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Notatark som formidlingsform
Udbytte og erfaringer fra projektet ”Feedback for læring - pædagogisk ledelse på tværs” formidles gennem en række
erfaringsbaserede notatark.
Målet med notatarkene er at inspirere, udfordre og støtte andre skoler i arbejdet med at udvikle pædagogisk ledelse som
praksis.
Notaterne er udarbejdet af projektets fagkonsulent, Anne-Birgitte Rohwedder. Notaterne indeholder erfaringsbaseret faglig
viden og læringspointer produceret lokalt og på tværs af de deltagende skoler.
Notaterne præsenterer generelle erfaringer og nedslag fra skolernes erfaringer med at udvikle design for
observationsinformeret feedback. Arkenes indhold repræsenterer ikke lokale nuancer, teoretiske diskussioner, kritiske
vinkler eller bredden i mulige perspektiver. Indholdet i notaterne er derimod et resultat af konsulentens kondensering og
bearbejdning.
Nogle ark indeholder elementer fra forskningsbaseret viden på området, her er kilder tydeligt angivet. Der foreligger en
samlet reference- og litteraturliste.
Hvert notatark udgør ca. én A4-side. Arkene kan læses selvstændigt.
Den samlede projektrapport består af:
•
Erfaringsnotater
•
Seks designnotater inkl. lokale designbeskrivelser
•
Værkstøjskasse med materialenotater
Figurer og modeller er udarbejdet af ©Anne-Birgitte Rohwedder
Forhåbentlig giver rapportens notatark anledning til spørgsmål og skaber behov for yderligere information.

Kontakt:
Pædagogisk ledelseskonsulent og ph.d.-studerende, Anne-Birgitte Rohwedder
Mail: abn@sosuranders.dk
Mobil: 29344351
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Fakta om projektet:
Projektet er et kompetence- og praksisudviklende projekt på tværs af seks ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region
Midt:
•
Vestjysk Gymnasium Tarm (VGT)
•
Egaa Gymnasium
•
Mercantec – Erhvervsuddannelser Viborg
•
Randers Social og Sundhedsskole
•
Viby Gymnasium
•
Grenaa Gymnasium
Projektets mål er at udvikle lokale skoledesign for, hvordan pædagogisk ledelse i form af observationsinformeret
feedback kan praktiseres.
Projektet er motiveret af resultater fra international skoleledelsesforskning, der peger på, at systematiske
undervisningsobservationer og feedback kan bidrage til at fremme elevernes læring.
På tværs af de seks skoler er den fælles motivation bundet i et ønske om (og et organisatorisk behov for) at styrke den
pædagogiske ledelse og ”komme tættere på” kerneopgaven - elevernes læring. Projektet er designet således, at de seks
deltagende skoler har arbejdet med at udvikle og afprøve lokale design. Design der tager afsæt i - og højde for - den
enkelte skoles kultur og organisering.

Projektperiode:
Forundersøgelse:

Forår 2017. Resultater fra forundersøgelsen kan læses i notaterne: ”Skolernes
Motivation” og ”En Praksis af Modstillinger”.

Aktivitetsperiode:

Forår 2018 - forår 2019

Projektdesign:

Forundersøgelse

Fælles lederseminar
Refleksioner og
erfaringsdeling på
tværs

Udvikling og
afprøvning

Fælles lederseminar
Teoretisk og
metodisk
rammesætning

Lokale "stop op"
evalueringer

Skolebesøg
(Faglig konsulent)

Skolebesøg
(Faglig konsulent)

Afprøvning

Fælles lederseminar
Refleksioner og
erfaringsdeling på
tværs

Lokal
implementering

Udvikling

Skolebesøg
(Faglig konsulent)

Udvikling og
afprøvning

Skolebesøg
(Faglig konsulent)
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Elevcentreret skoleledelse og pædagogisk ledelse
I skolernes drøftelsen af, hvordan pædagogisk ledelse kan forstås og placeres i det organisatoriske ledelseslandskab, har
det vist sig nyttigt at foretage en adskillelse af begreberne elevcentreret skoleledelse og pædagogisk ledelse.
I figuren er begrebet elevcentreret skoleledelse (Robinson 2011) placeret øverst som en markør af begrebets
overordnede karakter. Elevcenteret skoleledelse er, som ordet indikerer, en tilgang til ledelse, hvor elevernes læring er i
centrum for ledelse. Elevernes læring er således det afgørende parameter for strategiske beslutninger, økonomiske
prioriteringer og tilgangen til personaleledelsen (f.eks. udformningen af MUS). En elevcentreret ledelsestilgang får altså
indflydelse på de mere klassiske ledelsesdiscipliner.
Pædagogisk ledelse (faglig ledelse) udspiller sig primært i konkrete handlinger og i det daglige samarbejde med lærerne
om elevernes læring. Pædagogisk ledelse er faglig ledelse, der kommer helt tæt på elevernes læring.
International forskning peger på tre pædagogiske ledelsestiltag, der synes at have særlig betydning for elevernes læring.
Aktiv deltagelse i lærernes kompetenceudvikling, dialog om den konkrete undervisning og rammesætning og facilitering af
professionelle lærersamarbejder (Robinson 2011, Timperley 2011, Hargreaves & Fullan 2017)
Firuren må ikke forveksles med et traditionelt organisationsdiagram, der illustrerer opgave- og ansvarsfordelingen på en
skole.

Elevcentreret skoleledelse

Pædagogisk
ledelse (faglig
ledelse)

Stategisk
ledelse

Personaleledelse

Drift og
Økonomisk
ledelse

Aktiv deltagelse i lærernes kompetenceudvikling
Diaolg med lærerne om den konkrete undervisning
Rammesætning og facilitering af professionelle lærersamarbejder

Læs også notatark:
•
•

Skoleledelse med effekt på elevernes læring
Observationsinformeret feedback – en pædagogisk ledelsespraksis
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Skoleledelse med effekt på elevernes læring
-

Projektets forskningsinformerede motivation

Pædagogisk ledelse ”på dansk” udspringer af resultater fra international forskning, hvor skoleledelsens positive
indvirkning på elevernes læring er påvist gennem en række metastudier (Leithwood, Harris & Hopkins 2013)
Særligt tre elementer ved pædagogisk ledelse synes at have særlig positiv effekt på elevernes læring:

Figur © Anne-Birgitte Rohwedder

Ledelsens effekt på elevernes læring sker indirekte eller medierende gennem lærernes arbejde.
Pendulet for effektfuld skoleledelse svinger mellem to forskningstraditioner: ”Instructional leadership” og ”transformational
leadership. De to typer af skoleledelse kan oversættes til de danske termer ”undervisningsledelse” og ”udviklingsledelse”.
(Hallinger 2003 + Moos 2003)
Undervisningsledelse er generelt set kendetegnet ved, at skolelederen kommer helt tæt på den konkrete undervisning og
elevernes læring. Klasserumsobservationer og feedback er i følge Hall (2016) en typisk dansk måde at implementere
undervisningsledelse.
Udviklingsledelse har fokus på at opbygge følgeskab, engagement og oplevelsen af empowerment hos lærerne til at
opfylde skolens mission og kerneopgave. Udviklingsledelse har således indflydelse på elevernes læring gennem lærernes
engagement.
Metaanalyser af effektiv skoleledelse kan påvise en markant højere (målbar) effekt af undervisningsledelse på elevernes
læring (0.42) end udviklingsledelse (0.11). (Robinson 2008 + Fullan 2014)
I projektet har vi søgt at finde en form af pædagogisk ledelse, der søger at forene det bedste fra både
undervisningsledelse og udviklingsledelse.
Med andre ord har vi søgt at komme tæt på den konkrete undervisning på en måde, der skaber refleksion og
læring og styrker lærerens engagement og oplevelse af empowerment.
Læs også notatark om:
-

Observationsinformeret feedback – en pædagogisk ledelsespraksis

Feedback for læring
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Observationsinformeret feedback – en pædagogisk ledelsespraksis
Pædagogisk ledelse leveres hverken teoretisk eller praktisk som en ”one size fits all”-løsning. Pædagogisk ledelse må
derfor omsættes til en form, der matcher den lokale praksis. Projektet er netop derfor designet således, at de seks
deltagende skoler har arbejdet med at udvikle og afprøve lokale designs for observationsinformeret feedback.

