
Learning Factory 14: Mere feedback til eleverne med digitale værktøjer



Deltagernes lokale udfordringer



Viden om feedback digitalt baseret

Vinter 2021 Sommer 2021
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.6 Online opsamling

Online sparring 3.2 Online sparring 19.3 Online sparring 29.3

Arbejdsfase 2 og fabriksdag 3: 
Elevens brug og opfattelse af 
feedback. Progression og 
differentiering
Niels Beck Lukassen

Arbejdsfase 1 og Fabriksdag 2: 
Peer feedback og struktur
Jens Dolin

Arbejdsfase 3 og fabriksdag 4
Centrale elementer i udvikling 
og forankring af ny feedback-
kultur
Preben Kirkegaard
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9 samlede pointer- på en god feedbackkultur

▪ Betragt undervisning og feedback som et tilbud

▪ Karakterer skal gives formativt! (aldrig kun summativt)

▪ Arbejd med læringsmål i undervisningen (forståelse)

▪ Spørg de studerende om: ”Hvordan gjorde du det?” – I hvilke andre steder kan du anvende denne 
proces?”

▪ Vær opmærksom på underviserens taletid

▪ Anvend en faseopdelt undervisning (Introduktion, arbejdsfase, evalueringsfase)

▪ Anvend enkle redskaber til at identificere ”tegn på forståelse” (logbog, refleksive spørgsmål, peer-
feedback, fremlæggelser, vurderingsskemaer mm.).

▪ Undervis bevidst i læringsstrategier – og opdel i kognitiv/metakognitive strategier

▪ Indret klasselokalet så det fremmer kommunikation og refleksivitet

Som underviser må du stille dig selv spørgsmål som: 
”Hvordan fremkalder

Jeg, i netop denne situation ud fra undervisningens intention, bedst muligt 
elevernes forståelse af undervisningens virkning?”.

”Hvordan kan jeg på den baggrund ændre min praksis?”

Niels Bech Lukassen
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Læringsvideoer om velegnede it-programmer til 
feed back på Videncenterportalen
https://videnscenterportalen.dk/ciu/

Padlet

Socrative

Quizlet

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/4-maader-at-bruge-padlet-i-din-undervisning/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/kom-godt-i-gang-med-quizvaerktoejet-socrative/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/quiz-dine-elever-klogere-med-quizlet/


Eduflow: Er en online platform til at facilitere peer feedback-sessioner, 
hvor elever kan give hinanden anonym feedback. Eleverne kan aflevere 
deres arbejde i alle formater – tekst, filer, videoer, links m.m. 
Derudover har du som underviser også mulighed for at få det fulde 
overblik over alt, hvad der foregår i afleveringen. Fordelen 
ved anonymiserede opgaver er, at eleverne ikke ved, om opgaven er 
skrevet af bedstevennen eller klassekammeraten, man ikke har så 
meget at gøre med. Det flytter fokus fra person til indhold.

https://www.eduflow.com/


Feedbackbox: Er målrettet videobaseret feedback fra lærer til elev. Her 
kan eleverne selv bede om feedback på netop det, de 
ønsker. Videofeedback kan virke mere personlig og derved styrke 
relationen mellem dig og dine elever.

http://feedbackbox.dk/


Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen, rapport 
af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (citat 
fra side 120).
Feedback på erhvervsuddannelserne, rapport af Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA).

https://www.vive.dk/da/udgivelser/grundforloeb-paa-erhvervsuddannelserne-efter-reformen-8775/
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/feedback-paa-erhvervsuddannelserne-0

