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Af Signe Tonsberg 

Lærerens gefühl for undervisning og mave-
fornemmelse for elevernes læring har fået 
en ny, stærk kollega. John Hattie kalder 
fænomenet synlig læring. Andre kalder det 

læringsmålsstyret eller læringsmålsorienteret un-
dervisning. Uddannelsesforsker Ane Qvortrup taler 
om læringscentreret undervisning. Essensen er den 
samme: Som lærer, som faggruppe og som gymnasi-
um skal man sætte mål for elevernes læring og bygge 
sine valg i undervisningen på viden om elevernes 
læring samt løbende evaluering og feedback. 

”At arbejde med læringsmål, data og evidens 
styrker lærerens professionelle dømmekraft, som 
fortsat skal være i centrum. Det nye er, at vi i langt 
højere grad skal eksplicitere og diskutere vores mål 
for undervisningen og så bruge den viden, som den 
konkrete praksis og uddannelsesforskningen tilsam-
men giver os,” siger Ane Qvortrup.

Fasthold dobbeltheden
Synlig læring eller læringsmålsstyret undervisning 
har fra begyndelsen været omdiskuteret og er blevet 
mødt af både skepsis og begejstring. Et af de spørgs-
mål, der ofte deler vandene, er, hvorvidt undervis-
ning og læring kan og skal styres, eller om der i bund 
og grund er tale om en uforudsigelig affære, som 
handler om at gribe det, der dukker op i situationen.  

Men den modsætning er ifølge Ane Qvortrup 
misvisende: 

”Det er ikke et spørgsmål om enten styring eller 
uforudsigelighed, og om man pædagogisk vil det ene 
eller det andet. Al undervisning er udspændt mellem 
intentionalitet og emergens eller målorientering 
og uforudsigelighed. Det er et vilkår. Vi vil noget 
bestemt, men det er ikke muligt at styre undervisnin-
gen. Den vil altid overraske og udvikle sig uforudsi-
geligt.”

Læringscentreret undervisning skal derfor ikke ses 
som et forsøg på at udrydde uforudsigelighed – eller 

Mange danske gymnasier er begyndt at arbejde efter konceptet 
synlig læring. Uddannelsesforsker Ane Qvortrup forklarer, hvordan 
fremtidens læringscentrerede gymnasium kan forstås, og diskuterer 
arbejdet med mål, data og evidens.

Læringscentreret undervisning: 

Der skal sættes 
mål for læring
– også selvom 
man ikke altid 
rammer plet
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lade som om, den ikke findes – men netop som en 
didaktisk og reflekteret måde at håndtere og arbejde 
med denne undervisningens dobbelthed af intentio-
nalitet og uforudsigelighed, forklarer Ane Qvortrup. 

”Det gøres gennem tydelig planlægning samt lø-
bende opmærksomhed på undervisningens faktiske 
status, dvs. elevernes læring: Hvor langt er vi nået ift. 
de opsatte læringsmål? Når man arbejder målorien-
teret, har man et mål at søge imod med sin under-
visning. Når man arbejder datainformeret, søger 
man efter udtryk i sin til dels uforudsigelige praksis 
for, at man er på vej hen til målene,” forklarer Ane 
Qvortrup og tilføjer, at fastholder man ikke denne 
dobbelthed, risikerer man at falde i én af to grøfter.

”Orienterer man sig for entydigt mod mål, mister 
man nemt opmærksomheden på det emergente og 
uforudsigelige, der faktisk sker i undervisningen. Og 
orienterer man sig for ensidigt mod det uforudsigeli-
ge og undervisningens faktiske tilstand, risikerer man 
at glemme at insistere på, at det ikke er en hvilken 
som helst læring, men en helt bestemt læring, der er 
målet for undervisningen,” siger Ane Qvortrup.

