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Hvad bygger oplægget på?

En undersøgelse af:
Gymnasiernes arbejde med formativ feedback

Fokus
Organisatoriske, pædagogiske og didaktiske erfaringer med formativ 
feedback på seks skoler med særlige indsatser på området. 

Datagrundlag
Fokusgruppeinterviews med ledelse, lærere og elever. 
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Program

• 4 virkningsfulde elementer i 
arbejdet med formativ feedback

• Formativ feedback forudsætter 
et trygt læringsmiljø

• Organisatoriske rammer for en 
formativ feedbackkultur



Formativ evaluering og feedback er:
• Et kerneelement i undervisningen og elevernes læreproces.
• En del af det af udvikle studiekompetence.

Behov for at vægte, videreudvikle og systematisere 
feedbackpraksis:
• Eleverne bliver ikke så dygtige, som de kan, fordi de ikke 

bruger den feedback, de får.
• Ensidigt præstationsfokus skaber uhensigtsmæssig 

elevkultur.
• Karaktersproget er stærkt.      
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Hvorfor arbejde med formativ feedback?



5

4 virkningsfulde elementer i arbejdet 
med formativ feedback

1. Synliggøre mål og mening i fagene

2. Fokuseret, fastholdt og omsat feedback

3. Fokus på processen frem for produktet

4. Inddragelse af eleverne i feedbacken
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Synliggøre mål og mening i fagene

Baggrund
Lærerne oplever, at eleverne ofte bare gør det, de bliver sat til, uden at 
være bevidste om hvorfor og se det i en større faglig sammenhæng. 

Erfaringer

Jeg gør nogle gange det med at 
stille et spørgsmål, og så skal vi 

have svar på det i løbet af 
timen. Og det er egentlig ikke 

så meget det at have det rigtige 
svar, men at få en samtale om, 
hvad vi så egentlig lavede og 

sammenhængen i tingene.

- Lærercitat

• Formativ feedback skal pege frem. 
Vigtigt at udpege retning for 
feedbacken. 

• Invitere eleverne ind i lærerens proces 
og skabe et fælles sprog.

• Delmål gør næste læringsskridt 
overskuelige og synliggør progression

• Lede eleverne i rigtig retning – ikke 
udlevere to-do liste
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Fokuseret, fastholdt og omsat feedback

Baggrund
En del af eleverne tager ikke feedbacken til sig og overfører sjældent 
feedback til og kan se sammenhæng med fx næste aflevering.

Erfaringer
• Fokuseret feedback gør feedbacken lettere at gå til og fastholde.

• Eleverne skal hjælpes til at se kontinuitet, genkendelighed og 
progression i feedbacken.

• Eleverne skal ikke blot huske feedbacken, men også omsætte den.
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Hvordan kan man arbejde med fokuseret, fastholdt 
og omsat feedback?

• Lærer eller elev kan udpege fokuspunkter, som eleven har brug 
for at arbejde med. 

• Eleverne kan have en portfolio, hvor de gemmer gamle 
afleveringer inklusive lærerens kommentarer.

• Læreren kan gøre brug af samme tilbagevendende retteark, hvor 
den nyeste feedback bygger videre på tidligere feedback.

• Lærer og elev kan have et fælles Googledokument, hvor begge 
parter løbende kan skrive ind, og læreren kan bede eleverne 
kommentere på feedbacken.
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Fokus på processen frem for produktet

Baggrund

En del elever har ikke øje for, at de kompetencer og den læring, 
der ligger i at bruge tid på at reflektere over selve deres 
arbejdsproces, er ligeså vigtig som at få en opgave færdig og 
afleveret. 

Erfaringer

• Skab plads til at være ‘på vej’ i sin læring.

• Indblik i elevernes proces klæder læreren bedre på til at gøre 
feedbacken handlingsanvisende og hjælpe eleverne videre.

• Procesarbejde kræver tilvænning for eleverne.
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Hvordan kan man sætte fokus på processen 
frem for produktet?

• Vejledning undervejs i processen

• Genafleveringer  

• Metakommentarer fra eleverne

Når de laver en aflevering, så laver de en lille kommentar 
og siger ‘det her var jeg i tvivl om’ eller ‘her har jeg prøvet 
at gøre sådan eller sådan’. På den måde kommer man med 
ind i elevens tankegang bag opgaven, så man ikke bare ser 

opgaven, men også ideen bag.

- Lærercitat
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Inddragelse af eleverne i feedbacken

Baggrund

Feedbacken har størst potentiale for at skabe refleksion og bevidsthed om 
egen læring hos eleverne, hvis feedbackformen er dialogisk og 
elevinddragende. 

Erfaringer

• Selvevaluering kan øge elevernes refleksion og bevidsthed om egen 
læring.

• Elev til elev-feedback kan styrke faglig indsigt og feedbackkompetencer.

• Elevinddragelse kræver klar rammesætning.

• Det kræver øvelse at blive en selvevaluerende elev og feedbackmakker.
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Hvordan kan man inddrage eleverne i feedbacken?

Eksempel på proces i forbindelse med lærer-elev-samtale

Samtale mellem 
lærer og elev med 
udgangspunkt i 
selvevalueringen

Lærer evaluerer elevens 
kompetencer, styrker og 

udfordringer og udfylder også 
en evalueringsprofil for 

eleven

Elev evaluerer egne 
kompetencer, styrker og 

udfordringer via 
selvevalueringsværktøj, 

som danner en profil af eleven

Elev bruger feedback 
fremadrettet i sit videre 

skolearbejde

Lærer bruger input til 
undervisningsplanlægning og 

til særlige 
opmærksomhedspunkter i 

forhold til eleven
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Undervisningen som et øverum

• Læreren kan både italesætte øverummet og vise det i handling.

• Nedtoning af karakterer kan flytte fokus fra præstation til 
læring.  

Et struktureret læringsmiljø bidrager til et trygt læringsmiljø 

• Formativ evaluering og feedback som en eksplicit, integreret og 
ritualiseret del af undervisningen, normaliserer det at give og 
modtage feedback.
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Et trygt læringsmiljø i klassen
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Organisatoriske rammer for feedbackkultur

Systematisk samarbejde og 
målrettede ressourcer

• Sæt sparring og 
erfaringsudveksling i system

• Målret tid og ressourcer 

• Indtænk feedback som en del af 
undervisningen

Skolen som en lærende 
organisation

• Feedbackkultur er en iterativ 
proces uden facit

• Skab rum for løbende evaluering, 
justering og tilpasning

Ledelse sætter retning, 
lærere udfylder indhold

• Hold fokus og undlad at sætte for 
mange initiativer i gang

• Giv lærerene medejerskab og 
mulighed for at omsætte metoder 
og principper til egen praksis

Opstart i små cirkler og udbred 
via den gode historie

• Igangsæt indsats blandt ildsjæle 
og udbred gennem erfaringer

• Udrul indsats i etaper og hav 
tålmodighed
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