To afgørende erfaringer fra skolernes arbejde med at udvikle design for pædagogisk ledelsesfeedback er:
Ø

Observationsinformeret feedback må aldrig blive et mål i sig selv. Det er derfor vigtig løbende at genbesøge:
WHY:
o Hvad er formålet? - og hvilke ”udfordringer” søger vi at imødekomme med observationsinformeret
feedback?

Ø

Observationsinformeret feedback er en yderst kompleks praksis, der kræver nøje overvejelser over HOW and
WHEN.

Ø

Observationsinformeret feedback kan ikke stå alene som pædagogisk ledelsespraksis - men er ét ud af flere
sammenhængende tiltag, der skal bidrage til at fremme elevernes læring.

Projektet zoomer ind på observationsinformeret feedback som pædagogisk ledelsespraksis fordi:
Ø

International forskning peger på særligt tre elementer ved pædagogisk ledelse, der har positiv indflydelse på
elevernes læring (Robinson 2011, Timperly 2011, Hatti 2009)

Ø

Undersøgelser fra EVA1 peger på, at der på tværs af ungdomsuddannelser er behov for at udvikle pædagogisk
ledelse, der understøtter faglig sparring, herunder ledernes deltagelse i systematisk feedback på undervisning.

Se endvidere erfaringsnotater om:
•
•

1

Observationer
Feedback

” Kompetenceudvikling blandt lærere på det gymnasiale område”, ” Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne”

Feedback for læring

I Samlet rapport

© Anne-Birgitte Rohwedder, pædagogisk ledelseskonsulent og ph.d.-studerende

6

Skolernes motivation
Forundersøgelsens resultater
Projektets forundersøgelse bestod af fokusgruppeinterviews med ledere og lærere på samtlige seks skoler. Resultaterne
af forundersøgelsen er bearbejdet af projektets fagkonsulent og samlet i en rapport. Rapporten indeholder seks
selvstændige skolerapporter stemplet fortrolig.
Forundersøgelsen peger på en række tværgående motivationsfaktorer. På tværs af skolerne er der ledelsesmæssig
interesse for og ønske om:
•
•
•
•
•
•

at komme tættere på undervisningen og elevernes læring
at kunne følge skolens fælles pædagogiske initiativer og indsatser ”til dørs”
at bidrage til en de-privatisering af undervisningen
at opbygge et fælles sprog på skolen om læring og undervisning
at få mulighed for at øve sig og udvikle pædagogiske ledelseskompetencer
at tilegne sig konkrete metoder og redskaber til observationsinformeret feedback

Både lærere og ledere ser projektet som en mulighed for at skabe en fælles forståelse for- og enighed i ledergruppen
om skolens pædagogiske retning. Og en mulighed for at drøfte hvorfor og hvordan skolen skal praktisere pædagogisk
ledelse.
”Jeg tror da også, at projektet kan bidrage til, at vi får et mere fælles sprog om, hvad det er, vi overhovedet vil”.(leder og
projektdeltager)
På tværs af skolerne taler både lærere og ledere om, at tillid og leder/lærer-relationen vil være afgørende for projektets
succes.
Særligt på gymnasieskolerne, på tværs af både leder og lærergruppen, ses projektet som en mulighed for at
professionalisere MUS:
”En professionalisering af, hvordan man kører MUS, så man ikke bare sidder og stiller nogle automatiske spørgsmål – det
kunne vi godt blive bedre til” (leder og projektdeltager)
På tværs af skolernes lærergruppe imødekommes projektet med både positive og mere negative forventninger
•
•
•

lærerne efterspørger ledelse som tør og vil vise retning for arbejdet med elevernes læring
lærerne ser projektet som et udtryk for ledelsens interesse i og anerkendelse af deres arbejde
lærerne projektet som en mulighed for, at lederne kan få indblik i lærernes arbejdsvilkår

Samtidig er
•
lærerne bekymrede for den formelle magts betydning for feedbacksituationen
•
lærerne bekymrede for om observationsinformeret pædagogisk ledelsesfeedback vil underminere lærerautonomien:
”Jeg sidder og tænker, hvad fanden kan jeg bruge det til…. og det der med at udfordre hele denne her relation
mellem lærer og leder, og hvad man skal bruge sin leder til,” (lærer og projektdeltager)
Se endvidere erfaringsnotat om: En praksis af modstillinger
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En praksis af modstillinger
-

Forundersøgelsens resultater

Projektets forundersøgelse bestod af fokusgruppeinterviews med ledere og lærere på samtlige seks skoler. Resultaterne
af forundersøgelsen gør det tydeligt, at projektet åbner op for en praksis af modstillinger. En væsentlig forudsætning for at
lykkes med projektets mål om at udvikle og implementere lokale designs for observationsinformeret feedback bliver derfor
skolernes evne til at forholde sig til og håndtere disse modstillinger.
” Projektets succes kommer nok mest an på, hvordan lærerne opfatter det, fordi det kan godt være, lederne
mener det på en måde, men lærerne tror, det er noget andet”. (underviser)
Forundersøgelsen indfanger, hvordan lærer- og ledergrupper internt og på tværs forstår, former og forestiller sig
observationsinformeret ledelsesfeedback på meget forskellig vis.
Den første vigtige erkendelse i arbejdet med observationsinformeret ledelsesfeedback er altså, at vi står i en yderst
kompleks praksis - en praksis af modstillinger og mulige dilemmaer.

Anerkendelse
eller kritik?

Kontrol eller
interesse?

Fagdidaktik
eller
pædagogik?
Hvem og hvad
bestemmer
fokus for
observation?

Handlingsanvisninger eller
refleksion?

Pædagogisk
ledelsesfeedback

Lærernes
arbejdsvilkår eller
elevernes læring?

MUS eller
"daglig
"praksis?

Vurdering eller
læring?

?

Feedback for læring

Et koncept eller
en kulltur?

Individuelt udviklingsbehov
eller organisationsstrategisk behov?
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Observationer
”Hvis vi skal kunne give underviserne en professionel feedback, så er vi også nødt til at komme ud på
undervisernes hjemmebane og se, hvad de går og laver. Så der er noget at give feedback på - i dag giver jo mest
feedback på driften”. (leder, deltager i projektet)
Flere af de lærere, der deltog i projektet, tvivlede på, hvorvidt observationer vil give lederne et reelt og sandt billede af
lærerens undervisning.
Det får lederne ikke! - Observationer skal, i denne sammenhæng, ikke forstås som sande data.
Undervisningsobservationer kan kun blive øjebliksbilleder fra en kompleks praksis. Øjebliksbilleder, der kan danne et
autentisk og praksisnært afsæt for feedback og refleksioner over sammenhængen mellem undervisning og elevernes
læring.
Projekterfaringerne viser, at korte observationer af lærernes dagligdag (ca. 20 min) er passende afsæt for dialog og
realistisk/praktisk muligt.
Den typiske reaktion fra lærerne er, at længere observationer vil give et mere reelt billede af deres undervisning.
Modargumentet er netop, at vi ikke søger ”sande data”. Men:
”.. at de har været inde og se undervisningen, det giver et udgangspunkt at snakke om, og at det her altså er
anderledes, end det man oplever i nogle andre klasser”. (lærer, deltager i designafprøvning)
På tværs af skolerne indeholder de forskellige designs en klar og transparent proces for afvikling af
undervisningsobservationer:
•

Før observation aftales formål, fokusområde, rolleafklaring, tidsramme og tidspunkt for observation
o Jo skarpere og mere snævert fokus er formuleret, jo nemmere er det for lederen at holde observationen fri af
egne fortolkninger og holdninger.