Målene skal operationaliseres
Første skridt i at arbejde læringscentreret er at opstil-
le gode og brugbare mål for, hvad eleverne skal lære i 
et bestemt modul, projekt eller forløb. Det er ikke let. 

Sammen med Lars Qvortrup har Ane Qvortrup 
været tilknyttet et projekt om den læringscentrerede 
skole, som 18 danske gymnasier har taget initiativ 
til. Gymnasierne har dannet et netværk med fokus 
på synlig læring og samlet lærere og ledere ved en 
række seminarer for at diskutere synlig læring, og 
hvilke kompetencer det kræver. I rapporten fra pro-
jektet ’Det læringscentrerede gymnasium’, citeres en 
lærer for at sige: 

”Vi skal blive bedre til at formulere mål - altså 
hvad er et mål, hvordan gør vi det, og hvornår er 
målet realiseret? Det er virkelig noget af det sværere.” 

Ane Qvortrup forklarer, at det handler om at 
operationalisere de generelle faglige mål og gøre dem 
anvendelige i praksis. 

Hun foreslår at skelne mellem tre niveauer: De 
retningsgivende mål, som vi finder i fagenes læ-
replaner. De overordnede mål, som formuleres i 
undervisningsplanen. Og så delmål, som er konkrete 

mål for en bestemt undervisningsenhed, og som i 
modsætning til de to førstnævnte har en høj grad af 
entydighed. 

”Delmål beskriver målene for elevernes adfærd 
og kan siges at udgøre ’tegn på læring’. Det er vigtigt 
med de tre niveauer, fordi de er med til at synliggøre, 
at der aldrig, uanset omhyggeligheden i arbejdet, vil 
være et udtømmende forhold mellem de konkrete 
mål eller ’tegn på læring’ og de overordnede lærings-
mål. Vi kan aldrig operationalisere læring fuldstæn-
dig – om det så drejer sig om viden, færdigheder, 
faglige-, personlige-, sociale kompetencer eller 
dannelse,” siger Ane Qvortrup. 

Jo vigtigere, jo sværere
Netop fordi det kan være svært at opstille klare mål 
for læring, er dialogen om og arbejdet med at formu-
lere dem vigtig, mener Ane Qvortrup.

”Man kan faktisk, som læreplansforskeren Mager 
gjorde det allerede i 1962, sige, at jo vigtigere et mål 
er, des vanskeligere er det ofte at formulere det. Men 
selv om man aldrig vil føle, man kommer så langt, 
som man gerne ville, må man tilstræbe at komme så 
langt med at formulere målene, som man nu engang 
kan. Netop derfor kan arbejdet med fordel foregå i 
fællesskab i lærerfaggrupperne.

”Hun giver et eksempel fra sin egen praksis med 
undervisning af masterstuderende i gymnasiepæda-
gogik, som hun havde bedt om at tage en elevtekst 
med, som de hver især vurderede til at være god.

”Alle på holdet var enige om, at de her tekster 
skulle have topkarakterer, men når vi diskuterede, 
hvad der præcist gjorde teksterne gode, var det svæ-
rere at indfange og sætte ord på. Men hvis ikke man 
prøver, forbliver det diffust og uklart og hvordan så 
forklare og guide eleverne i at skrive den gode tekst og 
give god feedback undervejs,” spørger Ane Qvortrup.

Hun tilføjer, at forsøget på at opstille mål for den 
gode tekst også affødte meget produktive faglige dis-
kussioner lærerne imellem. Og selvom de ikke nåede 
til fuld enighed om, hvori den gode tekst bestod, 
førte diskussionen til større bevidsthed om den 
enkelte lærers kriterier og dermed til øget refleksion 
over disse og øget mulighed for at formidle disse til 
eleverne. Samtidig lettede det arbejdet med at give 
relevant feedback på opgaven. 

