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Lärartricket
– hur vi förbättrar studenternas lärande
utan att lägga mer tid själva
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Kostnadsneutral	
  kursutveckling	
  
Först	
  för	
  den	
  som	
  var	
  ovillig	
  
a6	
  lyssna	
  

Sedan	
  för	
  den	
  engagerade	
  
läraren	
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Vilken	
  lärare	
  som	
  helst	
  kan	
  förbä6ra	
  
en	
  kurs	
  (åtminstone	
  en	
  aning)	
  	
  
genom	
  a6	
  jobba	
  100	
  Cmmar	
  mer…	
  

	
  

Detta är inte en valid lösning givet förutsättningarna.

Vi	
  vill	
  förbä6ra	
  (maximera)	
  studenternas	
  lärande	
  
med	
  en	
  given	
  (eller	
  minskad)	
  lärarinsats	
  

η=

Output
Input

Då behövs
pedagogisk kompetens!
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Tänk	
  om	
  vi	
  skulle	
  bygga	
  en	
  bro…	
  

Maidenhead Railway Bridge, England, I. K. Brunel, 1839.

Vad	
  är	
  det	
  vi	
  besi9er	
  idag	
  som	
  gör	
  a9	
  	
  
vi	
  inte	
  kopierar	
  den	
  gamla	
  bron?	
  

Kompetens

Vad är pedagogisk
kompetens?

Öresundsbron, G. Rotne, 2000.

1. sä6a	
  tydliga	
  mål,	
  relevanta	
  
för	
  programmet,	
  arbetslivet,	
  
samhället	
  och	
  livet	
  	
  
(integrera	
  djup	
  förståelse	
  av	
  
ämneskunskaper	
  med	
  personliga	
  
och	
  professionella	
  färdigheter)	
  

2. upprä6hålla	
  kvalitetsribban	
  	
  
(bara	
  godkänna	
  de	
  studenter	
  som	
  
verkligen	
  uppfyller	
  målen)	
  

3. skapa	
  kursupplägg	
  som	
  
stödjer	
  studenterna	
  a6	
  nå	
  
målen	
  

(engagera	
  studenterna	
  i	
  lämpliga	
  
lärakBviteter	
  så	
  a9	
  de	
  fakBskt	
  når	
  
målen	
  och	
  genomströmningen	
  blir	
  
god)	
  

4. eﬀekCva	
  upplägg	
  

(lägg	
  Bden/resurserna	
  där	
  de	
  ger	
  
eﬀekt	
  på	
  lärandet,	
  skapa	
  en	
  
långsikBgt	
  hållbar	
  situaBon	
  för	
  dig,	
  
lärosätet	
  och	
  ska9ebetalarna)	
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Kursmål

Vad ska studenterna
kunna göra som
resultat av kursen?
Constructive
alignment
[Biggs]
Målsamverkan

Designa
Designa
läraktiviteter examination
Vilket arbete ska
studenterna göra för att
nå målen?

Lärartricket

Vad ska studenterna göra för
att visa att de har nått målen?

Ganska lätt faktiskt

1. Gör mer av sådant som bidrar till lärande
Men eftersom vi inte hade 100 timmar till:

2. Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Kan vara svårt
Vilket är svårast?
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Exempel är illustrationer av principer
Ett specifikt
exempel

är till för att
illustrera
generella
principer

som kan ge
inspiration till
tillämpningar
i många olika
varianter.

§ /* Ingen kommentar w
§ Middagstipsetw
§ Investera 2 kr w
§ Sju minuter w
§ Mästarprov w

Och sedan kanske:

§ Ultimate frisbee w

Välj ett paket!
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/* Ingen kommentar */

Lärartricket:
Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Lägg mindre tid på att…
”göra färdigt” studenters arbete!
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Läraren	
  S	
  berä6ar:	
  
”…jag fick in 60 rapporter att ge feedback på. En tråkig
uppgift som tar två veckor. Jag gav individuella
kommentarer och bad de studenter som blivit
underkända att lämna in en ny version.
Efter en vecka fick jag tillbaka nästa version, men till min
förvåning var rapporterna fortfarande oftast
undermåliga. Studenterna hade bara ändrat precis de
saker jag kommenterat och inte ens läst igenom
resten!
Nästa år beslutade jag därför att inte ge individuell
feedback på underkända rapporter.
I stället gjorde jag en lista på de vanligaste felen och
delade ut. Studenterna blev nu tvungna att läsa igenom
sin egen rapport och reflektera över vad de skrivit för att
hitta och åtgärda de fel som de gjort. När jag sedan fick
tillbaka rapporterna var de överlag av mycket bra
kvalitet.”

