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Et av de store navnene innen utdanning – professor John Hattie 
fra New Zealand – kommer til Norge. Hattie er kjent for sin 
omfattende forskning – Visible Learning, en syntese av mer enn 
800 metaanalyser. Forskningen er klasseromsorientert og derfor 
noe man som lærer og leder «kan bruke til noe». 
I følge Hatties forskning er det lærerens faglige og pedagogiske 
kompetanse som er mest avgjørende for elevenes læring. Om 
undervisningen skal gi optimalt læringsutbytte har det størst 
effekt om man fokuserer på elevenes egenvurdering, formativ 
vurdering og en dynamisk tilbakemeldingskultur. 

Undervisningen skal i tillegg ivaretas av lærere som er dyktige 
klasse- og læringsledere, lærere som er tydelige i forhold til 
læringsmål og mestringskriterier, organisering og prosesser, og 
som setter elevenes forståelse i sentrum av undervisningen. I 
tillegg må lærerne skape et miljø hvor det er rom for å gjøre feil 
slik at man benytter det læringspotensialet som ligger i nettopp 
feil. 

Den mest effektive skoleledelsen er pedagogisk ledelse med 
fokus på skolens kjernevirksomhet – undervisning. Den gode 
skoleleder har derfor høye forventninger og standarder, har klare 
fokusområder og mål, er tett på der undervisning og læring skjer, 
og gir lærerne tilbakemelding. 

Ovenstående faktorer har langt større innvirkning på elevenes 
læring enn klassestørrelse, bruk av bestemte metoder eller 
ledelsesteorier, testing eller andre faktorer som ofte får stort 
fokus i den offentlige debatten. 
Hatties forskningsresultater er publisert i bøkene Synlig læring og 
Synlig læring – for lærere, som begge er oversatt til norsk.

I TILLEGG TIL JOHN HATTIE ER DET INNLEGG FRA: 

Forfatter og direktør James Nottingham, Challenging 
Learning 
James Nottingham er en internasjonalt anerkjent forfatter, 
foredragsholder og konsulent. Han er kjent for å transformere ny 
forskning på læring og undervisning til praksis. James har 
jobbet med skolebarn i mange år og eier nå sitt eget selskap 
– Challenging Learning – med 20 konsulenter i Skandinavia, 
England og Australia. James står på Future 500-listen,  
en liste over Englands mest innovative innovatører.
Du kan lese mer om James Nottingham her: 
www.challenginglearning.com 
www.jamesnottingham.co.uk 

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark 
Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i 
Hedmark. Han har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA 
(Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring). 
Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om 
ulike pedagogiske emner. Han er senterleder ved Senter for 
praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større 
forskningsprosjekter.

Konferansespråk: 
Konferansen foregår på engelsk og norsk. 

Målgruppe: 
Politikere, forvaltningsansatte, lærere, skoleledere og konsulenter 
uansett skoleslag.

Thomas NordahlJohn Hattie
James Nottingham
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08:00  Registrering og kaffe 

09:00  Velkomst ved Mette F. Roth, leder for Oppvekststyret i Kristiansand kommune.
 
09.15 Innledning ved Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen, Hedmark.

09.40  Visible Learning – fra forskning til praksis 
Keynote speaker: John Hattie, professor ved Universitetet i Melbourne 
Denne sesjonen vil undersøke metoder og prosesser som utgjør 
Visible learning og Visible Learning for Teachers forskning. 

10.40  Forfriskninger 

11.10  Visible Learning – verktøy 
Keynote speaker: John Hattie, professor ved Universitetet i Melbourne 
Mange tiltak, prosjekter og tilnærminger er presentert i utdanning. Hattie spør "Hva er det 

 som virkelig gjør en forskjell for elevenes resultater?"

12.00  Lunsj og spørsmålgenerering 

13.00  A gjøre læring synlig i barneskolen og ungdomsskolen 
Keynote speaker: James Nottingham 
James Nottingham vil vise hvordan man kan sette Hatties Visible Learning ut i praksis. 

 Han vil vise metoder utviklet av Challenging Learning og som er i bruk både i barnehager, 
 barneskoler og ungdomsskoler over hele Skandinavia. 

13.30  Forfriskninger og spørsmålgenerering 

13.50  Hattie, Nottingham og Nordahl svarer på spørsmål 

14.20  Neste trinn i Visible Learning

 Keynote speaker: Marianne Skogvoll / Ingelin Burkeland 
Marianne Skogvoll har vært inspektør ved Åsgård skole og er nå sjefskonsulent for 

 Challenging Learning i Norge. Ingelin Burkeland er avdelingsleder ved Haukås skole. 
 Sammen vil de oppsummere dagen og vise måter man kan jobbe videre med å synliggjøre 
 læring.

14:30  Avsluttende bemerkninger 

 Agenda – Visible Learningplus in Schools
23. april 2015 i Kristiansand

Thomas Nordahl
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Bøkene kan bestilles på konferansen, 
på www.dafolo-online.dk 
eller på telefon 9620 6666

Tid:  Den 23. april 2015 i Kristiansand, Norge 

Sted: Kilden Teater- og konserthus
         Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand i Norge

Pris: N. kr. 3.800,- ekskl. mva pr. deltager.

Påmelding: Bindende påmelding senest  
2. mars 2015
Online påmelding kan gjøres via:  
www.dafolo.dk/arrangementer 

Oppføringene er registrert i den rekkefølgen 
de er mottatt. Bekreftelse og faktura vil bli sendt 

etter påmeldingsfristen.  
Vær oppmerksom på at påmelding er økonomisk bindende fra 
påmeldingsfristen. Påmelding kan eventuelt overføres til en kollega.

Ytterligere opplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo, Danmark  
Tlf. 9620 6666. E-post: forlag@dafolo.dk

Arrangører:
Dafolo A/S
JN Partnership Ltd. (www.challenginglearning.com/visiblelearning)

Praktiske opplysninger om konferansen

Scan koden og mød 
John Hattie

Scan koden
og tilmeld dig

Relevante titler 

è	Synlig læring og læringens anatomi af John Hattie og Gregory Yates

è	Synlig læring – for lærere af John Hattie

è	Læringscentreret skoleledelse Tænketeknologier til forskningsinformeret  
skoleledelse af Helle Bjerg og Dorthe Staunæs

è	Elevcentreret skoleledelse af Viviane Robinson

è	Motivation for læring af Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik

è	Udfordrende læring af James Nottingham

è	Involverende læringsevaluering – når evaluering fremmer læring af Claus Madsen

è	Læringsmål og taksonomiske redskaber af bl.a. James Nottingham

è	Synlig læring og læringens anatomi af John Hattie og Gregory Yates

è	Synlig læring og feedback i erhvervsuddannelserne af Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen (på vej)

è	Nøglen til læring – hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? af James Nottingham 

è	Hvad der virker i inkluderende undervisning af David Mitchell

è	Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet af Andreas Helmke 

è	Feedback i skolen af Egil Weider Hartberg, Egil Weider Hartberg, Stephen Dobson og Lillian Gran 

è	Feedback og vurdering for læring af John Hattie, Trude Slemmen Wille, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, 
Claus Madsen, Preben Kirkegaard, Helle Bjerresgaard og Claire Ellen Weinstein 

è	Vurdering for læring i klasserummet af Trude Slemmen Wille 

è	Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling af Thomas R.S. Albrechtsen 

Om John Hattie
John Hattie er professor og leder af 
Melbourne Education Research Institute 
på University of Melbourne, Australien, 
og hædersprofessor på University of 
Auckland, New Zealand.