Vi ved, at når eleverne ved, hvad de laver, og hvor de er 
på vej hen, så synes de, det er meningsfuldt at lære. Både 

danske og internationale studier viser klart, at hvis vi kan skabe 
mening for eleverne, deltager de også mere aktivt.”
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Flere kloge data
Udover at opstille mål for elevernes læring er tanken, 
at lærerne i højere grad aktivt skal bruge forskellige 
former for data til at finde ud af, hvordan eleverne 
bevæger sig hen imod målene. Data kan i denne 
forbindelse være alt fra et spørgeskema om elevernes 
arbejdsmetode og læringsudbytte ved et gruppear-
bejde til en test, udvikling i karakterer eller deres 
skriftlige afleveringer. Det vigtige er, at man under-
bygger sine valg med gode data. 

”Der bliver lavet for mange data, der ikke er gode 
nok og ikke bliver brugt rigtigt. Der er brug for at 
udvikle og arbejde med evalueringskulturen i gym-
nasiet. Vi skal blive bedre til at lave kloge data både 
på skole- og klasseniveau, som skoler og lærere kan 
bruge til at udvikle undervisningen. Mit fokus er de 
data, hvor vi spørger ind til den didaktiske dimen-
sion,” pointerer Qvortrup og fremhæver data for 
gymnasiernes løfteevne som eksempel på data, som 
er for generelle og derfor ikke særligt brugbare. 

Når der spørges til den didaktiske dimensi-
on, handler det ikke om elevernes tilfredshed. 
Spørgsmålene relaterer sig direkte til det didaktiske 
hvorfor, hvad og hvordan? 

”Hvis nu intentionen med vejledende læsespørgs-
mål har været at kvalificere elevernes forberedelse, 
er det dette, der spørges ind til. Ligesom der kan 
spørges til hensigten med et bestemt tekstvalg. Disse 
spørgsmål kan være svære at formulere præcist, men 
også her er samarbejdet i teams af stor værdi,” siger 
Ane Qvortrup. 

Samtidig findes der flere forskellige værktøjskas-
ser, lærere kan finde inspiration og hjælp i. Når man 
skal i gang med at arbejde databaseret, kan man tage 
udgangspunkt i ideen om ’Small Measures’. Det har 
Ane Qvortrup arbejdet med, siden hun var på et 
forskningsophold hos skoleforskeren Paul Cobb i 
Nashville. Det handler netop om løbende at lave små 
målinger i klassen, når man vil vide, hvordan forskel-
lige indsatser fungerer.

”Man kan bruge de her mini-undersøgelser i klas-
sen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man udnytter 
tiden hensigtsmæssigt eller vil vide mere om, hvor-
dan eleverne greb en opgave an. Via spørgsmålene 
bliver eleverne også opmærksomme på de forvent-
ninger til deltagelse, man som lærer har til sine 

elever. Det kan være med til at opbygge den lærings-
kultur blandt eleverne, som er så vigtig,” forklarer 
Ane Qvortrup. 

Det vigtige i de små målinger er at orientere 
spørgsmål mod de didaktiske pointer, som man knyt-
ter til en given aktivitet eller undervisningsorganise-
ring, ved fx at spørge: ’Deltog du aktivt i jeres diskus-
sion under gruppearbejdet i dag?’ eller ’diskuterede I 
en strategi for løsning af opgaven, inden I gik i gang?’

Ikke en facitliste
Når målene er formuleret, skal der vælges strategier. 
Her kan man med fordel arbejde langt mere forsk-
ningsinformeret i gymnasiet, mener Ane Qvortrup. 
Og med det mener hun at udvikle sin praksis i dialog 
med det, man har en underbygget forventning om, 
virker.

”Ved at bruge forskningen, får man som lærer ud-
peget nogle indikatorer på, hvad der er vigtige aspek-
ter af god undervisningspraksis. Det betyder ikke, 
at man i forskningen finder svaret på, hvordan den 
konkrete gode praksis ser ud, men det betyder, at man 
med fordel kan orientere sig i forskningen og bruge 
den til at stille gode spørgsmål til sin egen praksis. 
’Hvorfor arbejder jeg ikke på den og den måde med 
mine elever, når der nu er indikationer på, at det er 
et vigtigt aspekt af god praksis, og hvordan kunne jeg 
eventuelt gøre det med lige nøjagtig mine elever?’

