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Ordrup Skole - Synlig læring 

Synlig læring - Tankesættet 
Det er kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der gør hele forskellen.  

Børnene af i dag skal kunne fungere i en anderledes voksenverden, end den vi kender i dag. De skal have 
færdigheder med sig, der sætter dem i stand til både at anvende kendt viden, selvstændigt sætte sig ind i 
nye vidensområder, selv skabe forandringer og nye tanker og skabe bæredygtige relationer til andre 
mennesker, hvor de end måtte befinde sig. 

Hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for læring? 

Vi har brugt test og kontrol til at måle elevernes overfladeviden og brugt disse data til at skælde ud og 
fordele skyld. Vi har brugt millioner på bygninger, omstruktureret læreplaner, indkøbt nye 
lærebogssystemer og masser af IT og engageret os i debatter i periferien af det, der virkelig gør en forskel. 
Vi elsker at tale om ting, der egentlig ikke spiller nogen rolle. Derved har vi opretholdt det eksisterende 
system langt ud over dets udløbsdato. 

Vi ved, at den vigtigste kilde til kontrollerbar forandring relaterer til læreren/pædagogen, og at for selv den 
bedste lærer/pædagog varierer den effekt, han/hun har på sine elever og deres læring. Derfor må lærere 
og skoler være konstant opmærksomme på og have pålidelige vidnesbyrd om de effekter, de hver især har 
på deres elever. Ud fra disse vidnesbyrd om, hvad der virker, må lærere og pædagoger træffe beslutninger 
om, hvordan de underviser, og hvad de underviser i.  Vidnesbyrdene skal handle om elevernes læring og 
især elevernes fremskridt. Forudsætningen herfor er, at læringsmålene er udfordrende og bliver gjort 
meningsfulde, forståelige og synlige for eleverne. 

Kultur 

Forandringer og forbedringer på skolen drejer sig om at opbygge en kollektiv kapacitet blandt lærere og 
pædagoger til at vise fremskridt – ikke kun med hensyn til præstationer, men også ved at gøre læring til en 
værdsat bestræbelse, ved at opretholde elevernes interesse i læring, ved at få eleverne til at respektere sig 
selv og andre, ved at anerkende og respektere forskellighed og ved at opbygge fællesskaber. På skolen må 
der være en fælles holdning om den vigtigste viden og de vigtigste færdigheder og holdninger, der skal 
læres. Der skal også være et klart billede af, hvordan alle hver især skal opnå viden om virkningen og 
effekten af deres undervisning og pædagogiske indsats og af skolens påvirkning af og effekt på eleverne på 
en regelmæssig og pålidelig måde.  Ligesom det er vigtigt, at lærere og pædagoger har professionelle 
refleksioner i team/fagteam om forbedringer af deres virkninger for børnenes læring.  Skolen skal have en 
metode for videndeling af forskellige strategier for læring og vigtigst af alt, hvordan man deler fejl, deler 
succeser og hele tiden deler passionen for undervisning og det pædagogiske arbejde. 

”Jeg har rørt ved fremtiden:  Jeg underviser”   
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Skolens kultur er altafgørende for vedvarende fremgang, og kernen i forbedring af skolen ligger i forbedring 
af den daglige undervisning og de daglige læringspraksisser på skolen.  Derfor må alle på skolen samarbejde 
om at sikre, at forbedring af de daglige læringspraksisser er skolens fokus, og dermed er medansvarlige for 
skolens fremgang.  

Kulturelle forandringer sker ikke ved påbud, men ved at eksisterende normer, strukturer og processer 
erstattes af andre. Det handler om, hvordan den måde, vi tænker på, fører til de ændringer, vi ønsker. Det 
handler om vores tankesæt, ikke bare i forhold til påvirkning af eleverne/børnene, men også i forhold til at 
kende størrelsen og beskaffenheden af disse påvirkninger.  Nogle skoler og nogle lærere bryder sig ikke om 
debatten om disse virkninger, fordi det er lettere ikke at vide noget om dem. 

