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Resume 
Denne rapport opsummerer resultaterne af co-creation workshop, der blev afholdt i 2019 af 
forskere fra Roskilde universitet med tre forskellige uddannelsesinstitutioner og SMV'er (små og 
mellemstore virksomheder). Co-creation-workshopperne blev gennemført med tre 
uddannelsesinstitutioner for at vurdere eksisterende feedbackmekanismer og praksisser, samt 
identificere på hvilke måder disse kan understøttes digitalt. 
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1. Introduktion 
Dette dokument afrapporterer resultater fra et samarbejdsprojekt med støtte fra Innovations 
Distrikt Sjælland mellem forskere på Roskilde Universitet (RUC) og to små virksomheder, 
Kopernikus og Path Finder. De to virksomheder har udviklet FeedbackBox (FBB), en web-baseret 
portal designet for at forbedre feedback mekanismer på videregående uddannelsesinstitutioner.  
 
FBB-teknologien blev udviklet bl.a. som et respons på studerendes utilfredshed med kvaliteten af 
den feedback, de fik. Flere videregående uddannelsesinstitutioner synes at score relativt lavt i 
nationale evalueringer, der undersøger elevernes tilfredshed feedback. Studerendes lave 
tilfredshed med feedback er ikke et unikt dansk fænomen, da det er kendt problem, som har optaget 
mange undervisere, og er veldiskuteret og rapporteret i litteraturen (Winstone & Carless, 2020). 
Det er bl.a. blevet omtalt som et ’feedback gap’, hvor de studerende på den ene side er utilfredse 
med kvaliteten, kvantiteten of timingen af feedback; mens underviserne, på den anden side, er 
utilfredse med at de studerende ikke bruger den feedback de får (Evans, 2013).  
 
Derfor så Laurits Rasmussen, stifteren af Kopernikus, et behov for at udvikle en teknologi, som 
bedre kan understøtte feedbackmekanismer. Vi blev kontaktet af Laurits og blev enige om at starte 
et samarbejdsprojekt om FBB-teknologien. Samarbejdsprojektet bygger på tre komponenter. Den 
første komponent fokuserer på tilpasninger og forbedringer af selve teknologien ved at holde co-
creation workshops (CCW) med brugere fra forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor FBB blev 
brugt. Den anden komponent fokuserer på at evaluere effekten af FBB-teknologien, og den tredje 
komponent fokuserer på big data aspektet.  
 
Denne rapport opsummerer resultaterne fra den første komponent, med fokus på CCW, der blev 
gennemført separat med de tre uddannelsesinstitutioner, som er partnere i projektet. I workshopsne 
deltog – ud over forskerne – studerende, undervisere, udvikler og designer. Selvom 
deltagerantallet i de forskellige kategorier varierede og to blev holdt helt eller delvis online, var 
strukturen og oplægget i de 3 CCW ens, for at kunne sammenligne på tværs. Indenfor denne ramme 
blev problemstillinger og diskussionsemner identificeret og defineret lokalt af deltagerne fra de 
respektive institutioner.  
 

2. Relateret litteratur 

2.1. Feedback 
Didaktiske metoder og feedbackmekanismer i videregående uddannelser har været et 
forskningsområde i over tredive år (Laici & Pentucci, 2019). På trods af den brede anerkendelse 
af feedbackens værdi, er det tit det område, som de studerende angiver, at de er mindst tilfredse 
med (Evans, 2013; Winstone & Carless, 2020). 
 
