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Hvis du har brug for nogle simple øvelser, der sætter fokus på den enkelte lærers
egen praksis, så er der et par forslag her!
Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk
Her er udvalgt tre øvelser, som understøtter de elementer, der gentages ofte i
medier af fagfolk indenfor området. Grib her det, du kan bruge og øv dig i at ”kende
egen virkning”.
John Hattis bog hedder på dansk »Synlig Læring«. Her siger han, at ressourcerne skal
lægges der, hvor de ikke er umiddelbart synlige. Nemlig i den interaktion, der
foregår mellem læreren og eleven, hvilket er grundlaget og hovedpointen i hans
forskning. Med synlig læring mener han dér, hvor læreren kan se, at deres
undervisning faktisk når igennem til eleverne.
»Jeg ville satse på professionen af lærerne. Man skal udvikle en styrke af lærere, der
konstant stiller sig spørgsmålet: Hvordan evaluerer jeg den effekt, min undervisning
har på den enkelte elev? Vi skal have ændret hele måden, lærerne betragter deres
profession,« siger John Hattie.
John Hattie understreger det essentielle i, at den enkelte lærer er opmærksom på,
at eleven ikke bare nikker godkendende, når der bliver uddelt viden fra den grønne
tavle. Han mener især, at det er, når lærerne snakker sammen om deres
undervisning og elevernes reaktion, at den ægte magi opstår.
»Når lærerne samarbejder om forberedelserne af en time, så har jeg gennem mine
studier påvist, at det kan have en kæmpe effekt,« siger John Hattie.
»Sætter lærerne sig ind i et rum alene og kun bruger egne ressourcer på at
forberede, har det stort set ingen effekt. Mange mere erfarne lærere har
holdningen, at de ikke behøver at bruge megen tid på planlægningen, men det er en
helt forkert opfattelse. Uanset erfaring og dygtighed, så har et samarbejde en
effekt.«
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Her er tre små opgaver, der kan afprøves for at skabe fokus på synlig
læring og det, vi gør.
Opgaver:
A)
Analyse af egen praksis – den gode time (rød)
B)
Evaluering af klasserumsledelse (gul)
C)
Styrketest – vælg selv et emne og test hvor god du er til det! (blå)
Vejledning til de tre øvelser: (flere øvelser på : http://www.dafolo.dk/dengode)
A) Det kan være svært at sætte fingeren på, hvad det er, man præcis gør, der virker i
”den gode time”. Dette lille skema kan sætte fokus på nogle elementer i
undervisning, som du kan forholde dig ved vurdere dig selv. Sæt enten et kryds eller
vurder, om du skal rangerer din praksis ved at sætte fra 1-5 stjerner. Man kan lave
den selv, inden man tager en diskussion med sine kollegaer om, hvad der er
opskriften på ”en god time”. I kan også alle have lavet skemaet inden et fælles
møde, hvor I så kan diskutere skemaet, selve analysen og om det overhovedet er de
rette elementer, der er i skemaet. Lav det evt. være kickstart på at lave jeres egen
skoles skema, som kan bruges fremover!!

B) Dette skema findes i en længere version på: http://www.dafolo.dk/dengode
John Hattie skriver meget om den gode relation. Dette skema kan hjælpe dig sætte
fokus på selve timens start. Hvilke elementer sætter du i gang det øjeblik, du træder
ind ad døren. Tænk over hvad du gør og hvorfor og om det virker. Tænk også over
fravalget af nogle af elementerne og hvorfor det så er fravalgt.
Brug det alene eller sammen med en kollega, hvor I på forhånd har aftalt rammerne
for observationen.
C) Denne øvelser er lidt for sjov! (bemærk det er et skema fra Oprah)
Her kan du teste dine egne styrker! Tænk på en aktivitet eller en ting, du ofte gør i
en undervisningssituation, læs alle sætningerne og vurder på en skala fra 1 til 5, hvor
1 betyder du er stærkt uenig, og 5 betyder du er stærkt enig. Tæl sammen og hvis du
scorer meget lavt, er det måske på tide at se sig om efter en anden aktivitet.
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