•

Under observation foretages skriftlige noter i fælles kendt observationsmateriale
o Se værktøjskasse med Observationsmateriale

•

Der foreligger et aftalt tidspunkt for efterfølgende feedback
o Se erfaringsnotat om Feedback i pædagogisk ledelsespraksis

Mange undervisere oplever en del nervøsitet forbundet med det at ”blive observeret” af sin leder. Enkelte undervisere
beskriver det som ”grænseoverskridende”. Som leder skal man derfor være opmærksom på, at det er en sårbar situation
for underviseren. Transparens i og omkring observationer er med til at skabe et tillidsfuldt udgangspunkt for situationen.
”Having ones practice observed and analysed is high stakes and it is important to understand that personal
anxieties are likely to arise, particularly in early stages. Jointly establishing the focus, being open about criteria
and ensuring that their meanings are shared, build trust”. (Timperley 2011, p 229)

Feedback for læring
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Feedback
En væsentlig forudsætning for at arbejde professionelt med feedback er, at undersøge og udfordre egen og andres
forståelse af feedback.
Projektet gør op med en (måske mere traditionel) mekanisk forståelse af feedback som kommunikation fra giver til aftager,
og som ”noget” en mere vidende giver til en mindre vidende.
Traditionel feedback-forståelse:

Underviser modtager
feedback

Leder afsender af feedback

I projektet forstår vi derimod feedback som en læringsorienteret og struktureret dialog.
Projektets feedback-forståelse:

Underviser

Leder

Formålet med pædagogisk ledelsesfeedback er at sætte fokus på og undersøge sammenhængen mellem undervisningen
og elevernes læring. Som Hattie (2013) formulerer det, drejer det sig om at ”kende sin virkning”.
Formålet med feedback er altså ikke (i denne sammenhæng) at give en vurderende tilbagemelding på underviserens
indsats i klassen. Formålet er skabe læring og udvikling af undervisning, der virker på elevernes læring.
Langt de fleste undervisere (på tværs af skolerne) oplevede feedback-samtalen som lærerig, særligt fordi samtalen tog
afsæt i et aftalt fokusområde og en konkret praksis.
”Jeg gik fra samtalen med nogle tanker omkring min undervisning, som jeg ikke gjorde før - som jeg nok ikke
havde gjort, hvis ikke han havde været inde og se min undervisning”.
Erfaringer fra projektet peger på, at der er mange forskellige forståelser af og ønsker til feedback på spil. For nogle
undervisere og ledere er den relationelle dimension afgørende, for andre er det vigtigt at få nogle gode råd med på vejen.
Nogle har brug for at få ros for deres indsats. Og for andre er det refleksionen og læringsudbyttet, der vægtest højest.
Det er derfor vigtigt, at leder og lærer taler sammen om (metakommunikerer om), hvad der kan være på spil i situationen.
Se værktøjskassen: Spørgeramme for dialogisk feedback

Feedback for læring
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På vippen mellem organisation og individ
I arbejdet med at udvikle lokale designs for observationsinformeret feedback kan det være nyttig at anvende en
vippemetafor til at visualisere, hvordan man vægter sine valg.
Observationsinformeret feedback kan tage afsæt i en formel formuleret retning for skolens pædagogik – en pædagogisk
strategi eller et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag.
Observationsinformeret feedback kan også tage afsæt i den enkelt undervisers egne ønsker og behov for pædagogisk
udvikling.
Spørgsmålet er, om det er skolens fælles pædagogiske retning, der bestemmer fokus for observation og feedback? Eller
er det den enkelte undervisers individuelle udviklingsbehov, der bestemmer fokus? Der er udfordringer ved at sætte sig for
tungt på både den ene og den anden side af vippen.
Vægter man som skole at fokusere alene på individet, risikerer man at fremme en privatisering af undervisningsrummet.
Hvor elevernes læring og udfordringer i undervisningen gøres til lærerens (privat)-personlige problemer. Vægter man som
skole at stå tungt på den fælles pædagogiske retning, risikerer man derimod at producere en pædagogisk ensretning som
udvander lærerens professionelle dømmekraft.
Erfaringen er, at balancen er situations- og kontekstbestemt. Nogle gange er det nødvendigt at stå tungere på den ene
side af vippen end på den anden. Det eneste parameter, der afgør balancepunktet, må være elevernes læring.
En vigtig erkendelse er dog at man i pædagogisk ledelse er bevidst om balancen.

Figur ©Anne-Birgitte Rohwedder
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På vippen mellem struktur og kultur
I arbejdet med at udvikle lokale designs for observationsinformeret feedback kan det være nyttigt at anvende en
vippemetafor til at visualisere, hvordan man vægter sine valg.
Observationsinformeret feedback kan ske med afsæt i en klar struktur. Således at man som skole har en klar struktur og
en velbeskrevet proces og koncept for, hvordan observationer og feedback skal forløbe. Fordelen ved at have en klar
struktur er, at man opbygger en systematisk, professionel og transparent praksis. Men bliver konceptet for ”tungt”,
risikerer man i værste tilfælde, at observationsinformeret feedback udvikler sig til en u-autentisk og u-reflekteret
ledelsesteknologi - man som leder kan ”drifte sig igennem”.
Mange ledere og lærere ønsker da også, at observationsinformeret feedback skal være en naturlig del af skolens kultur.
”Det er bare være noget vi gør, sådan ad hoc”.
Det tillokkende ved denne side af vippen er, at pædagogisk ledelse bæres af en tillidsfuld og åben-for-læring-kultur.
Udfordringen ved at stå for tungt på de kulturelle argumenter er, at der i de bedste tilfælde ikke sker noget. Der foregår
ingen observationer – og der foregår ingen feedback. I værste tilfælde kan observationsinformeret feedback blive tilfældig
og afhængig af den enkelte leders smag og behag. Med andre ord, en ugennemskuelig og uprofessionel proces.
Der er altså udfordringer ved, at stille sig for tungt på både den ene og den anden side af vippen.
Erfaringen er, at balancen må være situations- og kontekstbestemt. Men så længe observationsinformeret feedback er en
ny og ukendt praksis, er det vigtigt og nødvendigt at man står lidt tungt på en transparent struktur.

En vigtig erkendelse er, at man i pædagogisk ledelse må være bevidst og eksplicit om balancen.

Figur ©Anne-Birgitte Rohwedder
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Retning, Handling og Organisering
Traditionelt set vil man antage, at skolens strategi og definerede retning for arbejdet med elevernes læring afgør
organiseringen af kompetencer, opgaver og ansvar. Og at de organisatoriske handlinger afspejler disse forhold.
Projekterfaringerne peger dog på, at praksis ofte er langt mere cirkulært og komplekst.
Målet med projektet er at udvikle og afprøve lokale designs for observationsinformeret ledelsesfeedback. Projektet sigter
altså direkte mod det operationelle niveau af pædagogisk ledelse – handling.
På nogle skoler er det organiseringen, der sætter retning og afgør, hvad der er mulige handlinger. På andre skoler fører
de konkrete designs for observationsinformeret feedback til, at organiseringen må ændres. Nogle skoler bliver først enige
om hvilken retning de vil sætte for arbejdet med elevernes læring, når de afprøver konkrete handlinger.
Det er afgørende, men ikke nok, at tale om, hvad man som skole vil med pædagogisk ledelse, og hvordan man gerne vil
gøre det. Det er først i handlingen, at effekten på elevernes læring opstår. Og vil man lykkedes med at implementere
pædagogisk ledelse, kræver det en organisering af kompetencer og ressourcer, der understøtter handling.
Pædagogisk ledelse kræver en sammenhængende og meningsskabende indsats af Retning, Handling og Organisering.

