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22. april 20222

Hvem er vi i dag – fra STUK

Tina Firlings
Læringskonsulent

Thomas Jakobsen
Læringskonsulent



 Hvad er synlige læringsmål i FGU?

 Hvordan vil eleverne opleve, at der 
arbejdes med synlig læring?

 Hvordan kan I som lærere arbejde med 
synlige læringsmål for den enkelte elev 
og for holdet?

 To eksempler på synlige læringsmål i 
hverdagens undervisning på FGU.

Workshoppens indhold

22. april 20223

• Thomas vil du 
finde en egnet 
illustration/fot
o?
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Synlige læringsmål
Et af de 15 didaktiske principper

Synlige læringsmål

Det synliggøres for eleverne i forhold til 
specifikke opgaver og undervisningens 
organisering, hvad der skal læres og 
hvorfor. Læringsmålene kan være 
individuelle.

https://emu.dk/fgu/dansk/didaktiske-principper/vejledning-til-de-15-didaktiske-principper-fgu

https://emu.dk/fgu/dansk/didaktiske-principper/vejledning-til-de-15-didaktiske-principper-fgu
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Synlige læringsmål
De tre typer af forskellige mål

Personlige 
mål

Sociale
mål

Faglige 
mål

Synlige 
læringsmål

•Fagbilag og læreplaner
•Elevens uddannelses- og forløbsplan

•Elevens uddannelses- og forløbsplan

•Elevens uddannelses- og forløbsplan



 Hvad er synlige læringsmål i FGU?

 Hvordan vil eleverne opleve, at der 
arbejdes med synlig læring?

 Hvordan kan I som lærere arbejde med 
synlige læringsmål for den enkelte elev 
og for holdet?

 To eksempler på synlige læringsmål i 
hverdagens undervisning på FGU.

Workshoppens indhold

22. april 20226

• Thomas vil du 
finde en egnet 
illustration/fot
o?



John Hattie beskriver den synligt lærende elev 
som en elev, der:

• Er i stand til at tage aktivt del i at tilrettelægge, 
gennemføre og løbende evaluere sin 
læreproces.

• Kan besvare de tre spørgsmål:

22. april 20227

Den synligt lærende elev
Et teoretisk afsæt

Hvor skal 
jeg hen?

Hvor er 
jeg?

Hvordan 
kommer jeg 

derhen?
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En lille opgave
Reflektér i tre minutter med din sidemakker.

5 tegn fra jeres hverdag og undervisning der viser, 
hvordan eleverne oplever synlige læringsmål:

1.

2.

3.

4.

5. Personlige 
mål

Sociale
mål

Faglige 
mål

Synlige 
læringsmål
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Den synligt lærende elev
Hvad siger eleverne om synlige læringsmål?

Elever fra FGU Midtjylland i Silkeborg på 
fagtemaet Kommunikation og Medier fortæller i 
en lille video om, hvordan de oplever synlige 
læringsmål i dagligdagen.
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Synlige læringsmål
Hvordan eleverne oplever synlig læring

Personlige 
mål

Sociale
mål

Faglige 
mål

Synlige 
læringsmål

Faglige mål: Eleverne oplever fx …
• At de forstår, hvad de skal lære og meningen med 

at lære netop det.
• At de forstår, hvad de skal gøre for at lære det.

Sociale mål: Eleverne oplever fx …

• At eleven deltager i fælles opgaver.
• At eleven oplever tilhørsforhold både til gruppen, 

holdet og fællesskabet på tværs.

Personlige mål: Eleverne oplever fx…
• At der er fokus på den enkelte elevs behov og 

forudsætninger.
• At eleven arbejder med passende udfordringer og 

opgaver.



MÅL
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Synlig læring kan ses af eleven
..og af læreren

Hvor skal 
jeg hen?

Hvor er 
jeg?

Hvordan 
kommer jeg 

derhen?

Synlig læring handler om læring, der kan ses af 
elever og lærere.