Den newzealandske uddannelsesforsker John 
Hattie har med baggrund i tusindvis af internationale 

Kan læring ses og måles?
Gymnasieforskning inviterer til fyraftensmøder, hvor 
Ane Qvortrup, lektor ved SDU og Sophie Holm Strøm, 

gymnasielærer og rektor diskuterer læringsmålsorienteret 
undervisning.

6. oktober i København og  
8. oktober i Kolding

Se mere på bagsiden og på www.gymnasieforskning.dk.

>
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undersøgelser lavet en liste over forskellige faktorer, 
der påvirker elevernes læring positivt (Se boks). Den 
liste kan man kigge nysgerrigt på, men det må aldrig 
blive en facitliste, forklarer Ane Qvortrup.

”Som lærer kan du ikke bare håndplukke ti me-
toder fra Hatties liste, og så virker det i din klasse. 
Ingen, der beskæftiger sig med det her felt, er styret 
af den overvurdering, at det kan løse alt. Hattie siger 
netop, at det, han kommer med, ikke er en hvad-vir-
ker-opskrift, men det handler om at opstille hypote-
ser og dyrke den intelligente refleksive lærerpraksis 
og problemløsning,” understreger Ane Qvortrup. 

Misforstået motivation? 
Et eksempel på, hvad forskningsinformeringen kan 
gøre, finder vi i arbejdet med at motivere eleverne. 

”Projektet ’Det læringscentrerede gymnasium’ 
viste, at flere lærere havde været styret af en tro på, 
at hvis undervisningen motiverer eleverne, i betyd-
ningen at de synes, det er sjovt og spændende, så 
lærer de også mest. Problemet er bare, at der ikke er 

evidens for, at vi lærer noget, fordi det er sjovt,” siger 
Ane Qvortrup.

Hun understreger, at det er godt at være moti-
veret, men at vi ikke skal lave skole for at motivere 
eleverne. I stedet skal vi hjælpe eleverne med at 
arbejde motiveret og aktivt med det, vi vurderer som 
væsentligt i forhold til deres læring og dannelse. 

”Vi ved, at når eleverne ved, hvad de laver, og hvor 
de er på vej hen, så synes de, det er meningsfuldt 
at lære. Både danske og internationale studier viser 
klart, at hvis vi kan skabe mening for eleverne, delta-
ger de også mere aktivt,” påpeger Ane Qvortrup.

Eller som en lærer siger i rapporten:
”Vi har sgu nok misforstået begrebet om motiva-

tion. Vi har jo spurgt ind til elevens ve og vel – mere 
end motivation i forhold til at løse en given opgave.”

Den danske model mangler
Læringsmålscentreret undervisning er ikke indført 
med et fingerknips og et enkelt projekt. Det er en lang-
sigtet indsats, som man må bygge op stille og roligt. 

Q&A med Ane Qvortrup

Skarpe skud fra praksis: 
Hvorfor skal vi måle alt?
Alt kan ikke måles og vejes! Vi taber magien i øjeblikket i undervisningen, når 
der er mål for alt! Umotiverede elever er ligeglade med læringsmål! Sådan 
lyder nogle af indvendingerne mod den læringscentrerede og målstyrede un-
dervisning.

Ikke alle oplever stormfuld kærlighed ved 
første blik i mødet med læringscentreret 
undervisning. Her svarer Ane Qvortrup 
på nogle af de skeptiske indvendinger, 
som lærere og ledere har diskuteret på en 
række seminarer om den læringscentrere-
de skole.