Fokusera på färdigheten, inte rapporten
• Syftet är inte
att just den här rapporten ska bli bra

• Syftet är
att studenten ska utveckla färdigheten att skriva rapporter
(så att han/hon faktiskt kan skriva ett bra exjobb senare och
dessutom1000 rapporter i sitt yrkesliv)
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Händerna på ryggen
Enda instruktionen till labassistenterna vid
programmeringsövningar på Chalmers:

Rör inte studentens keyboard!

Varje gång du
knyter skorna åt
ditt barn hindrar
du hennes egen
utveckling.
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⏏

”A9	
  ge	
  feedback	
  på	
  studenters	
  arbete	
  är	
  en	
  
av	
  de	
  dyraste	
  komponenterna	
  i	
  deras	
  
utbildning.	
  	
  
	
  
Det	
  är	
  dock	
  oJa	
  en	
  ineﬀekBv	
  investering,	
  
helt	
  enkelt	
  därför	
  a9	
  det	
  sker	
  för	
  långsamt.	
  
	
  
Men	
  inte	
  ens	
  snabb	
  feedback	
  har	
  eﬀekt	
  om	
  
studenterna	
  inte	
  bryr	
  sig	
  om	
  den.”	
  
Gibbs (1999) Using Assessment strategically to change the way
students learn, i Brown & Glasner (eds.) Assessment Matters.

Tentor

2+2
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Lärartricket:
Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Lägg mindre tid på att…
rätta tentor!

4-timmars tentamen (2+2)
Första delen (2 timmar)
§ Studenterna skriver tentan och lämnar in.
Paus: Tentorna kopieras som säkerhetsåtgärd mot fusk.
Andra delen (2 timmar)
§ Dela ut tentorna* och en rödpenna. Gemensam
diskussion för att enas om rättningsmallen (läraren har
sista ordet). Studenterna rättar och lämnar in.
Hemma:
Läraren går igenom bunten (kollar igenom
alla, eller mest gränsfall & stickprov).
* variation: studentens egen eller en kamrats
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Fördelar

⏏

Bra för lärandet: Tentan förvandlas till en läraktivitet!
§ Inbyggd repetition
§ Snabb och detaljerad feedback:
- Det är uppenbart vad man kunde, och inte…
- Man går hem med “hela” svaret belyst

§ Särskilt om de rättar varandras:
- Social motivation att visa att man kan
- Lärorikt att se variationen, jämföra den egna lösningen med kamratens

§ Studenterna är involverade:
- Transparens och känsla av rättvisa
- Kvalitetskriterierna görs synliga
- Värdera studenternas rättningsinsats med poäng.

η=

Bra för läraren

Lärande
Insats

§ Mindre rutinarbete med rättningen – sparar tid!
§ Säkert mot fusk
- Kan användas betygsgrundande

Middagstipset
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Lärartricket:
Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Lägg mindre tid på att…
betygssätta inlämningsuppgifter!

Professor K: kurs med veckocykler
Feedback session
i.

Studenternas rapporter delas ut slumpvis. De skriver
feedback med en rödpenna i klassrummet.
ii. Studenterna får tillbaka & läser sin feedback direkt.
iii. Avancerade och livliga diskussioner!
Efteråt samlar läraren in rapporterna för betygssättning.