 

Den gode lærer og pædagog 

Når læring, undervisning og pædagogisk indsats bliver synlige 
og tydelige størrelser både i skoletiden og i fritiden på Ordrup 
Skole, er der større sandsynlighed for, at børnene og de unge 
opnår højere præstationsniveau. For at kunne synliggøre 
læringen kræver det dygtige lærere og pædagoger, der er 
fortrolige med en vifte af strategier for både læring og 
menneskelig udvikling til at opbygge både overfladeviden, 
dybdeviden og forståelse. 

 

 

 

Feed-back & feed-forward 

Lærere og pædagoger må give vejledning og anvisning i forhold til 
det stof og de metoder, der skal forstås - og løbende give feed-
back og feed-forward, når læringsprocessen er i gang hos 
eleverne. Synlig undervisning og læring forpligter også til at søge 
yderligere udfordringer både for lærer/pædagog og for eleven. 
Her taler vi om nærmeste læringszone1.  Heri ligger en vigtig 
forbindelse mellem udfordring og feed-back, der er to af de 
essentielle ingredienser i læring. Jo større udfordringen er for 
den, der lærer, jo større er sandsynligheden for, at man har brug 
for feed-back og feed-forward, og jo vigtigere er det, at der er en 
lærer eller pædagog, der kan sikre, at eleven er på rette vej til at 
klare udfordringen. 

Det er visse lærere/pædagoger med bestemte tankesæt, og 
bestemte måder at agere på, der gør forskellen. Man kan kalde 
det fremragende eller excellent praksis. 

                                                           
1
 Vygotski 

http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=Y7BZY_fj2xgXKM:&imgrefurl=http://www.folkeskolen.dk/66436/paa-jagt-efter-laering-i-cyberspace&docid=SCXGXEdYS2uDSM&imgurl=http://www.folkeskolen.dk/Images/620/500/5/66405-jpg&w=620&h=500&ei=WBJ5UuqRLIOD4ATVv4CgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=501&dur=1046&hovh=202&hovw=250&tx=78&ty=87&page=1&tbnh=136&tbnw=138&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:21,s:0,i:149
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611613192213281&set=a.436482333059702.90810.436478899726712&type=1
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Vejvisere til fremragende praksis 

Herunder følger en liste over seks vejvisere til fremragende undervisning og pædagogisk arbejde, der gør 
forskel. Disse er uddraget fra over 800.000 undersøgelser af pædagogisk praksis. 2 

1. Læreren/pædagogen er en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring. 

2. Lærere/pædagoger må være vejledende, påvirkende, omsorgsfulde og aktivt og passioneret 

engageret i lærings- og undervisningsprocessen. 

3. Lærere og pædagoger må være bevidste om hver eneste elevs viden og kunnen og være i stand til 

at konstruere mening og meningsfulde oplevelser på den baggrund. Lærere og pædagoger må have 

tilstrækkelig viden om og forståelse af det faglige stof til at give hensigtsmæssig og meningsfuld 

feedback, så hver enkelt elev progressivt bevæger sig op gennem læreplanens niveauer (Blooms 

taksonomi) 

4. Lærere/pædagoger og elever må kende læringsmålene og kriterierne for målopfylelse i lektionerne, 

vide, i hvilket omfang samtlige elever opfylder disse kriterier, og vide, hvad næste skridt er, set i 

lyset af afstanden mellem elevernes nuværende viden og forståelse og kriterierne for: ”Hvor er du 

på vej hen?”, ”Hvordan klarer du dig?” og ”Hvor skal vi hen herfra?” 

5. Lærere og pædagoger må bevæge sig fra enkelt-ideer til mange forskellige ideer og derefter 

forklare og udbygge disse ideer, så eleverne konstruerer og rekonstruerer deres egen viden og 

ideer. Det er ikke viden eller ideer i sig selv, men elevens mentale konstruktion af denne viden og 

disse ideer, der er det afgørende. 

6. Skolens ledelse, lærere og pædagoger må i fællesskab skabe skoler, klasselokaler og professionelle 

debatrum, hvor fejl bydes velkkommen som en læringsmulighed, hvor forkastelse af ukorrekt viden 

og forståelse bydes velkommen, og hvor lærere og pædagoger kan føle sig trygge ved at lære, lære 

om igen og udforske viden og forståelse. 