MÅL
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Synlig læring kan ses af eleven
..og af læreren

Hvor skal 
jeg hen?

Hvor er 
jeg?

Hvordan 
kommer jeg 

derhen?
Udregninger

Foto
Beskrivelse af processen

Det færdige produkt

Arbejdsbeskrivelser

Video
Egne refleksioner over arbejdet

Målfaste 
arbejdstegninger

Elevprodukter er synlige beviser på elevens læring.

Synlig læring handler om læring, der kan ses af 
elever og lærere.



MÅL

22. april 202213

Den synligt lærende elev
Kræver en stærk og løbende evalueringskultur

Virker det,
jeg gør?

Lærer jeg det,
jeg skal?

Hvor skal 
jeg hen?

Hvor er 
jeg?

Hvordan 
kommer jeg 

derhen?



 Hvad er synlige læringsmål i FGU?

 Hvordan vil eleverne opleve, at der 
arbejdes med synlig læring?

 Hvordan kan I som lærere arbejde med 
synlige læringsmål for den enkelte elev 
og for holdet?

 To eksempler på synlige læringsmål i 
hverdagens undervisning på FGU.

Workshoppens indhold
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• Thomas vil du 
finde en egnet 
illustration/fot
o?



Synlig læring
Sammenhæng mellem undervisning, mål og prøver

Faglige mål Elevens arbejdeEvaluering Afsluttende prøve



Eksempel på synlige mål
Mad og ernæring

Jeg skal 
lære at…

Eksempler på mål D
et
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Jeg kan lave en indkøbsliste efter opskriften og antal 
personer

Jeg kan udarbejde en arbejdsplan efter en opskrift og 
sætte tid på

Jeg kender fagudtrykkene for råvarer, materialer og 
værktøj/maskiner fra opskriften og arbejdsplanen

Jeg kan holde orden ved vores arbejdsplads i forhold til 
hygiejne

Jeg kan samarbejde med min gruppe om at løse 
opgaven



Eksempel på opgave
Mad og ernæring

Mål

Hvad skal man kunne for at løse denne opgave?
Skriv nogle mål i dit eget sprog

Jeg skal 
lære at…
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En lille opgave
Løs sammen med din sidemakker.

Lav en konkretisering af et bedømmelseskriterie i 

elevvenligt sprog.

PASE: Eleven har 
færdigheder i at arbejde 
selvstændigt og sammen 
med andre. 

Jeg kan…

….

….

…..



 Hvad er synlige læringsmål i FGU?

 Hvordan vil eleverne opleve, at der 
arbejdes med synlig læring?

 Hvordan kan I som lærere arbejde med 
synlige læringsmål for den enkelte elev 
og for holdet?

 To eksempler på synlige læringsmål i 
hverdagens undervisning på FGU.

Workshoppens indhold
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• Thomas vil du 
finde en egnet 
illustration/fot
o?



Eksempel på opgave
Mad og ernæring

Menu til forårsfest med temaet traditioner

 Vi skal lave en buffet til forårsfesten for hele skolen.

 Hver ret skal repræsentere en tradition fra Danmark, andre 
lande eller fra din egen kultur/familie.

 I skal lave en lille beskrivelse af den tradition, som retten 
hører til.

 Beskrivelse og opskrift vil blive trykt i et lille hæfte, der skal 
sælges til vores forårsmarked.

Vi skal…



Eksempel på opgave
Mad og ernæring

I jeres gruppe: 

Vælg sammen en ret, I forbinder med en tradition, I selv kender. Senere 

skal I lave retten. 

For dig selv: 

Start med at afkrydse i skemaet med målene til opgaven, hvor du er. 

I jeres gruppe: 

Nu har I et overblik til at tale sammen om, hvor I samlet er som gruppe. 

Det skal I bruge til at lave arbejdsplanen.

Lav et udkast til arbejdsplanen. 

På holdet klokken xx:

I skal præsentere jeres planer for holdet og få dem godkendt af mig.