Ekspliciteringstyranni! 
Det er vel ikke alt, der er værd at 
lære, som kan gøres målbart og ud-
trykkes i eksplicitte læringsmål?

Nej, det er bestemt ikke alt, der kan 
gøres op i eksplicitte læringsmål. Men det 
betyder ikke, at vi skal lade være med at 
forsøge. Alene det at tale om det betyder, 
at vi når en vis ekspliciteringsgrad. Det, 
man ikke taler om, risikerer man at have 
mindre fokus på. Risikoen er, at vi i en 

travl hverdag lader det ude af syne, vi 
ikke taler om. Netop derfor skal vi holde 
fast i at tale om det, der er vigtigt, ellers 
glider det ud mellem fingrene på os og 
drukner i alle mulige andre dagsordner. Så 
jeg mener faktisk ikke, det er et eksplici-
teringstyranni, men en nødvendighed. Og 
ekspliciteringen er både vigtig i forhold til 
læreren selv og eleverne. Det er nemmere 
at motivere eleverne til deltagelse, hvis 
de kender målet og ved, hvorfor det er 
vigtigt. Yderligere kan man fremhæve det 
forhold, at når vi har nået en vis eksplici-
teringsgrad, bliver vi bedre til at se det, 
der stikker ud - det innovative og det 
kreative fx. Og det er en central pointe: 
Vi lukker ikke ned for det kreative og det 
improviserende ved at have tydelige mål. 
Tværtimod. 

Dannelsestrussel!
Kan alle dannelsens elementer gøres 
målbare?

På ingen måde. Det er ikke et enten eller, 
når man skal formulere mål, og ofte er 
det sådan, at jo vigtigere mål jo vanskeli-
gere er de at formulere. Så når man skal 
formulere mål for dannelse, må man til-
stræbe at komme så langt, man kan. Men 
målene er nødvendige. Tag fx elever, der 
ikke er vokset op i en dansk dannelsestra-
dition. Hvordan skal vi nogensinde lære 
dem, hvad det vil sige at være deltager i et 
dansk dannelsesfællesskab, hvis vi ikke kan 
formulere, hvad det indebærer? Derfor 
skal vi formulere delmål for eleverne. I 
forbindelse med dannelse kunne målene 
fx handle om elevens demokratiske for-
ståelse, forståelse for mangfoldighed og 
sociale kompetencer. 

Improvisationsdræber!
Risikerer man ikke at have for stærkt 
fokus på de opstillede læringsmål i 
undervisningen og gå glip af de ufor-
udsete læringsmuligheder?

Vi har så dygtige og intelligente gymnasie-
lærere, så det har jeg ingen frygt for. Men 
jeg mener, at det er nemmere at vurdere, 
om de bolde, der kommer fra eleverne, 
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”Man behøver jo ikke gå i gang med det hele på én 
gang. Det skal finde sin form på den enkelte skole og 
blandt denne skoles lærere, så det kræver et langsig-
tet udviklingsarbejde,” siger Ane Qvortrup. 

Blandt andet på den måde kan man udvikle og 
opbygge sin egen praksis for læringscentreret under-
visning på danske gymnasier.

”Indtil nu har vi ikke været gode nok til at arbejde 
reflekteret læringsorienteret, forskningsinformeret 
og databaseret. Vi har ikke konkretiseret data nok og 
lavet det udviklingsarbejde i dansk kontekst. Endnu,” 
siger Ane Qvortrup.

Men den bevægelse er i gang, og det er der brug 
for, for mange af de eksempler, vi har til rådighed i 
dag, stammer fra internationale undersøgelser. 

”Vi har brug for at udvikle det meget mere i den 
praksis, vi har her i Danmark, fordi vi har vores 
unikke gymnasiesystem, som vi vil noget andet med, 
end det man vil i andre lande.” X

er gode at gribe, hvis man som lærer 
ved, hvor undervisningen er på vej hen, 
og hvad målet er. Jeg ved fra min egen 
undervisningspraksis, at mål fx gør det 
nemmere at vurdere, hvornår en diskussi-
on er ved at blive for flad og praktisk ori-
enteret, og hvornår den er god og bringer 
de studerende i den retning, man ønsker.

