuimsgrænse)Hvad er det vigtigste, jeg har lært af 

at tale med og lytte til jer disse tre gange? Hvordan kan jeg bruge det – til at motivere mig selv 

og til at motivere mine elever? 

Supervisionsmetoder, coachingmodeller, benspænd og humor vil være andre elementer, der kan 

inddrages. Det vigtigste er, at det er lærerne, der taler og deler, og jeg som coach og supervisor 

faciliterer samtalen og undervejs hiver læringselementer ud af den. 

Tid og sted:  Zoom-møde 1,5 time i alt tre gange. Intervallet aftales med teamet 

Deltagerantal: Max 8 deltagere 

Pris: 4950 + moms for alle tre gange. Hvis flere teams deltager, gives rabat 

Supervisor: Lotte Juul Lauesen. Underviser, konsulent, coach, supervisor, forfatter til Den gode 

elevsamtale – en coachende tilgang til mødet med unge (Akademisk forlag 2013 og 2018) 

Ring eller skriv til mig på info@inter-mezzo.dk eller tlf. 30 27 07 99. 

Lotte Juul Lauesen 
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