MENING

Figur © Anne-Birgitte Rohwedder

Pædagogisk ledelse sker i samarbejdet mellem ledere og lærere. For mange, både lærere og ledere, er der tale om
en ny, kompleks og udfordrende praksis. Der er derfor behov for ny fælles meningsskabelse. Anbefalingen er, at man
rammesætter en formel dialog mellem lærere og ledere om ”meningen” med pædagogisk ledelse og
observationsinformeret feedback.

Feedback for læring
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Seks lokale designs
@Anne-Birgitte Rohwedder
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MUS og kollegial supervision
-

Vestjysk Gymnasium Tarm (VGT)

På VGT nikker de genkendende til en GL-undersøgelse fra 2012, der peger på, at mange lærere oplever MUS som ”spild
af tid” og irrelevant, fordi samtalen mangler klar kobling til den daglige praksis.
Tidligere var MUS på VGT et samtalerum, hvor lærerne som det primære fik mulighed for at tale om trivselsproblematikker
i forbindelse med arbejdsbelastning samt afgive ønsker for kompetenceudvikling og næste års skema. Alle sammen
vigtige emner at drøfte med sin leder - men som én af skolens undervisere påpeger:
”Nu har jeg været til mange MUS-samtaler og det har aldrig været i fokus… altså udvikling”
Ledelsen på VGT har derfor arbejdet på at udvikle et nyt design for MUS. MUS skal være en refleksiv dialog, der skaber
rum for professionel læring. Omdrejningspunktet er lærernes pædagogiske praksis og elevernes læring.
En af de undervisere, der deltog i afprøvningen, fortæller:
”Jeg gik fra min MUS med nogle tanker omkring min undervisning, som jeg ikke gjorde før - som jeg nok ikke
havde gjort, hvis ikke X havde været inde og se min undervisning. Det er sådan lidt med, hvordan kan du sige
noget om min udvikling og mit pædagogiske arbejde, hvis du ikke ser mig undervise,” (lærer VGT)
MUS på VGT er nu informeret af en konkret undervisningsobservation og tager afsæt i et kort forberedelsesskema.
Lærerne på VGT er glade for det kortere forberedelsesskema, som i langt højere grad lægger op til refleksion.
”Det var meget refleksive spørgsmål, og man skal rent faktisk skrive noget. Ikke bare kan krydse af.” (lærer VGT)
”Jeg kan godt lide, at det ikke var den der 30-punkts tjekliste, vi også skulle nå at komme omkring. Det her skema gav
mere ro til samtalen.” (lærer VGT)
MUS og kollegial supervision indgår i en sammenhængende cyklus.
Se det konkret design på de følgende sider
Kontakt for yderligere oplysninger:
Anne-Mette K. Thorøe, Pædagogisk leder: at@vgt.dk
Henrik Fogde, Pædagogisk leder: fo@vgt.dk

Feedback for læring
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Feedback og supervision på VGT
MUS-samtaler mellem underviser og nærmeste leder gennemføres årligt efter denne model:

Formøde m.
aftale om
fokuspkt.

Opfølgningssamtale

Aktion

Observation

MUS

Formøde:

Lærer og nærmeste leder aftaler fokuspunkt og tidspunkt for leders observation af
undervisningen.

Observation:

Leder overværer undervisning i 20-45 minutter med det aftalte fokus.

MUS:

Afholdes med udgangspunkt i den observerede praksis og i musskema.dk, som læreren
udfylder før samtalen. Der aftales en aktion med afsæt i observationen og samtalen.

Aktion og opfølgningssamtale:

Til den opfølgende samtale diskuteres aktionens forløb.

Der gennemføres gruppeudviklingssamtaler (GRUS) hvert andet år. I lige år er samtaler med de naturvidenskabelige
faggrupper. I ulige år er der samtaler med de samfundsvidenskabelige og humanistiske faggrupper.
Mulige emner ved GRU-samtalerne vil være:
•
•
•
•

Fagets resultater/løfteevne
Formativ evaluering og hvordan den praktiseres i det aktuelle fag
Faglige mål og progression
Eksterne samarbejder

Feedback for læring
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Hvert år gennemfører ca. en tredjedel af lærerstaben et forløb i kollegial supervision sammen med to kolleger.
Supervisionsgrupperne sammensættes af ledelsen ud fra lærernes tilkendegivelse af temaer/områder, de gerne vil
arbejde med i et supervisionsforløb. Hver lærer deltager således i et kollegialt supervisionsforløb hvert tredje år. Forløbet
følger denne struktur:

Intro-møde

Evaluering

KS 2. runde

KS 1. runde

Midtvejsmøde

Intromøde:

Her deltager alle lærere, der er involveret i KS det pågældende år. Der gives en
introduktion til de værktøjer, der indgår i KS, ligesom der gives træningstid i triaderne.

KS 1. runde:

Alle tre lærere i triaden superviseres i løbet af efteråret.

Midtvejsmøde:

I januar afholdes midtvejsmøde, hvor første supervisionsrunde evalueres mhp.
afviklingen af 2. runde.

KS 2. runde:

Alle tre lærere i triaden superviseres i løbet af foråret.

Evaluering:

De deltagende lærere evaluerer forløbet mhp. bl.a.:
•
Elevernes læring
•
Lærerens erfaringer mhp. didaktik og samarbejde

Feedback for læring
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Kvalificerede medarbejderudviklingsforløb
-

Egaa Gymnasium

På Egaa Gymnasium har det været fast procedure, at leder foretager observationer af undervisning forud for MUS. Ledere
og lærere ønsker dog at kvalificere MUS og måden, hvorpå observationer integreres i samtalen.
”Det er jo det, MUS-samtalerne går ud på, de handler jo om udvikling. Det er vel det med at forsøge at se og forstå,
hvordan man kan hjælpe den enkelte medarbejder til udvikling mere konkret og praktisk, end de måske føler, de gør nu”.
(lærer Egaa Gymnasium)
Egaa Gymnasium har i projektet arbejdet med at udvikle et lokalt design for medarbejderudviklingsforløb, hvor formål,
rammer og rolle for MUS er gentænkt og beskrevet i et nyt koncept. Ideen er, at MUS udvides fra én enkelt samtale til et
forløb på ca. to år.
Formålet med medarbejderudviklingsforløbet på Egaa gymnasium er;
”At understøtte lærerne i den professionelle gerning, således at eleverne opnår størst mulig læring, og lærerne
opnår størst mulig trivsel i deres arbejde”. (klip fra designtekst)
”At få MUS-samtalen til at gå væk fra, at jeg vil gerne have bevilling til et kursus eller en højere løn, så man
snakker mere om min praksis.” (underviser, Egaa gymnasium)
MUS-konceptet bygger på undervisningsobservation som et naturligt afsæt for samtale om lærerens arbejde og
kompetenceudvikling. Underviseren fastlægger selv en afgrænset og konkret observation. MUS skal skabe rum for en
åben og undersøgende samtale, der tager udgangspunkt i kerneopgaven, hvor lærer og leder sammen undersøger ”tegn”
på læring.