 
Karakter-modsætning!
Er der ikke en modsætning mellem 
synlig læring og karakterer? Når 
eleverne går mere op i at få høje 
karakterer end i at lære noget, vil de 
jo nærmest prøve at snyde os lærere 
til at tro, at de kan en masse i stedet 
for at gøre deres (manglende) læring 
synlig?

Karakterer gør det ikke i sig selv, og vi 
kan blive bedre til at eksplicitere, hvad vi 
giver karakterer for. Hvis eleverne ved, 
hvad læreren kigger efter i en tekst, kan 
de bedre arbejde i den rigtige retning. Når 
det er sagt, er der ingen tvivl om, at der 
er et arbejde at gøre med udvikling af en 
god læringskultur blandt mange elever. 
Ikke sjældent har jeg mødt den opfattelse, 
at det i forhold til karakteren er bedre at 
lade som om, at man har forstået noget 
end at indrømme, at man ikke forstår 

det og på den måde gøre sin læring eller 
manglen på samme synlig. Vi skal gerne 
nå et sted, hvor der ikke er en modsæt-
ning mellem det at eksplicitere mangler 
i undervisningen og opnåelse af gode 
karakterer.  

Positiv læringskultur!
Hvordan kan man skabe en positiv 
læringskultur i sin klasse?

Det er der naturligvis ikke noget klart svar 
på, men hvis vi i højere grad er i stand til 
at formulere hvorfor, og hvad vi arbejder 
hen mod i bestemte fag, tror jeg, vi får 
elever, der er mere glade for at gå i skole. 
Når vi i højere grad formulerer forventnin-
gerne til eleverne frem for at fokusere på, 
hvad eleverne synes er sjovt, så får vi også 
elever, som er bedre til at gå i skole. Men 
det tager tid, og det kræver tilvænning. 
Elever i folkeskolen har arbejdet sådan i 
mange år. Mange nyere studier viser, at vi 
har elever, som er præstationsorienterede 
og gerne vil – fordi de ved, det er vigtigt.  
Og det er vigtigt, at vi hjælper dem med 
at orientere sig rigtigt – at målene giver 
mening for dem, så det ikke bare er et 
tal, de orienterer sig imod. Når vi hjælper 
dem med det, får vi elever, der er mere 
reflekterede, kritiske og deltagende.

Motivationsmangel! 
Hvad hjælper arbejdet med tydeli-
ge læringsmål, når mine elever ikke 
er interesserede i at lære? Hviler 
tankerne om synlig læring ikke på en 
præmis om, at eleverne i udgangs-
punktet er motiverede? 

Jeg tror, det er stik modsat: Skolen skal 
ikke tilpasse sig, så den motiverer elev-
erne. Motivationen skabes af, at eleverne 
ved, hvorfor de skal gøre det, de skal. 
Jeg kan godt forstå, at elever er kritiske 
og ikke deltager i aktiviteter, de ikke kan 
se, at de lærer noget af. Det er en sund 
tilgang til verden. Det er derfor, vi skal 
blive bedre til at gøre det klart, hvad vores 
elever skal og på den måde motivere dem 
til at lære. Og så skal vi også åbent sige, 
at det kræver et slid at nå sine mål og 
tage en uddannelse. Præcis som vi siger 
til vores syvårige, der skal lære at læse, at 
de skal sætte sig ned og læse 15 minut-
ter hver dag, fordi der skal et slid til at 
knække læsekoden, skal vi gøre det klart 
for gymnasieeleverne, at det er et slid at 
tage en uddannelse.
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Ane Qvortrup er lektor og ph.d. på Syddansk Universitet, Institut for 
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