1:
§Vecka
Feedback
§ session
Kursintro
§ Introducera
nytt avsnitt
§ Uppgift

Workshop
§ Students
jobbar med
sina uppgifter
§ Stöd och
diskussioner
vid behov

1. Läsa på om, och implementera metoden
(teori, tillämpa straight-forward)
2. Testa och verifiera
(normal användning och extremfall)
3. Undersöka kreativt
(testa varianter, hur funkar det om…, leka, visa att du kan tänka själv)
4. Kort rapport (t ex 1, 2, eller 3 sidor)
(beskriva metoden, begränsningar etc)
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Här kommer tricket: Lätt examination J
Skala:
•
•
•
+

Underkänt = 0p
(Händer mycket sällan)
Godkänt = 1p
(Typiskt betyg)
Briljant
= 2p
(Kräver ordentligt med egna initiativ)
Godkänt deltagande i feedback-loopen = 1p

Tokigt enkelt att bedöma
skillnaden mellan 0, 1, 2 poäng.
Det tar faktiskt bara
1-3 minuter per rapport…
30 studenter => 60 minuter J

I slutet av kursen konverteras poängsumman
till ett slutbetyg
(Oftast ingen tentamen, ibland munta 0p,1p,2p)

Principen är att separera processerna
– då kan båda göras kostnadseffektivt

Feedback
för lärande

Bedömning
för betygssättning

•

•
•
•

•
•
•
•
•

görs till en läraktivitet med hela
gruppen
involverar studenterna intensivt
lära sig diskutera ämnet
få snabb feedback
exponera variation
social motivation

görs av läraren
minimalistiskt
tillräckligt rättvist
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Bra för lärande!

⏏

Kontinuerliga studier
§ Fördelar student ernas arbete jämnt över kursen.
Feedback-cykeln som helhet (ge feedback, få feedback och diskussioner)
genererar lärande:
§ Repetition – Variation – Snabb feedback.
§ Djupa & intressanta diskussioner (i stället för frågor om definitioner).
§ Social motivation – exponera förståelse för andra och se deras.
Nöjdhet:
§ Studenterna känner att läraren bryr sig om deras arbete – det blir en
viktig och synlig del av kursen.
§ Tydligt, rättvist och transparent betygssystem.
§ Studenterna känner sina framsteg.

Bra för läraren!

η=

§ Betygssättningen av rapporter effektiv: ≈1-3 minuter
§ Slutexaminationen inget extra arbete J

Lärande
Insats

Investera 2 kr
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⏏

Isbergsprincipen
Exempel:
Dra sticka vid projektredovisning
§ alla studenter i gruppen ska
vara redo att redovisa hela
projektet
§ när deras redovisning just ska
till att starta får de dra sticka
om vem som gör det
§ detta vet studenterna om från
första dagen!

Kostnad: 2 kr?

Sju minuter
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Lärartricket:
Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Lägg mindre tid på att…
utforma och rätta tentor!

Muntliga tentor är riktigt bra för lärandet!
§ Bättre test av förståelse & kan anpassas individuellt
§ Påverkar studenternas förberedelse – de vet att de måste uppvisa
riktig förståelse i realtid (social motivation och rätt förväntning)
Läraren som inte vågar testa är orolig över…
…att det är svårt att ställa frågor och bedöma:
§ Testa att vända på bevisbördan:
”de första 7 minuterna är dina – du ska
visa att du har nått lärandemålen”
§ Använd gärna enklare betygsskala (delprov)

B

…att det blir pinsamt att underkänna
§ Fråga: ”Hur tyckte du själv att det gick?”
§ Vid oenighet eller tjafs, använd den skrivna
starten (foto) som dokumentation

…att det tar mer tid (än skriftlig tentamen)
§ Det är ändå alltid billigare i en kurs med upp till
N studenter. Var ligger N i din kurs?

Katrin

η=

Lärande
Insats
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Skriftlig vs muntlig tentamen - lärartid
Skriftlig:
Att konstruera tentamen med svarsblad etc. tar 10-16
___ timmar.
20 minuter/student.
Att rätta tentor tar minst__
Muntlig:
Att munta en student
tar ca __
30 minuter.

lärartimmar

Inte nog med det:
sedan kommer en omtenta
som tar... 0 minuter att
förbereda J

antal studenter

⏏
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Mästarprov

Lärartricket:
Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Lägg mindre tid (energi) på att…
tjafsa med studenter!
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Förut:
Det fanns två individuella uppgifter
i kursen:

• Inlämningsuppgift 1 & 2
Uppgifterna var komplexa och
teoretiska…
Studenterna klagade bittert och
outtröttligt:
• Uppgifterna kommer för
TIDIGT, innan vi kan!
• De är alltför SVÅRA och tog
alldeles för LÅNG TID!