Det er væsentligt, hvad der sker, når de relevante lærere og pædagoger mødes for at drøfte, evaluere 
og planlægge læringsprocessernes næste skridt, set i lyset af feedbacken på deres strategiers virkninger 
eller det modsatte – samt deres opfattelser af fremskridt og passende udfordringer. Dette bør ikke blot 
være en kritisk refleksion, men en kritisk refleksion i lyset af konkrete vidnesbyrd om deres effekt på 
børnenes læring. 

Ovenstående er ikke en opskrift på succes, endnu en jagt på sikkerhed eller endnu en afsløring af 
sandheden. Der findes ingen definitiv opskrift, ingen ny undervisningsmetode, der løser alle problemer, 
ingen fiks og færdig udvej. Det handler om en måde at tænke på, nemlig: ”Min rolle som 
lærer/pædagog er at evaluere den virkning, jeg har på mine elever.” Det er at kende din virkning og 
effekt, det er at forstå denne virkning, og det er at handle på den viden og forståelse. Dette kræver, at 
den enkelte indsamler holdbart og pålideligt materiale om sin egen virkning fra mange kilder, 
gennemfører samarbejdende drøftelser med kollegerne i teamet og med elever herom. Og på den 
måde gør effekten af sin undervisning og pædagogiske praksis synlig både for sig selv og for andre. 

                                                           
2
 Synlig læring, John Hattie, Dafolo 2013 
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Forskningen3 viser, at virkningsfulde, passionerede og dygtige lærere og pædagoger er dem, som 

 Fokuserer på elevernes kognitive engagement i det konkrete stof, der skal læres. 

 Fokuserer på at udvikle en måde at tænke og ræsonnere på, som lægger vægt på 

problemløsning og undervisningsstrategier i relation til det indhold, som de ønsker, at eleverne 

skal lære. 

 Fokuserer på at viderebringe ny viden og forståelse og derefter kontrollere, hvordan eleverne 

opnår flydende færdigheder i og værdsættelse af denne nye viden. 

 Fokuserer på at give feedback og feedforward på en hensigtsmæssig og passende måde for at 

hjælpe eleverne til at nå de konkrete læringsmål. 

 Søger feedback og evt feedforward på deres virkning på alle elevers fremskridt og dygtighed. 

 Har en dyb forståelse for, hvordan vi lærer. 

 Fokuserer på at se læring gennem elevernes øjne, anerkender deres rykvise læring og deres 

ofte ikke-lineære fremskridt hen imod læringsmålene, støtter deres bevidste praksis, giver 

feedback på deres fejl og forkerte retninger og drager omsorg for gennem feedforward, at 

eleverne når frem til målene, og at de deler lærerens og pædagogens passion for det stof, 

indhold og metoder, som de lærer og arbejder med. 

 

 

 

Derfor er det vigtigt, at alle lærere og pædagoger på Ordrup Skole vedvarende arbejder i denne retning, 
sådan at det kan medføre forbedrede elevpræstationer og varige forbedringer. Ledelsens løbende 
understøttelse og fokus på denne retning og bestræbelser er lige så nødvendig som tilslutningen fra alle 

