Tilbakemeldingskultur og
læringstrykk i skolen

Charles Hammersvik
Utdanningsledelse
ILS, UiO 2008

Bakgrunn og innramming
Forskning dokumenterer svak systematikk i
tilbakemelding i skolen.
Hvordan kan lærere legge til rette for en utvikling
hvor både elever og lærere deltar i å utvikle
konstruktive tilbakemeldinger i ulike
læringsfellesskap?

Teori og empiri som ligger til grunn

Styringsdokumenter
 St.meld.nr.30 (2003-2004) Kultur for
læring
 St.meld.nr.16 (2006-2007) ..og ingen sto
igjen og hang. Tidlig innsats for livslang
læring
 Kunnskapsløftet (K06)
 Kompetanseberetningen 2003 og 2005

Forskningsdokumentasjon





Evaluering av Reform 97
PISA –undersøkelsene (2000,2003, 2006)
PISA+
Nyere klasseromsforskning og forskning
om ledelse, tilbakemelding og
læringstrykk i skolen

Hva er svak
tilbakemeldingskultur?
 Mange elever får ikke god nok informasjon
om hvor de står i forhold til målene i
læreplanen, - de får et urealistisk bilde av
egen kompetanse
 Mye generell, lite spesifikk respons
 Faglige prestasjoner vurderes (kun) med
karakter eller med lite utviklet
læringsfremmende språk
(Klette 2003, Tveit 2007)

Elevundersøkelsen 2007
 60 % av elevene svarer at læreren 1-3 ganger per måned
eller sjeldnere forteller dem hva de skal gjøre for å bli
bedre i fagene
 44 % av elevene på ungdomstrinnet og i videregående
opplæring svarer at læreren ikke i noen fag eller i svært få
fag spør hvordan eleven selv vurderer sitt eget arbeid.
Tilsvarende andel for 5-7. trinn er 21 %.
(Utdanningsdirektoratet 2007)

Svak tilbakemeldingskultur i
skolen som organisasjon
 Du får veldig sjelden konkrete forslag til hvordan du kan
forbedre deg (Elev, vgs)
 Jeg har opplevd å nesten gi opp noen fag fordi det eneste
man får tilbakemelding om, er tall (Elev, vgs)
 Elever sier de ønsker mer og bedre tilbakemelding
underveis. Det er nok ofte på grunn av tidsnød at lærerne
ikke imøtekommer disse ønskene, samtidig som lærerne
opplever sine innarbeidede rutiner som velfungerende over
mange år. (Rektor, vgs)
 Det er en viss forskjell på praksis fra lærer til lærer. I hvert
lærerteam kan man ha ulike målsetninger. Det diskuteres
ikke en strategi for skolen som helhet (Lærer, vgs).

(Tveit 2007)

Differensieringsprosjektet i vgs
 Evalueringen peker på en
undervisningsstrategi preget av
ettergivenhet. Dette innebærer at lærerne
primært ser seg selv som gjennomførere
av opplæringen, uten å ta ansvar for at
elevene også skal lære. Når lærerne er
ettergivende, bidrar de til å senke
kvaliteten på opplæringen.
(Dale og Wærness 2003)

Hva forstår vi med begrepene?
Tilbakemeldinger
……er: dialoger som fremmer læring,
anerkjennelse, engasjement, refleksjon og
potensiell kompetanse hos den lærende.
Tilbakemelding er en betingelse for læring i
den daglige kommunikasjonen mellom
lærere og elever og elevene i mellom,
mellom kollegaer og mellom ledelsen og
personalet.
(Viddal i Tveit 2007, s.94)

Læringstrykk

 …. er; individers, virksomheters eller
samfunnets opplevde og erkjente krav til
læring, kompetanseutvikling og bruk av
kompetanse (Dale og Wærness, 2006 s.249)
 Indre eller ytre motivert?
 Krav til læring, eller ønske og behov?

