
Synlig læring

Workshop til Uddannelsesforbundet den 19.1.17



Formål

• Viden om synlig læring, og hvordan vi som lærere kan arbejde konkret med 

synlig læring i undervisningen.

• Refleksion og diskussion på tværs af skoler.



Hvad er synlig læring?

• At organisere sin undervisning så både lærer og kursist er bevidst om, hvor 

de er, hvor de er på vej hen, og hvad det næste skridt indebærer.



Den synligt lærende kursist

• Ved hvad målet for den enkelte lektion/opgave er.

• Ved hvor han/hun befinder sig i forhold til dette mål.

• Ved hvad det næste skridt er.



Synlig læring i dansk kontekst

Per Fibæk Laursens pointe

• Der er ikke nogen signifikant forskel på, hvad der virker læringsfremmende 

på tværs af nationale kulturer.

• Derimod har de socioøkonomiske forskelle stor betydning.



Læring i dansk kontekst

• Tydelig klasseledelse

• Høje forventninger og klare mål

• Positivt socialt klima og gode relationer

• Lærersamarbejde



Fixpunkter



Rosenthal-effekten

Forholdet mellem lærerforventninger og 

Elevpræstation.



Applicationsligningen

Energi = værdi x forventning



Fokus på progression

“Achivement is good, progress is better”

(James Nottingham)



Fejl

At turde fejle…..

“Essensen ved læring er at tale om alt det du 

ikke ved” (Hattie)



Feedback

Feedback som omdrejningspunktet for læring

Lærer - elev

Elev - elev

Lærer - lærer

Elevens egen selvevaluering



Diskussion

Par:

• Hvordan vækker disse fixpunkter genklang hos jer?

• Ser I nogle udfordringer?

• Hvordan arbejder vi mere bevidst med at skabe en skolekultur, hvor det er ok at 

fejle?



Vores udgangspunkt:

● Vinter HFE 50/50 - 5 fysiske lektioner og 5 e-lektioner ugentligt

● Stor skriftlig dimension

● Meget stort hold - med stort fremmøde

● Mange motiverede kursister

● To-lærerordning

● Fælles forberedelse

● Googleprojekt - googlesite

● Målrettet arbejde med synlig læring                Vores dansksite

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/dansk-2daa515/


Vores arbejde med at gøre læringen synlig

https://sites.google.com/a/vucksyd.dk/dansk-2da515/modul-1
https://sites.google.com/a/vucksyd.dk/dansk-2da515/modul-1


Refleksion - diskussion

Par:

• Hvordan arbejder I i jeres sektor med mødet mellem faget og kursisternes liv?

• Hvilke greb vil I kunne gøre brug af for at gøre læringen synlig for jeres 

kursister?



Modulet

…Og et eksempel på et modul der ligger langt senere på året

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/dansk-2daa515/12-minimalisme/modul-01
https://sites.google.com/a/vucksyd.dk/dansk-2da515/modul-1/modul-01
https://sites.google.com/a/vucksyd.dk/dansk-2da515/modul-1/modul-01


Sekvensering:

Kursistaktivering i kombination med høj lærerstyring 

Derudover: Undervisningens opgaveanvisninger på slide

https://drive.google.com/open?id=12CyW1ajl6bNxC8oQt7JZUD9DcCobOlC_eLDv7Ins6uM
https://docs.google.com/document/d/1bPj6YOTg_gWU4Tm7rVZ-WC2MURvLvL1wIuR9DwQsq74/edit
https://docs.google.com/document/d/1bPj6YOTg_gWU4Tm7rVZ-WC2MURvLvL1wIuR9DwQsq74/edit


Feedback

• Klare feedbackkriterier

• Selvevaluering og taksonomi

• Løbende formativ feedback



Feedback og selvevaluering





Diskussion

Par:

• Hvordan arbejder du og din skole med feedback

• Når vi ved, at feedback er det, der rykker mest i forhold til kursisternes 

læring, hvordan kan vi så blive bedre til at lade det få en større plads i vores 

egen praksis?



Formål

• Viden om synlig læring og hvordan man kan arbejde konkret med synlig 

læring i undervisningen.

• Refleksion og diskussion på tværs af skoler



Kontakt

Pernille Poulsen ppo@kbhsyd.dk

Pernille Crow pc@kbhsyd.dk

mailto:ppo@kbhsyd.dk
mailto:pc@kbhsyd.dk