                                                           
3
 Synlig læring, John Hattie, Dafolo 2013 

http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=vqK2-khEQooDlM:&imgrefurl=http://www.gentofte.dk/borger/familie-og-b%C3%B8rn/skole-og-uddannelse/fritidsordninger/find-gfo/481&docid=Mpyv8KxQBTc1CM&imgurl=http://www.gentofte.dk/borger/familie-og-b%C3%B8rn/skole-og-uddannelse/fritidsordninger/find-gfo/~/media/Nyt Gentofte dk/Billeder/710x400 Institutionsbilleder/Skoler/BA/DSC_081.jpg?h=400&w=710&w=710&h=400&ei=WBJ5UuqRLIOD4ATVv4CgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1120&vpy=565&dur=7285&hovh=168&hovw=299&tx=107&ty=98&page=2&tbnh=134&tbnw=252&start=48&ndsp=52&ved=1t:429,r:98,s:0,i:380
http://www.google.dk/imgres?start=100&sa=X&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=EOCTLWykARvvcM:&imgrefurl=http://www.gentofte.dk/borger/familie-og-b%C3%B8rn/skole-og-uddannelse/fritidsordninger/find-gfo/481&docid=Mpyv8KxQBTc1CM&imgurl=http://www.gentofte.dk/borger/familie-og-b%C3%B8rn/skole-og-uddannelse/fritidsordninger/find-gfo/~/media/Nyt Gentofte dk/Billeder/710x400 Institutionsbilleder/Skoler/BA/DSC_045.jpg?h=400&w=710&w=710&h=400&ei=kxN5Utm4K-r44QTV94CICQ&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=3&tbnh=136&tbnw=253&ndsp=49&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7&tx=163&ty=61
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1841272/folkeskolelaerere-vi-er-ikke-dovne/
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lærere og pædagoger.  Det er derfor en rigtig god ide, at relevante lærere og pædagoger giver hinanden 
konstruktiv kritik, planlægger sammen, evaluerer sammen og finder andre måder at arbejde sammen på 
inden for team og fagteam.  Den tid, der anvendes hertil på en helt systematisk måde, er godt givet ud, 
fordi det vil være en effektiv og virkningsfuld brug af skolens ressourcer set i forhold til elevernes 
resultater. Teamene skal opstille høje forventninger på baggrund af elevernes udgangspunkt og den 
ønskede fremgang og progression i læringen. De skal gennemføre deres daglige pædagogiske praksis set i 
lyset af evalueringerne af deres virkning på elevernes læring og udvikling, og på det grundlag er teamene 
også fælles om den succes, det er at gøre en reel forskel for elevernes præstationer. 

Den gode læring 

Kedsommelige ambitioner for eleverne, som at de har udført de stillede opgaver, når klokken ringer, eller 
at de i det mindste har haft glæde af opgaverne, kan måske vække de villige, de kvikke og de elever, der har 
en høj grad af impulskontrol, men vil ikke vedvarende kunne udfordre eleverne til at investere sig selv i 
deres skolegang og dermed opnå dyb læring. Lærere og pædagoger må have tankesættet til at løfte 
intellektuelle krav, udfordringer og læring, fordi det er den type interesse og engagement på et højere 
niveau, der får børnene og de unge til at interessere sig for og engagere sig i sin egen læring.  

Derfor er klarhed over formål og forventede resultater af timerne både for lærere og elever en nødvendig 
forudsætning for den dybe læring. Samtidig med at forventningen for, hvad virkningen bør være, gøres 
tydelig, sådan at der kan foretages en efterfølgende evaluering af læreres og pædagogers virkning på 
elevernes læring og udvikling. Selv om der er stort fokus på lærernes og pædagogernes effekt på børnenes 
læring, er det vigtigt at notere sig, at eleverne også skal finde andre kilder til læring fx internettet, familie 
og kammerater, ligesom de kan være deres egne lærere. En sådan selvlæring er et klart mål for 
bestræbelserne af undervisningen og den øvrige pædagogiske indsats. 

Kende hver enkelt elevs udgangspunkt 

Enhver planlægning af læring begynder ved en dyb forståelse af, hvad det enkelte barn allerede kan og ved, 
og hvordan læringsprocessen skal indrettes på at forøge den enkeltes fremskridt. Det primære sigte er at 
tilføre alle elever merværdi, uanset hvorfra de begynder, og at hjælpe alle elever til at nå de planlagte 
læringsmål. En af de vigtigste forståelser for en lærer eller pædagog om hver enkelt elev, er hans eller 
hendes måder at tænke på, at forstå deres tænkestrategier.  Det skal man bruge for at kunne hjælpe den 
enkelte elev med at ”konstruere”  sin egen viden og forståelse. Baseret på Piagets teorier kan man sige, at 
der er tale om et kognitivt accelerationsprogram, der bygger på tre hoveddrivkræfter: 

 Hjernen udvikler sig som reaktion på udfordringer og uligevægt, så enhver pædagogisk intervention 

må forårsage en eller anden form for kognitiv konflikt.  