Læringstrykk har trykk på

 .. refleksjon og fornyelse, det vil si at kollegiet
forventer at medarbeiderne reflekterer over egen
og andres praksis og fornyer den
 .. samarbeid, det vil si at kollegiet forventer at
alle bruker både egen og andres kompetanse i
planlegging og gjennomføring av undervisning
 …gjennomføring, det vil si at kollegiet forventer
at medarbeiderne anstrenger seg for å gjøre en
så god jobb som mulig
(Dale og Wærness 2006, s.150)

Hva vet vi om effekten av
tekstbasert veiledning?
Skal studenter lære å skrive
er det ingenting som gir så bra utbytte som
konkret tilbakemelding på tekst, forutsatt at
tilbakemeldingen fungerer konstruktivt.
Tilbakemelding på tekst er ikke kun et
middel til å lære en uttrykksform, men også
et verktøy for å lære innhold og
framgangsmåter.
(Kjeldsen 2006, s.162)

Noe ble vi bedre på etter prosesskrivingen…

Tilbakemelding på elevtekster

Kriteriebasert tilbakemelding
Eksempel fra Utdanningsledelse, ILS

Kriterier

Kommentar

Innledning
Redegjør for tema/problemstilling og
avgresning

Du redegjør bra for tema i innledningen.
Jeg utfordrer deg likevel på å presisere
og spisse problemstillingen

Diskuterer i forhold til
• relevant teori/evt. styringsdokumenter
• egne erfaringer

Du beskriver og redegjør for caset du har
valgt, og trekker inn relevant teori om
ledelse. Deretter drøfter du. Underveis i
teksten har jeg utfordret deg på å
eksemplifisere teorien i forhold til
erfaringer fra praksis.

Oppsummering med ”hale” til innledning Her oppfordrer jeg deg til å jobbe mer
med avslutningen og knytte sløyfe til
innledningen
Oppgir referanser i teksten og med Se kommentar i litteraturlisten
litteraturliste

God tilbakemelding og
konstruktiv respons








konkret og kriteriebasert
prosessorientert og nivåbasert
synliggjør det gode
viser hva som er verdt å ta vare på
klargjør det uklare
gir retning til arbeidet med det som er uferdig
gir lyst og energi til arbeidet som gjenstår
(Handal og Lauvås 1998, Kjeldsen 2006)

Stopper ledelse og skoleutvikling
ved klasseromsdøra?
 Det kan synes som om det utviklingsarbeidet som
gjøres i skolen i liten grad har innflytelse på
elevenes læring. Dette omfatter også skoler hvor
lærere og ledelse er opptatt av utvikling og
innovasjonsarbeid (Imsen 2003).
 Det er behov for tettere kobling mellom
læringsmål og aktiviteter i skolen.
Skoleforskere påpeker nødvendigheten
av å knytte utvikling av skoleledelse
nærmere til læring i klasserommet
(Fevolden og Lillejord 2005)

Utvikling av skolen som en
lærende organisasjon
For at skolen skal kunne tilpasse seg et stadig mer
kunnskapskrevende og mangfoldig samfunn, er det
særlig tre forhold som må ligge til rette. For det
første må lærere og skoleledere ha den
kompetansen som er nødvendig for å kunne
møte kunnskapssamfunnet og en mer mangfoldig
gruppe elever og foresatte. For det andre må skolen
ha kunnskaper om sterke og svake sider ved sin
virksomhet, om hvilke tiltak som kan føre til
forbedring, og tilgang til et godt støtte- og
veiledningsapparat. For det tredje må skolen selv
utvikle kultur for kontinuerlig læring og utvikling.
(UFD 2003, s.24).

Hva er lærende organisasjoner?

 Samhandling med andre kompetansemiljøer og
erfaringsspredning mellom kolleger og mellom
skoler er avgjørende
 Evnen til kontinuerlig refleksjon over mål og
veivalg, er grunnleggende egenskaper
 Kompetanseutviklingstiltakene bør i stor grad
være knyttet til lærernes og instruktørenes daglige
praksis, og arbeidsplassen bør brukes aktivt som
arena for kompetanseutvikling
(UFD 2004, s.6)

Sentrale prinsipper for utøvelse av
læringsledelse
 Fokus på læring
 Skaper gode betingelser for læring (raus, robust, redelig og
reflekterende kultur og stimulerende strukturer)
 Gir rom og muligheter for at mange kan utøve ledelse og ta
nye initiativ
 Gjør relasjoner og sammenhenger mellom ledelse og læring
eksplisitt
 Står til ansvar for prosesser og læringsresultater, både
innad i skolen og utad som profesjonelle yrkesutøvere
(Møller og Fuglestad 2006)

Det viktigaste tiltaket
Mange spør etter tiltak. Eg
seier: Lærarane er det
viktigaste tiltaket. Læraren
er nøkkelen til betre
kvalitet i skulen. Vi må ha
dyktige lærarar som vi gir
tillit og ansvar for læringa
til elevane.
Kunnskapsminister Solhjell i Aftenposten
17.12.07

Klasseromsforskning

Noen resultater fra evaluering av R97:
 Uklart hva som er aktivitetenes hensikt
 Helklasseundervisning er dominerende.
 Hyppigste arbeidsformer: Spørsmål-svar sekvenser,
instruksjon, arbeid med oppgaver
 Spørsmål ved individualiserte arbeidsformer i kombinasjon
med svak bruk av helklassen som samtale- og læringsarena
 Lite systematisk og oppsummert refleksjon rundt de ulike
aktivitetenes læringspotensial.