Opfølgning og
afrunding

Afgrænsning af didaktisk fokus
Observation I

MUS
Refleksion og mål for udvikling

Ny didaktisk indsats

Observation III

Justering af didaktisk
indsats

Observation II
ændringer i relation til ny indsats
Opfølgningssamtale
refleksion og nye mål

Se det konkrete design på de følgende sider.
Kontakt for yderligere information: Vicerektor, Henrik Stidsholt hr@egaa-gym.dk

Feedback for læring
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Medarbejderudviklingsforløb på Egaa Gymnasium
Målet med Medarbejderudviklingsforløbet er at understøtte lærerne i deres professionelle gerning, som undervisere på
Egaa Gymnasium, så eleverne opnår størst mulig læring og lærerne opnår størst mulig trivsel i deres arbejde. Dette mål
tilstræbes gennem løbende dialog om skolens kernopgaver i faggrupper, teams, projektgrupper og mellem den enkelte
lærer og uddannelsesleder. Medarbejderudviklingsforløbet sætter fokus på sidstnævnte samtaler.
De løbende samtaler skal afspejle skolens vision og indsatsområder i forhold til kerneopgaven; at udvikle undervisning af
høj kvalitet. Uddannelsesleder og underviser skal sammen skabe rum og mulighed for en åben og undersøgende samtale,
der tager udgangspunkt i denne kerneopgave, og de skal sammen analysere undervisningssituationen ud fra tegn og
kriterier, som den enkelte underviser opstiller. Underviserens rolle er at opstille og arbejde med tydeligt afgrænsede
didaktiske mål i undervisningen samt evaluere disse. Disse mål kan evt. være knyttet til et af skolens udviklingsområder.
Uddannelseslederens rolle er at observere undervisningssituationen og give underviseren sparring på de valgte didaktiske
problemstillinger, ved sammen med læreren at reflektere systematisk over elevernes læringsbehov. Uddannelseslederen
skal på den måde understøtte underviserens udvikling og virke som professionel lærer. I den forbindelse vil der naturligt
indgå en drøftelse af underviserens kompetenceudvikling.
Hensigten er således at koble medarbejderudviklingssamtalerne til lærerens daglige praksis, så det bliver meningsfuldt i
forhold til underviserens daglige arbejde.
Konceptet bygger på undervisningsobservation som et naturligt afsæt for samtale om lærerens arbejde og
kompetenceudvikling. Underviseren fastlægger selv et afgrænset og konkret observationsfokus, der ligger i forlængelse af
indsatsen i den daglige undervisning, samt definerer tydelige tegn, som uddannelseslederen kan fokusere på.
Observationen er udgangspunkt for den efterfølgende samtale, hvor der aftales ny observation, som opfølgning på
samtalen. Medarbejderudviklingssamtalerne bliver dermed en proces, der løber over 2 år efter følgende fremgangsmåde.

Medarbejderudviklingsforløbet omfatter fire dele:
1. Forberedelse til Medarbejderudviklingssamtalen
Underviseren identificerer en didaktisk problemstilling, som skal være observationsfokus for uddannelseslederen.
Observationsfokus skal være afgrænset og præcis, og indeholde de tegn, som uddannelseslederen skal have fokus på.
Underviseren sender disse informationer i en mail og forslår samtidig et tidspunkt for observation, så det falder naturligt
ind i tilrettelæggelsen af undervisningen. Observationens længde afhænger helt af observationsfokus, men varer typisk
ca. 20 min.
Didaktiske problemstillinger til undervisningsobservation kan f.eks. være:
klasserumsledelse
elevers modtagelse af feedback
anvendelse af elevportfolie til feedback
vejledning af enkeltelever/grupper
formativ evaluering
innovative didaktiske greb
særlig indsats, som faggruppen har fokus på.
etc
2. Undervisningsobservation
Uddannelseslederen observerer ca. 20 min, evt. med brug af observationsskema, som efterfølgende deles med
underviseren.

Feedback for læring
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3. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS)
Underviseren åbner samtalen med kort at fortælle om arbejdet med det valgte didaktiske indsatsområde og oplevelse af
den observerede undervisningssekvens.
Underviser og uddannelsesleder aftaler samtalens øvrige indhold, hvor man f.eks. kan komme ind på.
arbejdet med nye strategier, inden for det globale, digitale, innovative og karrierevalg
undervisningsevalueringer, og anvendelse af disse
Initiativer i forhold til at styrke elevernes læring
egne arbejdsopgaver og trivsel heri
egen kompetenceudvikling
samarbejde med kollegaer
samarbejde med ledelsen
særlige forhold
etc.

4. Efterbehandling af medarbejderudviklingssamtalen
Underviser og uddannelsesleder aftaler en opfølgningssamtale, der indeholder en ny undervisningsobservation af det
fokus, som er aftalt ved MUS. Hensigten med opfølgningssamtalen er, at underviseren kommer videre med den proces,
der blev igangsat ved MUS, herunder om ændrede indsatser i undervisningen har nogen effekt.
Anden samtale vil være en kort fokuseret samtale på 15-20 min, der alene omhandler underviserens didaktiske
indsatsområde og resultater af de justeringer, som er foretaget siden MUS.
Efterfølgende aftales en tredje og evt. en fjerde observation.
Man kan komme ind på:
afprøvet greb i forhold til indsatsområde
undervisningsevaluering af indsatsområdet
afprøvet samarbejde i forhold til indsatsområdet
brug af erhvervet kompetence
etc.

Feedback for læring
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Skematisk oversigt: Toårigt medarbejderudviklingsforløb Egaa Gymnasium

Observation 1

Afgrænset
didaktisk fokus

Tydelige tegn

MUS

Fælles
refleksion over
undervisningsobservation

Opstille nye
mål

Indsats

Afprøve ny
indsats

Observation 2

Iagttagelse af
ændringer i
forhold til nye
mål

Opfølgningssamtale

Fælles
refleksion over
undervisningsobservation

Indsats

Afprøve ny
indsats

Observation 3

Iagttagelse af
ændringer i
forhold til nye
mål

Opfølgningssamtale

Fælles
refleksion over
undervisningsobservation

Feedback for læring

Medarbejderudvikling

Opstille nye
mål

Afrunding af
forløb eller
aftale om fjerde
observation
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MUS-skema: lærere og ledelse
Kære X
Vi skal sammen aftale tidspunkt og fokus for MUS. MUS kommer til at foregå i 3 tempi, efter vedhæftet MUS-koncept:
1. Du forberede MUS efter vedhæftet MUS-koncept punkt 1; Forberedelse til MUS, dvs. identificerer et præcist
observationsfokus og tegn, der skal være i fokus. Det sendes i en mail, sammen med et forslag til tidspunkt for
observation. Koordiner med skemaet i Lectio, så der ikke er overlap med andre begivenheder.
2. Jeg lægger et tidspunkt for selve MUS i Lectio. Det tilstræbes, at MUS finder sted i forlængelse af, eller tæt på,
undervisningsobservationen.
3. Du forbereder selve MUS efter vedhæftet MUS-koncept punkt 3; MUS (samtalen)
Under selve samtalen vil jeg udfylde nedenstående MUS-skema, som bliver vores fælles referat.
Skema til leder/medarbejder-dialog
Skemaet udfyldes af uddannelseslederen under MUS og fungerer som referat af samtalen.
Læreren inviterer uddannelseslederen til at observere og forbereder sig i forhold til den udsendte dagsorden.
Udfyldes af nærmeste leder
Undervisningsobservation
Fokuspunkt, som der observeres på?
Refleksioner over den observerede
sekvens, i forhold til dit faglige og
didaktiske fokus?
Undervisningsevalueringer
Refleksioner over undervisningsevalueringer i øvrigt?
Mål til næste undervisningsobservation.
Undervisning og læring generelt
Oplevelser af daglig undervisning og
arbejdet med elevernes læring.
Trivsel
Faktorer med betydning for din generelle
trivsel på skolen?
Fremtiden
Overvejelser i forhold til:
a. fremtidige arbejdsopgaver?
b. fremtidig kompetenceudvikling?
Undervisningsobservation 2
Mål:
Observation:
Refleksion:
Undervisningsobservation 3
Mål:
Observation:
Refleksion:

Feedback for læring
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Opfølgning på skolens pædagogiske indsatsområder
-

Grenå Gymnasium.

På Grenå Gymnasium er ledelsesobservationer af undervisning en helt ny praksis. Med skolens deltagelse i projektet er
det ledelsens ønske:
• at finde en naturlig adgang for pædagogisk ledelse i form af systematiske samtaler med lærerne om
deres planlægning og afvikling af undervisning
• at få indsigt i skolens pædagogiske og didaktiske mangfoldighed for at kunne understøtte og udvikle den
Målet er at udvikle en kultur hvor pædagogik og didaktik opfattes som et fælles anliggende blandt lærere og
ledelse, og som man samarbejder om gennem feedback og sparring.