Vad Professor V gjorde:
Uppgifterna döptes om:
• MÄSTARPROV 1 & 2

⏏

Det var hela tricket J
Vad hände?
• Studenterna tar
uppgifterna mycket
seriöst – och är sätter ära
i att genomföra dem!

Fyrverkerier
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Lärartricket:
Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Lägg mindre tid på att…
skriva feedback!

Cirka	
  40	
  studenter	
  har	
  lämnat	
  in	
  en	
  4-‐sidig	
  	
  
öppen	
  slutuppgiS	
  (t	
  ex	
  uppsats,	
  design,	
  reﬂekCon)…	
  
Studenternas förberedelse
§
§

§

Forma	
  grupper	
  om	
  4	
  studenter	
  och	
  
skicka	
  dem	
  varandras	
  arbeten.	
  	
  
Studenterna	
  skriver	
  ½	
  sida	
  
konstrukBva	
  kommentarer	
  Bll	
  varje	
  
arbete.	
  	
  
Ta	
  med	
  5	
  papperskopior	
  av	
  
kommentarerna	
  Bll	
  seminariet	
  –	
  en	
  
Bll	
  varje	
  kamrat	
  +	
  en	
  Bll	
  läraren.	
  

Seminariet:
§
§
§

⏏

Lärarens förberedelse
§
§
§

§

Skriv	
  ut	
  uppgiJerna	
  (enkelsidigt).	
  
Sökläs	
  eJer	
  en	
  stark	
  aspekt	
  i	
  varje	
  uppgiJ.	
  	
  
Markera	
  passagen,	
  rita	
  en	
  ”stjärna”	
  i	
  
marginalen,	
  med	
  e9	
  par	
  nyckelord.	
  (Svårt	
  
a9	
  hi9a	
  en	
  styrka?	
  E9	
  varningstecken,	
  
kanske	
  underkänna?)	
  
Vid	
  kopiatorn:	
  
Paginera	
  bunten	
  och	
  kopiera	
  Bll	
  alla	
  
studenter	
  (dubbelsidigt,	
  2	
  sidor	
  per	
  
blad…).	
  

Grupperna	
  diskuterar	
  varje	
  arbete	
  med	
  syJet	
  a9	
  förbä9ra	
  det	
  (4*30	
  min).	
  
Under	
  Bden,	
  läser	
  läraren	
  kommentarerna	
  (för	
  a9	
  se	
  a9	
  de	
  tog	
  det	
  på	
  allvar,	
  och	
  som	
  
intressant	
  input).	
  
Dela	
  ut	
  bunten.	
  Gå	
  igenom	
  den	
  i	
  plenum	
  och	
  berä9a	
  om	
  varje	
  ”Guldstjärna”	
  med	
  glöd	
  
och	
  eJertryck	
  (60	
  minuter	
  fyrverkeri).	
  Kom	
  igen,	
  ta	
  i!	
  

Social motivation – Feedback – Exponera – Variation – Sammanfatta kursen – Slutackord – Positivt
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Ultimate frisbee

Dear Professors,

⏏

I coach the women’s ultimate frisbee teams and based on your
workshop I changed our program for the practice weekend.
Normally, since a game only involves 14 players, we would rotate and
the others would do some drill on the side.
Now, instead, I had a non-playing team standing on the sidelines and
assigned each of them a player. Then I stopped the game periodically
and had the sideline players give individual feedback to their assigned
player.
It went over remarkably well. A number of the ladies had very positive
feedback, and said they had numerous strategy talks that they found
incredibly helpful. It was also great for me, since I can’t possibly watch
every player all the time. It was incredibly time efficient!
So in conclusion, thanks again for the workshop. I thoroughly enjoyed it,
and I thought you might like hearing about an application in a completely
different “field”!
Best regards,
Professor D
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Lärartricket – lätta biten
1. Gör mer av sådant som bidrar till lärande

Lärartricket – svåra biten
2. Gör mindre av det som inte bidrar lika bra

Att bara lägga till nya saker ovanpå de gamla är ohållbart.
Vi måste rensa bland det gamla ineffektiva för att få loss resursen!

