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1. Kort introduktion til sitets opbygning (Feedback): 

2. Feedback på mundtlig fremstilling 

3. Feedback på skriftlig fremstilling 

4. Læringsvejlederrollen og vejledningssamtaler 

5. Feedback i de større skriftlige opgaver 

 

Med denne præsentation vil vi:  

 

* inspirere dig til at koble 

mindset og feedback i din 

undervisning 

 

* give eksempler på konkrete 

redskaber til formativ evaluering 

 

* give ideer til samarbejde om 

mindset og formativ evaluering i 

og på tværs af faggrupper  



https://sites.google.com/a/apps.odder-gym.dk/feedback/ 
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 Karakterfrihed – en anledning til at skrue op for 

formativ evaluering? 

Karakteren = tryghed og simplicitet for eleverne 

Hvilke feedbackværktøjer tilbyder vi, som er fremadrettede og                               

understøtter mindset i undervisningen?  

- Delmål (progression og proces)  

- Portefølje (proces og feedback )  

- Performancerum >< træningsrum  (træn ofte og længere hvor det er svært)  

- Elevsamtaler med læringsvejler (studie- og læringskompetencer)  

“Det er gået op for mig, at 

jeg tidligere har givet 

karakterer for at anerkende 

det gode i opgaven og 

feedback rettet mod det, 

som ikke virkede…. det er 

enormt demotiverende for 

eleverne, hvis man så bare 

fjerner karakteren ....”  

 

Lærer i 3y  



Mundtlig feedback  

 

 

Elev:   

“Hvad skal jeg 

gøre for at 

forbedre mit 

standpunkt” 

Lærer:  

“Du skal sige noget mere”  

“Du skal markere oftere i 

timerne” 

“Du skal være mere aktiv”  



 

Faglige delmål som fælles pejlemærke 

Hattie: Hvor er jeg? Hvorhen? Hvordan? (= eleven er bevidst om og aktiv i egen læringsproces)  

En konkretisering af de faglige mål (på baggrund af en faglig diskussion i faggruppen)  

 

   



 

 

 

Hvor er jeg lige nu?                      Hvordan kommer jeg videre?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Opfølgende samtale med eleven om stærke og 

svage sider i faget  

- anvisning af stier/fokuspunkter (fx. porteføjle, 

fokuseret lektielæsning, lektiecafé m.m.) 



Skriftlig feedback  

 

 



Skriftlig feedback: retteskema (delmål og 

portefølje) 



Skriftlig feedback: portefølje 



Skriftlig feedback: fra bedømmelse til 

fokusbaseret retning 

Lærerkommentar: 

“Udmærket redegørelse, men du glemmer at 

synliggøre, hvem der står bag synspunkterne. 

De mange sproglige fejl trækker meget ned og 

forstyrrer helhedsindtrykket, så læs bedre korrektur. 

 

Lærerkommentar: 

“Du har arbejdet godt og fokuseret med det aftalte 

fokuspunkt, kongruens, og det kan ses - særligt på 

den første side. Flot indsats. 

Fortsæt fokuspunktet og skriv ned i porteføljen, 

hvordan du vil arbejde med at holde koncentrationen 

også i afslutningen, hvor du skal koncentrere dig 

meget om indholdet. 

Du er klar til et nyt fokuspunkt, som vi aftaler i timen 

:) 



Feedback i de større skriftlige opgaver  



 

 

 
Kendte mål og rammer (delmålstanken)  

http://www.odder-gym.dk/portaler/skriftlighedsportal/dho/ 

Øverum  

Kendte krav 

+ mål  



Eksempel på feedbackark  
Læreren skriver kommentarer i opgave Eksempel 

på lærerkommentar i en historieopgave 1g :  

"Din analyse bliver mere redegørelse end analyse. Prøv at se 

på den gule markering – hvad kendetegner din måde at formidle 

på her?                                  

Hvorfor er det ikke på et analytisk niveau? Du bør i historie altid 

inddrage kildemateriale. Overvej hvilke kilder du kunne have 

brugt (der er et par oplagte eksempler, hvor du nævner en 

relevant tekst, men ikke bruger den) 

I analysen skal du huske at ”problematisere” dit stof. Dvs. du 

skal hele tiden forholde dig til: hvorfor det sker og/eller hvilken 

betydning, det får.  

Overvej hvor i din analyse, du i højere grad kunne 

problematisere dit stof og prøv at lave et konkret eksempel". 

http://www.odder-gym.dk/portaler/skriftlighedsportal/dho/ 

 

 

    

 

Mestringstankegang 

Kan jeg 

kan jeg i nogen grad 

Kan jeg endnu ikke  

 
Dweck: The power of yet 
https://www.youtube.com/watch?v=J-

swZaKN2Ic 



Vejledningssamtaler og læreren som læringsvejleder 



Vejledningssamtaler - struktur 
 - Etabler en sammenhæng mellem: teammøde -->  studietime --> samtale  --> 
portefølje --> opfølgende/evaluerende teammøde 

 - Forbered eleverne, så de ved, hvad samtalerne går ud på (fokus og redskaber) 

 - Studietime: kort intro til et tema, evt. med elevinddragelse og elevsamarbejde 
om forberedelse til samtalerne (evt. via samtalekort, så de mest usikre elever har 
noget at tale ud fra) 

 - Katznelson: De unge mangler et sprog til at tale om læring på  

 



Vejledningssamtaler – elevværktøj (refleksion og 

sprog om læring og proces) 

 

 



Vejledningssamtaler - elevværktøj 



Vejledningssamtaler - lærerens rolle 

 - Ikke studievejleder, ikke mentor, ikke psykolog… Hvilken rolle har 
man så? 

 - Vi kan bedst tale om det, vi ved noget om: hvordan bliver man god til at 
lære, tage imod udfordringer, arbejde med vedholdenhed og mål fx? 

 - Det er mest elevens samtale – man kan understøtte og lytte og være 
interesseret, men kan undgå diagnosticering ved ikke at fylde for meget. 
Spørg fx interesseret ind til elevens egne udspil 

 - Lad eleven selv skrive konklusionen i porteføljen (det er dog en 
proces...) 

 