Delopgave 1
Ok, nu ved 
jeg hvad 
vi skal 
gøre



Eksempel på synlige mål
Mad og ernæring

Jeg skal 
lære at…

Eksempler på mål D
et
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Jeg kan lave en indkøbsliste efter opskriften og antal 
personer

Jeg kan udarbejde en arbejdsplan efter en opskrift og 
sætte tid på

Jeg kender fagudtrykkene for råvarer, materialer og 
værktøj/maskiner fra opskriften og arbejdsplanen

Jeg kan holde orden ved vores arbejdsplads i forhold til 
hygiejne

Jeg kan samarbejde med min gruppe om at løse 
opgaven



Eksempel på opgave
Mad og ernæring

Eleverne 
skal vise, 

de har 
lært at…Eksempel på bedømmelseskriterier FGU niveau 3

Eksaminanden i prøven viser basale færdigheder i forhold til at 
kunne forberede arbejdsprocessen til udarbejdelse af måltidet.

Eksempel på mål i elevvenligt sprog (fra ”kryds af skemaet”)
Jeg kan lave en indkøbsliste efter opskriften og antal personer.
Jeg kan udarbejde en arbejdsplan efter en opskrift og sætte tid på.

Konkretiserede bedømmelseskriterier til praktisk prøve på én 
arbejdsdag (tegn på elevens læring)

Mens du arbejder på prøvedagen, vurderer vi, om du har alle 
ingredienser fra indkøbslisten.
Vi vurderer om du får brugt ingredienserne og følger din arbejds-
og tidsplan.



Eksempel på opgave
Udviklet af FGU Nordvest

Bynær biodiversitet

Et helhedsorienteret undervisningsforløb der kombinerer 
praksis, fagligt tema og almene fag.

Eleverne skal producere og opstille bænke, kasser og 
naturhegn i skovhaven, så der kan etableres en sansehave 
med drømmefangere og vindspil.

Eleverne laver også en eventyrhave, hvor der i 
samarbejde med en lokal børnehave afholdes forskellige 
aktiviteter.

Dansk

Dansk som andetsprog

Engelsk

Naturfag

Identitet og medborgerskab

Byg, bolig og anlæg



22. april 202225

Bynær biodiversitet
Udviklet af FGU Nordvest

Fase 1

Lærere fra både agu og pgu mødes og laver en fælles 
brainstorm om forløbet, og hvilke aktiviteter der kan 
indgå.



22. april 202226

Bynær biodiversitet
Udviklet af FGU Nordvest

Fase 2

Synlighed over, hvad hvert fagligt tema/fag byder ind med.
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Bynær biodiversitet
Udviklet af FGU Nordvest

Fase 3

Konkretisering af synlige læringsmål.



 Hvad er synlige læringsmål i FGU?

 Hvordan vil eleverne opleve, at der 
arbejdes med synlig læring?

 Hvordan kan I som lærere arbejde med 
synlige læringsmål for den enkelte elev 
og for holdet?

 To eksempler på synlige læringsmål i 
hverdagens undervisning på FGU.

Workshoppens indhold

22. april 202228

• Thomas vil du 
finde en egnet 
illustration/fot
o?
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Synlige læringsmål
Opsamling

Hvor skal 
jeg hen?

Hvor er 
jeg?

Hvordan 
kommer jeg 

derhen?

Gode læringsmål…

1. oversætter mål til konkrete 
handlinger, der er tydelige og 
klare for eleven.

2. er formuleret i et elevvenligt 
sprog, for eksempel ved hjælp af 
formuleringen: “du/jeg kan”.

3. tager udgangspunkt i elevens 
niveau.



MÅL
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Den synligt lærende elev
Kræver en stærk og løbende evalueringskultur

Hvor skal 
jeg hen?

Hvor er 
jeg?

Hvordan 
kommer jeg 

derhen?

Portfolio og forløbssamtaler er en naturlig del af 
processen i synlig læring



Tak for i dag