Men varför är det svårt? Vad kan det finnas för skäl att vi
gör saker som inte bidrar särskilt bra till lärande?
Diskutera 5 minuter med din granne!

§ vi har inte tänkt på detta förut
§ vi ger feedback vid fel tillfälle av tradition
§ vi är trygga med det gamla
välkända (man vet vad man
har), både lärare och studenter
§ hur ska man veta vad som är
mer eller mindre effektivt? vi är
inte vana vid att göra den
analysen…
§ kursutvärdering – hjälper det
oss?

§ tid (mental energi) att stanna
upp och tänka efter
§ vi gör det för att det förväntas
av oss
§ vi vill inte ändra allt hela tiden
§ inga incitament för att utveckla
undervisningen (what’s in it for
me?)
§ tänk om studenterna inte klarar
av det
§ studenterna förväntar sig det
(eller vi tror det)
§ rädsla att ses som en konstig
lärare (kollegernas
förväntningar)
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Så vad finns det för skäl att vi gör sånt
som inte bidrar till lärande?
§ Tradition & oreflekterade rutiner
§ Studenternas förväntningar (eller vad vi tror de förväntar sig…)
§ Kollegornas blickar (eller vad vi tror de tänker…)
§ Vi gillar att visa oss duktiga (t ex föreläsa, ge svar på allt, göra klart
studenternas arbete så det blir fint…)
§ Vi väntar på att få ett fantastiskt tillfälle att göra om allt i stället för att
göra lite utveckling då och då
§ Vi dövar vårt samvete med hårt arbete
§ Brist på kunskap om kursdesign eller brist på fantasi…
§ Vi tror faktiskt att allt är studenternas fel
§ “Funkar inte den gamla modellen så är det studenternas fel,
men prövar jag nya metoder och det inte funkar så är det mitt fel”

Kom ihåg att vi är här för att
utveckla utbildningen!
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Flera av tricken innehåller färdighetsträning, relevant för
examensmålen. Justera kursmålen så att detta syns
för studenter och programledning!
Efter kursen ska du kunna:
• utvärdera eget och andras arbete…
• kritiskt granska och ge återkoppling på…
• kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar…
• muntligt redogöra för och diskutera sina slutsatser
• argumentera och bidra i resonemang kring…
Student: Varför ska jag behöva läsa deras rapport?
Läraren: Titta i kursmålen; det ingår att kunna bedöma eget och andras arbete!

Tricken handlar inte bara om “olja i maskineriet”
Ännu viktigare – mer meningsfulla, värdeskapande och roliga
roller för både studenter och lärare!
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Tänk också på att de mest värdeskapande
processerna är de sista att kunna ersättas...

Vi lever bara en gång och det är nu…
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Nu när det är tillåtet att vara lat och smart…

Kom ihåg att diskutera tidsbesparande idéer
med varandra!
§ Något ni redan gör?
§ Något ni kan börja med?

•

•
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Sagt av student i åk 3
Det finns i princip två slags kurser i vårt program.
Dels de ostrukturerade där man inte får någon hjälp
med hur eller vad man ska plugga. Typ tjock bok och
föreläsningar som man inte vet vad man ska göra
med. Där är tentan oftast väldigt lätt eller det funkar
att gå efter extentor. Annars skulle ingen klara sig.
Sen finns det de strukturerade där man får jobba
mycket under kursens gång. Men man vet vad man
ska jobba med och kan koncentrera sig på det. Även
om man är efter så vet man vad man ska göra för att
komma vidare. Det blir mindre ångest. Man lär sig
mycket djupare i de kurserna. Men det finns inte en
chans att klara kursen om man inte anstränger sig.

Reflektion
3 saker jag tar med mig:
•
•
•
2 frågor/problem jag har:
•
•
1 sak jag kan börja använda direkt:
•
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