 Hjernen udvikles, efterhånden som vi lærer at blive bevidste om og tager kontrol over dens egne 

processer. 

 Kognitiv udvikling er en social proces, som fremmes af dialog på højt niveau mellem 

klassekammerater og med støtte fra læreren/pædagogen. 

Derfor er der følgende to principper for lærerens og pædagogens rolle.  

1. For det første rollen som en der skaber interventioner eller passende forstyrrelser, sådan at 

eleverne kan bruge og praktisere disse tænkefærdigheder i løbet af læringsprocessen. Det betyder, 

at man først må gøre sig klart, hvordan de enkelte elever tænker. 

2. For det andet er læringen kollaborativ og sker dermed i en social proces. Det kræver, at lærere og 

pædagoger er opmærksomme på aspekterne af elev-elev-konstruktion/dialog og  elev-elev-

mediering, især i klassediskussioner ved at tilskynde til og skabe rum for alle typer af synspunkter, 
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kommentarer og kritik. Den voksne er derfor nødt til at lytte mere end selv at tale for derved at 

gøre det muligt at kunne observere den enkelte elevs respons og adfærd, idet denne indikerer 

elevens niveau af arbejde og refleksion. 

 

Komponenter ved læring - forudsætninger4 

Se mig som den jeg er – udvikler selvhævdelse og selvfremstilling 
Vis mig hvem jeg kan blive – udvikler betydningsdannelse og idealisering 
Lad mig være som dig – udvikler samhørighed 
Udfordr mig uden at knægte mig – udvikler mestring og kompetencer 

  

                                                           
4
 Jan Tønnesvang 



7 
 

Synlig læring - Det gør vi på Ordrup Skole 
Vi ser læring gennem elevernes øjne – bedst for børnene. 

Målet med skolen er at hjælpe eleverne til at udvikle og udfordre deres potentiale.  

1. Team og/eller fagteam planlægger sammen et antal forløb, der tager udgangspunkt i Fælles Mål og 

den konkrete årsplan. Forløbene omfatter både undervisningsmål, læringsmål og ønskede 

læringsaktiviteter. Blooms taksonomi anvendes til at sikre, at læringsmålene omfatter både 

overfladelæring, dybde og generaliseret anvendelse. Eleverne kender læringsmålene for hvert 

enkelt forløb og forstår, hvad målopfyldelsen går ud på, og hvad de skal gøre for at nå målene.  

Læringsaktiviteterne tilrettelægges, sådan at eleverne har overblik over størsteparten af dem, og i 

et vist omfang har mulighed for tilvalg. 

 

2. I både udskoling og indskoling på Ordrup Skole arbejder vi med systematiske elevsamtaler, sådan at 

den enkelte elev har jævnlige strukturerede samtaler med sin kontaktlærer. Tidsramme og 

tidsintervaller differentieres, idet nogle elevers behov er større end andres.  I disse samtaler drøftes 

både forventninger til fremskridt og den konkrete progression. Dette vedrører både elevens faglige, 

sociale og menneskelige udvikling. 

 

3. Team og/eller fagteam arbejder systematisk med elevernes progression. Elevernes udgangspunkt 

og deres fremskridt og progression gøres synlige både for dem selv og for de voksne fx ved hjælp af  

præ-test og slut-test. Denne viden muliggør en præcis feed-back og feed-forward, sådan at alle 

elever kan gøre fremskridt kontinuerligt, uanset hvilket udgangspunkt og hvilke læringsveje, den  

enkelte elev har. Teamets fælles forståelse og ikke mindst videregivelse af denne forståelse til nye 

lærere er betydningsfuld, for at elevernes læringsprogression kan fortsættes uden dyk, mens den 

nye lærer selv finder elevens læringsniveau og -bane.5 At vi arbejder os frem til en fælles forståelse 

af progression er en tydelig succesfaktor for Ordrup Skole. 