Kompetanse i å analysere
læringssituasjoner
 Lærere og ledere bør sammen utvikle et
profesjonelt språk om læring som er forankret i
teori.
 For å kunne vite om elevene er i gode
læringsprosesser, er det behov for kompetanse i å
analysere læringssituasjoner.
 Formålet må være å planlegge nye
læringssituasjoner som fremmer læring hos
elevene.

Hvordan forstå klassen som
lærende organisasjon?

En lærende organisasjon kan defineres som en
organisasjon som utvikler, forvalter og tar i bruk
sine kunnskapsressurser slik at virksomheten
totalt sett blir i stand til å mestre daglige
utfordringer og etablere ny praksis når det er
nødvendig.
(UFD 2005:9)

Didaktiske overveielser
 Lærere utfordres til å planlegge situasjoner som
fremmer forståelse hos elevene.
 Spørsmålet er hvilke situasjoner som er egnet til
å fremme forståelse for sentrale begreper.
 Hvilken kontekst og læringsarena er aktuell,
hvilke redskaper kan tas i bruk, hvordan lære av
hverandre, hvordan støtte læringsprosesser,
hvilke arbeidsmåter er aktuelle, hvilke
organiseringsformer, samtalestrukturer,
evalueringsformer etc. fremmer læring?

Skygging og speiling
• En lærer ”skygger” en annen lærer i en
læringsøkt med elevene
• Avtale om hva skyggen skal se etter
avtales gjerne i forkant
• ”Skyggen” bearbeider notatene av
skyggingen som legges fram for den
andre. Dette kalles speiling
• Speilet drøftes
• Drøftingen avsluttes med
utviklingsområder
• Skygging gjentas og et kvalitetsspiralen
ruller

Dialogisk undervisning
 Autentiske spørsmål og utnyttelse av
elevansvar
 ”Opptak” av elevsvar i neste spørsmål
 ”Høy verdsetting” av det elevene sier
 ”Det dialogiske og flerstemmige
klasserommet”
(Dysthe, 1993)

Hvordan styrke
tilbakemeldingskulturen?
 Utvikle vurderings- og
veiledningspraksis
 Styrke underveisvurdering
 Fokus på ulike
læringsstrategier
 Styrke fellesskapskulturen
og klassesamtalen
 Styrke elevsamtaler
 Stille krav og følge opp
læringsarbeidet
 Styrke og utvikle læreren
som leder

Metarefleksjon
 Å klatre opp på glasstaket (Tiller 1986)
 Metarefleksjon: reflection on reflection-inaction (Møller 1995, Schön 1987)
 Deklarativ metakognisjon: kunnskap om
egen kognisjon (Helstrup 2002)
 Prosedural metakognisjon, som består av
ferdigheter i å bruke denne kunnskapen
(Helstrup 2002)

Elevens repertoar
I dagens kunnskapssamfunn kreves
kompetanse i å lære og lære.
Å utvikle gode læringsstrategier handler om
hvordan elever på en aktiv, fleksibel og
effektiv måte kan tilnærme seg ulike typer
læringssituasjoner og ulike typer lærestoff
(Elstad og Turmo 2006:11)

Utvikling av tilbakemelding og
læringstrykk…
 Skolen trenger å utvikle en
tilbakemeldingskultur der den aktive og
ansvarlige eleven selv har læring som mål
(Dale og Wærness 2006)
 Dette skjer ikke uten solid støtte og faglig
ledelse utøvd av kompetente lærere,
skoleledere og skoleeiere

Oppsummering
 Styrking av elevkollektivet som
læringsarena
 Styrking av lærere som læringsledere og
ekspertdeltakere med et stort repertoar
 Styrking av analysekompetanse og
utvikling av profesjonsspråk
 Erfaringer fra klasserommet løftes opp på
organisasjonsnivå for felles
kunnskapsbygging og videre analyse.

Sentrale kilder
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