Om observation
Når man observerer undervisning, skal man være opmærksom på, at:
•

Observation er et øjebliksbillede

•

Man er som observatør med til at forme dette øjebliksbillede

Disse opmærksomhedspunkter betyder at undervisningsobservation ikke må bruges uden omtanke. Hvis man giver
undervisningsobservation et klart formål og retning kan det være et rigtig godt redskab i forbindelse med pædagogisk
udvikling samt i arbejdet med elevtrivsel.
Observationsinformeret feedback kan på Grenå Gymnasium inddrages i den pædagogiske udvikling på tre områder:

Udvikling af
professionelle
læringsfællesskaber

Opfølgning på
pædagogiske
indsatsområder

Individuel
lærerudvikling

Se det konkrete design på den følgende side
Kontakt for yderligere information: Susanne Dybdahl: SD@grenaa-gym.dk

Feedback for læring
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Observation af undervisning på Grenå Gymnasium
På Grenaa Gymnasium vil vi bruge observation af undervisning på to niveauer: skoleniveau og klasseniveau.

Skoleniveau
Observation skal være med til at understøtte forskellige dele af den pædagogiske udvikling der foregår på skolen.
-

Udvikling af professionelle læringsfællesskaber
For at kunne sammensætte konstruktive professionelle læringsfællesskaber er det vigtigt at ledelsen holder sig
ajour med den pædagogiske udvikling den enkelte lærer skaber i det enkelte klasseværelse. I denne forbindelse
er undervisningsobservation et vigtigt redskab.

-

Arbejde med pædagogiske fokusområder
Et pædagogisk fokusområde kan være bestemt af ledelse på baggrund af den løbende ajour-førelse, som er
beskrevet i ovenstående punkt. Alternativt kan et pædagogisk fokusområde være bestemt udefra, eksempelvis af
Undervisningsministeriet.
Undervisningsobservation kan understøtte flere dele af arbejdsprocessen: I første omgang til at afdække
hvordan, der allerede arbejdes med området i klasseværelserne. Derefter til løbende evaluering og opfølgning.

-

Sparring i udviklingsprocessen
Ledelsen står til rådighed for lærere, der ønsker observation og sparring i det daglige arbejde. Observationen
foregår på lærerens præmisser, og rammerne aftales mellem læreren og dennes nærmeste leder. Det anbefales,
at man holder et møde, hvor man aftaler tydelige rammer for observationsprocessen.

Klasseniveau
På klasseniveau skal undervisningsobservation bidrage med pædagogisk viden om elevernes trivsel og dynamikkerne i
de enkelte klasser.
Det tilstræbes at de enkelte uddannelsesledere i begyndelsen af skoleåret (lige efter grundforløbet for 1.g’ernes)
observerer de enkelte klasser i forskellige fag og med forskellige lærere. Dette skal give uddannelseslederen bedre
mulighed for at kunne støtte klassens lærere i løbet af skoleåret, hvis der opstår pædagogiske udfordringer eller konflikter.

Feedback for læring
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Systematiserede undervisningsobservationer
-

Mercantec

På Mercantec er systematiske undervisningsobservationer en del af den samlede kvalitetsindsats. Skolens afsæt og
vision for arbejdet er, at observationsinformeret feedback:
•

skal tage afsæt i Mercantec´s pædagogiske strategi og pædagogiske pejlemærker

•

skal kunne fungere i forskellige afdelinger

•

skal kunne fungere for forskellige typer af ledere og medarbejdere

•

skal kunne fungere for individer og for teams

•

skal kunne fungere sammen med undervisningsevaluering

•

skal inspirere til en god dialog omkring undervisningen

•

der skal være konkrete forslag til proceduren for gennemførelsen

Nærmeste leder observerer hver enkelte undervisers undervisning min. 1 gang hvert andet år. Den observerede
undervisning samt eventuelle handlinger drøftes efterfølgende på et møde.
Formål med observation af undervisningen:
•

At skabe rum for fælles refleksioner, der fører til videreudvikling af pædagogisk praksis

Samtalen tager primært udgangspunkt i underviserens på forhånd udvalgte tema/problemstilling, men lederen kan
også bringe øvrige temaer op til fælles refleksion. (klip fra designbeskrivelse)

Et særligt projektudbytte for Mercantec er samarbejdet og drøftelserne på tværs i egen ledergruppe. Oplevelsen er, at det
som ledelse er vigtigt at kunne udveksle erfaringer og tale sig frem til en fælles forståelse for og tilgang til pædagogisk
ledelse.
”Bare det, at vi kommer her og får snakket om det – det har vi jo talt om 100 gange, når vi har haft de her møder – at vi
skulle snakke noget mere sammen, for der kommer jo nogle ting frem om, hvad man gør andre steder”.

Se det konkrete design på de følgende sider.
Kontakt for yderligere information: Kasper H. Overgaard, Pædagogisk konsulent kaov@mercantec.dk
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Undervisningsevaluering på Mercantec
Mercantec har valgt at leve op til de gældende kvalitetskrav ved blandt andet at indføre en fælles model for
undervisningsevaluering. Hver underviser gennemfører evalueringerne efter behov, men som underviser skal man som
minimum lade eleverne på ét udvalgt hold lave en undervisningsevaluering én gang om året.
Den konkrete evaluering er underviserens eget værktøj til evaluering og kvalitetsudvikling af egen undervisning.
Evalueringen skal dog også indgå som grundlag for en dialog med nærmeste leder. Denne dialog har to overordnede
formål:
•
At give sparring og supervision til underviseren
•
At give lederen indblik i undervisernes praksis
Tidspunktet for dette møde aftales mellem leder og underviser, men det kan være i forbindelse med 6 ugers samtale
og evt. i forbindelse med lederens observation af undervisningen.
Som forberedelse på samtalen med nærmeste leder, skal underviseren med afsæt i undervisningsevaluering forholde
sig til følgende:
•
Ud fra elevernes besvarelser, hvad er så dine stærke sider som underviser?
•
Ud fra elevernes besvarelser, har du så udfordringer som underviser?
•
Hvordan harmonerer det med dit billede af dig selv som underviser?
•
Hvad overraskede dig mest i evalueringen?
Evalueringsskemaet findes i nedenstående links. Som afdeling kan man tilføje yderligere spørgsmål. Dette gør man
ved at sende de ekstra spørgsmål til kvalitetsafdelingen på mail jeas@mercantec.dk eller anru@mercantec.dk. Dette
skal som udgangspunkt ske i november eller december måned, så det kan komme med i næste års spørgeskemaer.
Skema til evaluering af undervisningen EUD
Skema til evaluering af undervisningen HHX
Skema til evaluering af undervisningen HTX og EUX
Undervisningsevalueringen foregår som følger
•

Kvalitetsafdelingen sender omkring årsskifte links til uddannelseslederne omkring det kommende års
undervisningsevalueringer. Samtidig sendes der koder til survey.

•

Uddannelseslederne sender links videre til alle underviserne, som når det bliver aktuelt sender disse links
videre til eleverne

•

Underviseren gør uddannelseslederne opmærksom på når evalueringen er gennemført

•

Uddannelseslederen eller en betroet administrativ medarbejder i afdelingen henter svar rapporten ned, og
sender til den pågældende underviser. Underviserne må ikke selv få adgang til at hente rapporterne

•

Undervisningsevalueringerne bliver gemt i tre år
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Observation af undervisning for lærere ansat på Mercantec
Nærmeste leder observerer hver enkelte undervisers undervisning min. 1 gang hvert andet år. Den observerede
undervisning samt eventuelle handlinger drøftes efterfølgende på et møde.
Formål med observation af undervisningen:
•

At skabe rum for fælles refleksioner, der fører til videreudvikling af pædagogisk praksis

Samtalen tager primært udgangspunkt i underviserens på forhånd udvalgte tema/problemstilling, men lederen kan
også bringe øvrige temaer op til fælles refleksion.
Særligt i forhold til nyansatte undervisere:
•

Mentor observerer den nyansattes undervisning med efterfølgende refleksionssamtale 2 gange indenfor de
første 2 måneder

•

Nærmeste leder observerer den nyansattes undervisning mindst 1 gang det første år med efterfølgende
refleksionssamtale

Skema til brug under observation af undervisningen findes her.
Inspiration til at rammesætte observation af undervisningen findes her.