4. Lærere, pædagoger og elever er bevidste om den nødvendige balance, der er mellem 

overfladelæring og dybdelæring dvs. forskelle mellem de seks niveauer i Blooms taksonomi 6. Med 

denne bevidsthed in mente kan den faglige læringssamtale mellem elev(er) og lærer(e) handle om, 

hvilket læringsniveau, eleven aktuelt befinder sig på, og hvilket niveau og form for læring og 

aktiviteter, eleven har behov for, for at komme videre. 

5. Lærere og pædagoger arbejder bevidst med et læringsmiljø, hvor man fremkalder kognitiv konflikt, 

dissonans og uligevægt. Eleverne skal naturligvis ikke miste modet, men det er i spændingen og i 

den milde frustration over at mangle viden, at læringen opstår. Derfor er det vigtigt, at lærere og 

pædagoger opmuntrer til fejl og byder dem velkommen og derefter hjælper eleverne med at se 

værdien af fejlene for at komme videre. Det fremragende her består i at flytte fokus fra selvet til 

opgaven, til beskaffenheden af fejlen og til strategierne for at bruge fejlen til den gode læring. At 

lykkes med noget, der først var svært, medvirker til at styrke elevens selvopfattelse.7 

6. Lærere og pædagoger forstår de personlige holdninger og anlæg, som eleverne bringer med sig ind i 

læringsprocessen, og stræber efter at forstærke dem, så de bliver en positiv del af læringen. De 

                                                           
5
 Synlig læring, John Hattie, Dafolo 2013 

6
 Se vedhæftede bilag 

7
 Synlig læring, John Hattie,Dafolo 2013 
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kender de enkelte elevers kognitive præstationer og fremskridt, deres robusthed og andre 

personlige egenskaber fx selvtillid, reaktioner på nederlag og succeser, og de anvender denne viden 

aktivt i forhold til elevernes progression i forhold til læringsmålene. 

7. Lærere og pædagoger forstår, hvordan læring er baseret på elevernes behov for flere forskellige 

læringsstrategier for at kunne opnå både overfladelæring og dyb læring. Derfor præsenterer 

lærerne mange forskellige relevante strategier, som eleverne kan anvende for at opnåden ønskede 

læring. 

8. Lærere og pædagoger taler med hinanden i teamene om virkningen af deres undervisning og 

pædagogiske indsats. Disse samtaler er baseret på pålidelige tegn på elevprogression. Og de taler 

om, hvordan de kan maksimere og forbedre deres påvirkning af alle elever. Det kan fx handle om, 

hvad det vil sige at være god til engelsk eller matematik etc., og hvordan min egen praksis 

understøtter elevernes progression.  

9. Lærere og pædagoger har et højt niveau af relationel tillid dvs gensidig respekt for hver enkelt 

persons rolle i læringen, respekt for ekspertise, personlig respekt for andre og integritet, når der 

træffes beslutninger om politikker og undervisning.  

10. Personalerum og klasserum domineres mere af dialog om læring end af monolog. 

11. Klasserummene domineres mere af spørgsmål fra eleverne end af spørgsmål fra lærere og  

12. Lærere/pædagoger og elever anvender styrken ved elevformidling positivt til at fremme læring. 

13. I den enkelte klasse og på hele skolen sættes der sjældent etiketter på eleverne. Det er vigtigt, at 

pædagoger og lærere kender ungerne og deres måder at være og lære på. Derved bliver etiketter 

og kategoriseringer betydningsløse. 

14. Lærerne viser høje forventninger til alle elever og søger konstant dokumentation for at kontrollere 

og underbygge disse forventninger. Målet med skolen er at hjælpe eleverne til at overgå deres 

potentiale både fagligt, socialt og mht personlig udvikling. 

15. Eleverne har høje og realistiske forventninger til sig selv med hensyn til deres nuværende læring 

16. Lærere og pædagoger vælger metoder som det sidste skridt i planlægningsprocessen og evaluerer 

dette valg ud fra virkningen på eleverne. 

17. Der differentieres mht læringsmål, metoder og strategier for at sikre, at læringen er meningsfuld og 

så effektivt indrettet, at alle elever kan løftes mindst +1 i forhold til, hvor de startede i det konkrete 

forløb. 

18. Lærerne er i stand til at vise mange forskellige strategier til at opnå ny viden og mange forskellige 

måder at interagere  
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