
Synlig læring gennem 
kommunikation
Af Peter Andersen

Kommunikation er så naturlig og væsentlig 
en del af skolens virkelighed, at man måske 
til tider glemmer at stille sig spørgsmålene: 
Hvad er kommunikation? Og hvorfor er det 
overhovedet vigtigt at kommunikere? 

Disse spørgsmål er sammen med konkrete 
kommunikationseksempler fra praksis om-
drejningspunktet for dette temanummer. Det 
første spørgsmål giver Claus Madsen i sin 
artikel ét bud på. Hans grundantagelse er, at 
kommunikation ikke er en simpel overførsel 
af et budskab fra en afsender til en modtager. 
Dybest set har man aldrig sagt andet end det, 
den anden har hørt, som Birte Hjortdal skri-
ver i sin artikel. Vi kan ikke læse hinandens 
tanker, så vi skal kommunikere – der er intet 
alternativ. 

Da skolen er en læringsinstitution, er lede-
rens kommunikationsopgave i alle led (til 
eleverne, forældrene og medarbejderne) at 
synliggøre læring, jf. interviewet med den 
newzealandske uddannelsesforsker John 
Hattie. Læring skal synliggøres eller gøres 
iagttagelig, så vi ved, hvad vi har med at gøre, 
hvilken virkning vores forskellige virkemid-
ler har, og hvordan vi måske fremadrettet 
skal justere kursen. Alt har en effekt, siger 
Hattie, men det afgørende er, om det er en 
positiv eller negativ effekt – og i hvilken 
grad den er positiv eller negativ. Vi skal vide, 
hvilken effekt vi som skole har på elevernes 
læring og trivsel.

Et eksempel på en sådan synliggørelse er 
visualisering, som skoleleder Marianne Ubbe 
har brugt som et effektivt kommunikations-
værktøj i en skoles forandringsproces. Det 

kan du læse mere om i hendes artikel inde i 
bladet. Et andet eksempel er lærerens feed-
back og respons på elevernes læring. Denne 
feedback er ifølge Hatties forskning noget 
af det allermest virkningsfulde i forhold til 
elevens læringsudbytte. Kirsten Hyldahl 
Pedersen kalder ligefrem feedback for den 
generator, der kan hjælpe eleven videre i lære-
processen, jf. hendes artikel. 

Kan al læring så synliggøres? Hvordan kan 
man f.eks. vurdere, om en elev er en god 
klassekammerat? Hvordan kan vi synliggøre, 
at en lærer er en god kollega og er god til at 
samarbejde? Det er svært at måle, men al-
ligevel kan vi efter lidt tankevirksomhed godt 
finde frem til, hvordan man kan se tegn på, 
om målene er nået. Netop konkrete tydelige 
mål og forventninger, der er kommunikeret 
godt til alle skolens interessenter, er en effek-
tiv måde at synliggøre læring på. Det halter 
det lidt med herhjemme, viste en rapport fra 
Danmarks Evalueringsinstitut kort før jul – 
vi kan i den danske skole fortsat blive bedre 
til at inddrage f.eks. Fælles Mål i undervis-
ningen, og vi skal øve os på, at ledestjernen 
er læringsmålet, ikke aktiviteten, som blot 
er et middel. Det første spørgsmål er altså 
altid: Hvad skal vi lære? Først derefter følger: 
Hvad skal vi lave (aktiviteten) for at lære det 
ønskede? 

Dette gælder ikke kun som lærer, men også 
som leder. Man må stille spørgsmålet: Hvor-
dan opnår jeg bedst muligt målet om optimal 
læring og trivsel hos eleverne? Hatties svar er 
klart – den undervisningsorienterede fremfor 
den organisationsorienterede leder har størst 
virkning på elevernes læring. Læs interviewet 
med Hattie, og overvej efterfølgende, 
hvordan fordelingen i jeres ledelsesteam er 
mellem organisations- og undervisningsori-
enterede ledere, og hvorledes I yderligere kan 
synliggøre læring på alle niveauer.
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Kend jeres virkning - Interview med John 
Hattie

Af Claus Holm

Det er med stolthed, at Skolen i Morgen kan 
bringe dette interview med en af uddannelses-
områdets vigtigste stemmer r: den newzealand-
ske professor John Hattie, som er manden bag 
verdens mest omfattende undersøgelse af, hvad 
der virker i undervisningen. 2
John Hatties feedbackmodel som 
kommunikativ læringsgenerator i skolen

Af Kirsten Hyldahl Pedersen

I denne artikel præsenteres en hjørnesten i John 
Hatties forskning: feedbackmodellen. Effektiv 
feedback er en af de væsentligste måder, hvorpå 
elever kan bevidstgøres om deres egen læring – 
og den bevidste, synlige læring er samtidig en af 
de vigtigste veje til at øge læringen.  4
Visualisering som kommunikationsværktøj

Af Marianne Ubbe

Hvad har gråt teaterkulissepapir og farvestrå-
lende tuscher at gøre med moderne skoleledelse? 
Artiklens forfatter argumenterer for at bruge 
konkret visualisering som led i kommunikatio-
nen ledelse og medarbejdere imellem. Også når 
det er den vanskelige samtale, der skal tages. 7
SMTTE-modellen: en struktur for 
7pedagogisk oppmerksomhet

Af Hallvard Håstein

Artiklens forfatter er udvikler af den kendte 
SMTTE-model, som er et af de mest anvendte 
kommunikations- og udviklingsredskaber 
herhjemme. Artiklen redegør for SMTTE-mo-
dellens baggrund og anvendelse, samtidig med 
at modellen sættes ind i et skoleledelsesmæssigt 
perspektiv. 10
Udfordringer i kommunikationen  
– om at mestre mening  

Af Claus Madsen

Gå altid tilbage til en fuser! Denne artikel 
argumenterer for, at man som leder skal kigge 
nærmere på de kommunikationssituationer, der 
ikke fungerer. Vi kan lære meget af at metakom-
munikere og metareflektere – altså at gå tilbage 
til en samtalemæssig ’fuser’ for at blive klogere 
på, hvad det var, der skete. 13
Den anerkendende samtale mellem leder 
og medarbejder

Af Birte Hjortdal

Artiklen stiller spørgsmålstegn ved, om et af 
tidens mantraer ”den anerkendende samtale” 
overhovedet kan forenes med det asymmetriske 
magtforhold, som er et vilkår i relationen mel-
lem leder og medarbejder. Artiklens forfatter er 
både skoleleder og eksamineret familieterapeut 
og trækker på viden fra begge områder i denne 
artikel. 17
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