
Great expectations 
Af Karen Lise Søndergaard Brandt, forlagsredaktør

I Charles Dickens berømte roman fra 1861 er 
det hovedpersonen Pip, der har Store forvent-
ninger – til tilværelsen, til kærligheden og til 
karrieren. Og det er naturligvis en pointe i 
romanen, at virkeligheden sjældent lever op til 
de store forventninger … men er det så forkert 
overhovedet at have dem?

Med vores nutidige viden om forventningers 
betydning må vi svare nej. Forskningen viser, 
at forventninger – høje forventninger – skaber 
resultater, når det gælder undervisning og 
læring. Den højaktuelle læringsforsker John 
Hattie peger i bogen Synlig læring – for lærere 
(Dafolo, 2013) på høje forventninger som væ-
rende blandt de mest virkningsfulde påvirk-
ninger til forbedring af elevernes præstationer. 
Høje forventninger skaber resultater, fordi de 
indeholder et defineret mål – høje forventnin-
ger synliggør læringen og opfordrer den læren-
de (hvad enten denne er elev, lærer eller leder) 
til at reflektere over sin egen læreproces. Men 
vigtigst er det, at høje forventninger indebærer 
en forestilling om, at den lærende overhovedet 
kan flytte sig – at undervisningen nytter og har 
en målbar, synlig effekt. 

Dette nummer af Skolen i Morgen – Tids-
skrift for skoleledelse afsøger, hvad det bety-
der at bygge undervisning og skole på høje 
forventninger. 

Danmarks Evalueringsinstitut har for nylig 
udgivet rapporten Høje forventninger til alle 
og fortæller i artiklen af samme navn om bag-
grunden for den undersøgelse af tre skolers 
pædagogiske praksis, der ligger bag rapporten. 
Artiklen kommer med sit fokus på, hvad vi 
rent faktisk ved om høje forventninger til at 
udgøre afsættet for de øvrige, mere debatte-
rende artikler. 

Den netop afgåede Formand for Danske 
Skoleelever, Vera Rosenbeck, ser på de høje 
forventninger fra elevperspektiv og opfordrer 
først og fremmest til et langt mere systematisk 
arbejde med høje og tydelige forventninger. 
Hun underbygger John Hatties pointe om, at 
både mål og progressionen hen mod målet skal 
være synlig for eleverne.

Men hvad med de elever, der har svært ved 
at leve op til mål og høje forventninger? Det 

problematiserer skoleleder Sinne Pedersen i sin 
artikel og beskriver, hvordan mange lærere er 
nervøse for at udstille de elever, der ikke lyk-
kes fagligt eller socialt. Problematikken vokser 
proportionalt med en inklusionsindsats, der 
vanskeliggør at definere de høje forventninger 
på klasseniveau. Men det skal vi netop heller 
ikke, er Sinne Pedersens pointe. Målene og for-
ventningerne må tilpasses den enkelte elev ud 
fra troen på, at også denne elev kan flytte sig. 

”Pygmalion-effekten” kalder Thomas Al-
brechtsen med baggrund i Robert Rosenthal 
det fænomen, at lærerforventningerne ofte kan 
aflæses direkte i elevpræstationerne – både 
positivt og negativt. Thomas Albrechtsen un-
derstreger, at de høje forventninger ikke kun er 
relevante på lærer/elev-niveau, men i lige så høj 
grad lærere og ledere imellem: Hvilke forvent-
ninger har skoleledere til lærernes forventnin-
ger til eleverne – og er der overensstemmelse 
mellem ”forventningsforventningerne” og den 
måde, der arbejdes med forventninger på sko-
len? Hvordan kommunikerer man som skole-
leder sine forventninger til medarbejderne? Og 
helt enkelt: Stiller man for lave eller måske for 
høje forventninger til lærerne? 

Ulla Sjørup kommer i artiklen om ”Skoleledel-
se i den målreflekterede skole” med forslag til, 
hvordan man konkret kan arbejde med synlige 
mål og forventninger. Hun har fokus på sko-
lelederens rolle og understreger, at det gælder 
for alle niveauer i en skoleudviklingsproces, 
at man har gjort de involverede parter klart, 
hvorhen man gerne vil udvikle eleven, klassen, 
årgangen, afdelingen eller skolen. Målene skal 
være klare, før processen igangsættes: Hvad 
man skal styre efter, og hvad er formålet med 
initiativerne?

Var Pips forventninger om at blive ”en gentle-
man”, score kassen og den smukke Estella for 
høje? Nej, egentlig ikke. Men hverken mål, 
formål eller vejen derhen var nok særligt klare 

for ham, og han skal så grueligt meget igen-
nem, før han ser det hele i et forklarelsens lys 
til allersidst. Hattie ville nok have rådet ham 
til at beholde sine høje forventninger til til-
værelsen, men også til at stille sig selv de tre 
centrale feedbackspørgsmål: Hvor er jeg på 
vej hen? Hvordan klarer jeg mig? Hvor skal 
jeg hen herfra?
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Høje forventninger til alle
Af Rikke Steensig og Henriette Holscher

Høje forventninger til alle elever kræver 
løbende dialog og refleksion blandt ledelse 
og lærere. For hvad er høje forventninger, 
hvordan fastholder man dem, og hvordan 
kommer de konkret til udtryk i arbejdet med 
eleverne? Danmarks Evalueringsinstitut har 
netop udgivet rapporten Høje forventninger 
til alle elever og beskriver i denne artikel 
hovedpointerne i undersøgelsen. 2
Høje forventninger i fællesskab
Af Vera Rosenbeck

Formanden for Danske Skoleelever, Vera 
Rosenbeck, kommenterer her på det forhold, 
at der mangler systematisk arbejde med 
høje og tydelige forventninger til eleverne. 
For mange elever består evalueringen af den 
årlige elevplan uden indlagte refleksioner om 
udviklingsmuligheder. 4
Høje forventninger til alle elever er et 
must
Af Sinne Pedersen

Skoleleder Sinne Pedersen fremhæver i 
denne artikel, at mange lærere oplever det 
problematisk at være tydelig omkring målene 
for den enkelte elev, når det gælder elever 
i særlige udfordringer, fagligt eller socialt. 
Bekymringen går på, hvad det gør ved en 
elev med faglige udfordringer, når det bliver 
tydeligt, at denne ikke er på niveau. 5
Pygmalion-effekten i professionelle 
læringsfællesskaber
Af Thomas Albrechtsen

Der kan være tre grunde til, at en elevs 
faglige præstationer hænger sammen med 
lærerens forventninger til eleven: Den første 
grund kan være, at læreren med rimelig 
præcision kan forudsige, hvordan en elev 
vil klare sig. For det andet kan der være en 
sammenhæng, når læreren har en fejlopfat-
telse af eleven. Den tredje grund kan være, 
når der er tale om en selvopfyldende profeti: 
Pygmalion-effekten. 7
Skoleledelse i den målreflekterede skole
Af Ulla Sjørup

Skolens kerneydelse er undervisning, og 
formålet med skolens arbejde er optimal 
læring for den enkelte klasse og elev. Høje 
forventninger, klare mål for undervisningen 
og tydelig feedback er basis for, at eleven 
føler sig anerkendt og kan udnytte sit fulde 
læringspotentiale. 10
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