Forældremøder
Der afholdes forældremøder/forældrekonsultation på grundforløb i EUD og gymnasier mindst en gang i forbindelse
med et forløb.
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Observationsark Mercantec
Dato:

________________

Undervisningsstruktur

Underviser

Underviser:________________
Opstart:
Indhold:
Klar start
Positive
Læringsmål
forventninger
Variation
Forforståelse
Deltagelse
Instruktion
Feedforward

Afslutning:
Gentagelser
Feedback
Opsamling
Klar slut

Relation:
1. Anerkendende tilgang
2. Gensidig respekt
3. Underviser sætter rammen
for et positivt og trygt
fællesskab
4. God kontakt til hver enkelte
elev
5. God fornemmelse for
stemningen

Klasseledelse:
1. Timen starter og slutter til
tiden
2. Klare rammer for samvær og
aktivitet i klassen
3. Læreren styrer elevernes
brug af IT og sociale medier
4. Synliggørelse af lektionens
læringsmål og praktiske
organisering
5. God sammenhæng i
undervisningen

Didaktik og faglighed:
1. Gode formidlingsevner
2. Alle elever deltager aktivt i
undervisningen
3. Elevernes dannelse
4. Feedback i undervisningen
5. Learnspace
6. Differentiering
7. Motion og bevægelse
8. Hensyn til elevernes
Forforståelse

Feedback for læring
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Professionelt lærersamarbejde i faggrupper
-

Viby Gymnasium

Viby Gymnasium har i projektet arbejdet med at udvikle et design for observationsinformeret ledelsesfeedback, som kan
bidrage til en professionalisering af arbejdet i skolens faggrupper. Målet med indsatsten er at styrke skolens professionelle
kapital.

Processen forløb således:
Indledningsvis mødtes alle skolens faggrupperepræsentanter til et oplæg om, hvad der, i et teoretisk perspektiv,
kendetegner et professionelt lærersamarbejde. Gruppen definerede efterfølgende en række lokale tegn for ”det
professionelle lærersamarbejde”.
Tegn man i fremtiden ønsker at se på faggruppemøderne:
•
Dagsordenen holdes
•
Sparring
•
Erfaringsudveksling
•
Der lyttes
•
Deltagerne tør være kritiske
•
Der er ikke for meget ”familiekultur”
•
Der drøftes fælles udviklingstiltag i forhold til reformen
•
Pædagogisk/didaktisk dialog, der viser at der er fokus på eleverne
•
Udveksling af faglige udfordringer i forhold til elevgrupper
•
God stemning
Tegn er udarbejdet af faggrupperepræsentanter på Viby gymnasium
Næste skridt i processen er, at skolens ledere observerer faggruppemøder og ser efter tegn på ”det professionelle
lærersamarbejde”. Observationsdata anvendes i feedback og sparring med faggrupperepræsentanter:

Fælles sparring
faggrupperepræsentanter

Fælles afklaring af
tegn på det
professionelle
lærersamarbejde

Feedback til
faggrupperepræsentanter

Faggruppemøder
+observation

Se det konkrete design på de følgende sider.
Kontakt for yderligere information: Lone Sandholdt Jacobsen, Rektor lj@vibygym.dk
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Sparringsgruppe for faggruppe-repræsentanter på Viby Gymnasium
Formål:
At støtte faggrupperepræsentanternes opgave og ansvar i det professionelle lærersamarbejde

Procesbeskrivelse:
A: Kontekstafklaring:
• Afgrænsning af mødets formål, rollefordelinger og etik
B: ”Bordet rundt”:
• Tegn på det professionelle lærersamarbejde i praksis
• Vigtige pointer fra observation og feedback på faggruppens arbejde i relation til det professionelle
lærersamarbejde
C: Præsentation og refleksion over case
C: Fælles drøftelse:
• Hvad fungerer godt i grupperne? / hvad fungerer mindre godt?
• Hvad kan være udfordrende som faggrupperepræsentant?
D: Behov:
• Hvad har faggruppen og faggrupperepræsentanterne brug for at udvikle?
• Hvordan kan ledelse understøtte faggruppens udvikling?
G: Opsamling på konkrete aftaler
H: Evaluering af mødet

Feedback for læring
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Feedback-skabelon til observation faggruppemøder
Fokusspørgsmål, der først i samtalen giver faggrupperepræsentanten mulighed for at bidrage med
egne oplevelser og perspektiver
• Hvilke tegn på det professionelle lærersamarbejde lagde du umiddelbart selv mærke til?
• Hvordan forløb mødet i forhold til det typiske faggruppemøde?
• Hvad oplevede du fungerede godt ved dette møde? / Hvad oplevede du fungerede mindre godt ved dette
møde?
Refleksive spørgsmål med afsæt i det observerede
• Jeg iagttog at der skete xxxx. Hvad tænker du om det? (med reference til det professionelle
lærersamarbejde)
• Jeg iagttog at du som faggrupperepræsentant sagde/ gjorde xxxx. Hvad skete der? Hvad tænkte du i
situationen? / hvad ville du gerne opnå?
• Jeg iagttog… jeg tænker at det er et tegn på et professionelt lærersamarbejde.
Spørgsmål der skal føre frem til nye handlinger eller skærpet fokus
• Hvad vil du gerne gøre anderledes til næste faggruppemøde?
• Hvad kunne du gøre mere af som du allerede oplever fremmer et professionelt lærersamarbejde?
• Hvad kan faggruppen gøre mere af? / mindre af?
Afrunding:
• Hvilke pointer fra vores snak vil være relevant at bringe tilbage til faggruppen?
• Hvilke pointer fra vores snak kan være relevant at dele med andre faggrupperepræsentanter til det næste
sparringsmøde?
• Aftale om præsentation af ”case” til sparringsgruppen for faggrupperepræsentanter

Feedback for læring
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Deprivatisering og kollaborative lærersamarbejder
- Randers Social- og Sundhedsskole
Skolen har prioriteret et særligt strategisk fokus på at udvikle pædagogisk ledelse:

Randers Social– og sundhedsskole vil forsat arbejde med implementeringen af pædagogisk ledelse, der sætter
retning og fremmer kollaborative og meningsskabende samarbejder mellem medarbejder/medarbejder,
medarbejder/ledelse og ledelse/ledelse.
Jf. Skolens strategi 2018-2020

Målet er at:
•
anvende observationer til at styrke det kollaborative samarbejde og de pædagogisk didaktiske drøftelser.
•
integrere undervisningsobservationer og kollaboration for professionel læring som et fælles mindset i
organisationen.
•
udvikle en systematik, der understøtter spredning af viden og kompetencer mellem kollegaer.
•
synliggøre pædagogisk ledelse og dennes sammenhæng med elevernes læring på tværs af medarbejdergrupper.
•
rammesætte og facilitere kollaborative samarbejder i organisationen.

Designet bygger på H Timperly´s ”Undersøgende og vidensopbyggende cirkel” (Timperley 2018) og er baseret på fælles
antagelser om:
•
•
•

at undervisning er en situationel, kompleks og tvetydig praksis, der altid kan udvikles.
at effektfuld undervisning er en kollektiv bedrift og et fælles ansvar.
at professionel læring er afsæt for udvikling af undervisning, ledelse og organisation.

