Det gode eksempel
- Shakespeak

Shakespeak på HD i Finansiel Rådgivning

Kort og godt

Baggrund
På HD i Finansiel Rådgivning på SAM, har underviser Jesper Raalskov anvendt Shakespeak i undervisningen for at
aktivere de studerende, skabe refleksion og overblik over
niveauet.

•

Shakespeak kan bruges til mange
forskellige typer spørgsmål og med
forskellige formål.

•

Der kan både laves afstemninger og
fritekstsvar, og svarene er anonyme,
men kan ses af alle i præsentationen.

•

De studerende engageres på en
ny, spændende og mere ”moderne”
måde.

Forløbet
De studerende svarede på spørgsmål både til deres kontekstuelle forhold samt til tidligere stillede opgaver. Spørgsmål
var f.eks.: ”Hvad er din jobfunktion?”, ”Hvad er størrelsen på
nøgletal Y for Bank X?” og ”Hvad er din holdning til følgende
udsagn?”. De studerende er alle ansatte i virksomheder,
og det er derfor vigtigt for faget at teori og praksis sammenkobles, og at de studerende inddrages, hvilket skaber
udgangspunkt for individuel og gruppemæssig refleksion.
Både fiktive og virkelige cases bruges også i undervisningen.
Underviseren har en konstruktivistisk tilgang til læring, og ser
læring som et resultat af en aktiv og problemorienteret
proces, hvor underviser fungerer som moderator/vejleder. Ved brug af Shakespeak får underviseren direkte
tilbagemelding, og kan derved tilpasse sværhedsgrad og
indhold, der passer til de studerendes kontekst og hverdag.
Evaluering
Shakespeak skulle bruges som aktivering af de studerende,
skabelse af refleksion hos de studerende, samt give underviseren mulighed for at vide om de studerende havde forstået
stoffet, og derved opsummere relevant indhold og tilpasse
det til dem. Dette blev især muligt gennem demografiske
spørgsmål om de studerendes hverdag, samt gennem
test-spørgsmål præsenteret til lektionerne. Underviseren
evaluerede mundtligt brugen af Shakespeak, og de studerende gav udtryk for at det var en spændende og ”moderne”
aktivitet, som involverede dem på en positiv måde. Desuden
virkede anonymiteten godt, også selvom det ikke var følsomme spørgsmål.

Her ses den
slide der
instruerer de
studerende i,
hvordan de kan
afgive deres
stemme.
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