Se det konkrete design på den følgende side.
Kontakt for yderligere oplysninger: Dorte Grev Engsig: dge@sosuranders.dk
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Kollaborativt lærersamarbejde, observationer og pædagogisk
ledelsesfeedback på Randers Social-og Sundhedsskole
Designet er baseret på følgende antagelser:
•
at undervisning er en situationel, kompleks og tvetydig praksis der altid kan udvikles
•
at effektfuld undervisning er en kollektiv bedrift og et fælles ansvar
•
at professionel læring er afsæt for udvikling af undervisning, ledelse og organisation

Den professionelle læringscyklus

Analyse af elevernes
læringsbehov
Hvilken viden, færdigheder og
kompentencer har eleverne brug
for, til at opnå vigtig læring?

Analyse af undervsisningmæssige
udfordringer:
Hvilken viden, færdigheder og
kompentencer har vi som
professionelle brug for, til at
imødekomme elevernes
læringsbehov?

Effekt?
Hvilken betydning har
nye tiltag haft for
elevernes læring?

Nye pædagogiske /
didaktiske tiltag

Kompetenceudvikling
Ny viden, kritisk refleksion,
erfaringsudveksling.

Inspiration: Timperley, Helen (2011): Realizing the Power of Professional Learning.
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Processens fem faser
Processen for ”Kollaborativt lærersamarbejde, observationer og pædagogisk ledelsesfeedback” består af fem faser - der
kan løbe i flere runder.
Fase

Formål

1

Gruppedialog A

Indkredse
Elevernes læringsmæssige behov og
udfordringer
-

Undervisningsmæssige udfordringer

-

Hvordan kan vi blive klogere sammen?

Afklaring af gruppens fælles kompetenceudviklingsbehov
Aftaler om observation (hvem)
2

Før observation
Dialog med den enkelte
underviser

Afklaring af formål, rammer og indhold

3

Observationer med afsæt i
fælles kendt
observationsmateriale

Indsamle praksisbilleder – autentisk afsæt for
professionel læringsfeedback / refleksion

4

Efter observation
Dialog/professionel læringsfeedback med den enkelte
underviser

Refleksiv dialog med den enkelte underviser
Afklaring af individuelle mål for fremtidig praksisudvikling
Aftale om hvilke læringspointer der skal bringes tilbage i
gruppen

5

Gruppedialog B

Opsamling af perspektiver i forhold til gruppens
samarbejde og kompetenceudvikling
Ny runde

Dogmer for gruppedialoger:
•
•
•
•
•
•

Mødet foregår under pædagogisk ledelse
Gruppen består af underviser med et fagligt fællesskab (hold / fag etc.)
Gruppen skal (helst) være på 5-7 personer
Brug max 1 time
Mødets indhold i form af analyse og aftaler om nye tiltag skrives på tavle der kan gemmes som foto
Gruppen mødes ca. en gang om måneden
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Agenda gruppedialog A: (følger principperne i den professionelle læringscyklus)
•
•
•
•
•

Rammesætning og fælles meningsskabelse v. leder
Analyse af elevernes læringsbehov
Analyse af undervisningsmæssige udfordringer
Aftaler om pædagogiske / didaktiske tiltag
Aftaler om individuelle observationer og feedback

Agenda gruppedialog B
•
•
•
•
•

Tilføjende analyse af elevernes læringsbehov
Læringspointer fra de individuelle observationer og feedback (fremlagt af underviser evt. støttet af lederinterview)
Tilføjende analyser af undervisningsmæssige udfordringer
Aftaler nye tiltag
Aftaler om individuelle observationer og feedback
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Værktøjskasse
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Observation og skitsering af kontakt
Observation af:

Dato:

Fag / Emne:

Hold:

Lav en skitse af observationsrummet med markering af elevpladser og lærerens placering i rummet
•
•

Marker med pile/ streger i én farve interaktioner mellem eleverne
Marker med pile/ streger i én anden farve interaktioner mellem lærer og elev
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Observation – Elevaktivitet
Observation foretaget af:

Dato:

Fag / Emne:

Hold:

Rammebeskrivelse:
(skitse af observationsrummet med markering af elevpladser)
Marker med notationer hvad du som observatør vurderer er:
X: Læringsaktiv elev
P: Passiv elev
0: Elev ”Off-Task”
?:
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Skema til beskrivelse af aktiviteter og elevaktivitet
Tid

Undervisningsaktivitet

Feedback for læring

Elevaktivitet
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Proces for observationsinformeret dialogisk feedback

E: Evaluering af proces
og aftaler om ny
observation og
feedback

A:
Afklaring af roller,
rammer
Aftale fokusområde

B: Observation med
afsæt i aftalt
fokusområde og fælles
kendt
observationsmateriale

D: Mål for udvikling
af kompetence /
praksis

C: Dialogisk Feedback
1: Underviserens perspektiv
2: Observationsdata præsenteres
3: Fælles undersøgelse/ refleksion
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Spørgsmål fra elever til lærer

Spørgsmål der stilles uden at underviseren forventer eller
giver tid til at eleverne svare eks: giver det mening?”

Uægte spørgsmål

Spørgsmål hvor eleverne skal kunne svare på hvordan
de vil anvende en teori i praksis - f.eks. ved at give
konkrete eksempler på handlinger

Tranfer-støttende spørgsmål

Spørgsmål hvor eleverne skal kunne tænke / reflektere
sig frem til et svar og kunne begrunde og uddybe deres
svar.

” Tænke spørgsmål”

Spørgsmål hvor eleverne skal kunne svare præcist og
faktuelt på et spørgsmål

Fakta spørgsmål

Spørgsmål hvor eleverne skal kunne gengive en teori
som den er beskrevet i lærebogen

Reproducerende spørgsmål

Ja / nej spørgsmål:

Spørgsmålstyper

Registrering
Samlet antal

Registrering af spørgsmålstyper anvendt i undervisningen
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Skema til observationsnotater
Dato:
Tid

Underviser:
Observationsbeskrivelser
(data)

Hold:

Fag:
Egen fortolkning / reaktion

Observatør:
Temaer til feedback

Kilde: Ringvad 2017 (Observation af undervisning og elevernes læring)

Feedback for læring

I Samlet rapport

© Anne-Birgitte Rohwedder, pædagogisk ledelseskonsulent og ph.d.-studerende

44

Spørgsmålstyper i dialogisk og refleksiv feedback
Fokusspørgsmål, der først i samtalen giver fokuspersonen mulighed for at fokusere på egne oplevelser og
perspektiver
-

Hvad lagde du umiddelbart selv mærke til?
Hvad oplevede du fungerede godt i undervisningen?
Hvad oplevede du fungerede mindre godt i undervisningen?

Refleksive spørgsmål med afsæt i det observerede
-

Jeg iagttog at du sagde/ gjorde xxx.
o Hvad oplevede at du der skete?
o Hvad tænkte du i situationen?
o Hvad ville du gerne opnå?

-

Jeg iagttog at eleverne xxx
o Hvad så du?
o Hvad tror du det handler om?

Sammenkoblingsspørgsmål: (samspillet mellem undervisning og læring)
-

Hvornår oplevede du, at undervisningen havde mest effekt på elevernes læring?
Hvornår oplevede du, at undervisningen havde mindst effekt på elevernes læring?
Jeg iagttog at xxx - hvilken virkning har det mon på elevernes læring?
Jeg iagttog at xxx (… med reference til en fælles pædagogisk platform)
o Hvilke muligheder og begrænsninger skaber det for elevernes læring?
Jeg iagttog at eleverne sagde/ gjorde/ reagerede xxxx
o
Hvad kan det fortælle os om elevernes læringsproces?
Hvordan kan elevernes reaktion hænge sammen med det der sker i undervisningen?
Hvordan ved eleverne hvad de er i gang med at lære?

Spørgsmål der skal føre frem til nye handlinger / ændret praksis
-

Hvad vil du gerne gøre anderledes, hvis du kunne starte undervisningen forfra?
Hvad kunne du gøre anderledes der vil øge undervisningens effekt på elevernes læring?
Hvad vil du gøre mere af som du allerede nu oplever har god effekt på elevernes læring?

Feedback for læring

I Samlet rapport
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