Begrebet feedback er blevet brugt på flere måder og har forskellige fortolkninger. Traditionelt er 
feedback blevet set på som information givet af en person til en anden om forståelse eller 
ydeevne/præstationsevne (Hattie & Timperley, 2007). Selvom det er vigtigt at give studerende 
information om deres præstationer, er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til at føre til forbedring og 
udvikling af de studerendes læring. Derfor har der været et paradigmeskift indenfor 
forskningsfeltet, væk fra den ’transmissiomsfokuserede’ tilgang (det kognitive perspektiv), og mod 
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en ’læringsfokuseret’ tilgang (det socialkonstruktivistiske perspektiv) (Winstone & Carless, 2020). 
Det første og traditionelle paradigme forstår feedback som en envejs-transmission af kommentarer 
fra læreren til de studerende. Her bliver feedback set som korrigerende, hvor en ekspert (læreren) 
giver information til den passive modtager (den studerende) (Evans, 2013). Det læringsfokuserede 
paradigme derimod, forstår feedback som en interaktiv og dynamisk proces, hvor de studerende 
proaktivt i at søger efter, skaber mening, og bruger feedback til at forbedre deres præstation og 
læring. Med andre ord, mens den første tilgang fokuserer på input og transmission af information, 
fokuserer den andre tilgang både på input (de studerendes meningsdannelsesproces) og output 
(med hensyn til fremtidig studerendes handling) (Henderson, et al., 2019). 
 
I de senere år, har det været en øget interesse blandt forskere for studerendes engagement omkring 
feedback. Litteraturen opstiller forskellige kategorier af typer feedback (’task’, ’process’, ’self-
regulation’ og ’self’ feedback), og forskellige former for feedbacks betydning og formål 
(’motivation’, ’forstærkning’, og ’information’) (Hattie & Timerpley, 2007). På det sidste, har det 
været mere fokus på hvordan man bedst designer feedback som understøtter øget engagement og 
hvordan man måler effekten af feedback (Dawson et al., 2019; Handley, Price & Millar, 2011; 
Henderson, Ajjawi, Boud, & Molloy, 2019; Price, et al., 2010; Winstone & Carless, 2020). 
 
Et af de problematikker, der er identificeret i litteraturen om feedback i videregående uddannelser 
er at de studerende ofte får feedback enten halvvejs eller ved den afsluttende eksamen. Dermed 
kommer feedbacken for sent til at den kan hjælpe de studerende med at forbedre deres arbejde, og 
for sent til, at lærerne kan imødekomme læringsbehovene og forbedre kvaliteten af læringen 
(McLoone, Villing & O'Keeffe, 2015). Derfor er timingen for, hvornår feedbacken gives, vigtig. 
Men timing er kun et aspekt af, hvad god feedback indebærer.   
 
Der er ikke noget simpelt svar på, hvilke type feedback der fungerer bedst, og det er forskellige 
tilgang for hvad god feedback er, blandt de forskellige forskere. Det er god en relativ klar enighed 
om, at for at øge muligheden for, at feedbackprocesser har indflydelse på de studerende, er det 
vigtig at feedbacken er klar, meningsfuld, passende og kompatibel med de studerendes tidligere 
viden (Hattie & Clack, 2018). Det er også vigtigt at den er fremtidsorienteret, rettidig, og relevant 
for efterfølgende opgaver (Boud & Molley, 2013). Dette beskrives også som feed-forward og feed-
up (Hounsell, et al. 2008), og der findes forskellige principper for effektiv feedback og feed-
forward (Evans, 2013). 
 
At se feedback som en kontinuerlig proces, og ikke kun som et statisk produkt, indebærer bredere 
fokus på interaktionsprocesserne omkring feedback, hvor feedback er en komponent, som er en 
del af læringsprocessen. Der har været en erkendelse af, at ”...kvaliteten af de studerendes 
interaktion med den givne feedback er lige så vigtig som kvaliteten af det afsendte budskab” 
(Nicol, 2018, s.48). Derfor er det lige så vigtigt at inddrage interaktionsprocesserne omkring 
feedback i undersøgelser.  
 
Feedback kan anskues som udmøntningen af et praksisfællesskab, hvor denne udmøntning både 
er selve processen i at deltage i fællesskabet, men også er relationerne til andre, som dermed 
afspejler denne deltagelse (Wenger, 2004). Feedback bliver dermed tæt knyttet til 
meningsforhandling som kan ses som samspillet mellem deltagelse og tingsliggørelse, det vil sige, 
hvordan de studerende agere og interagere i praksis med hinanden og lærerne, samt hvordan 
mening bliver tingsliggjort i denne praksis ved hjælp af artefakter, strukturer, abstraktioner, 
handlemåde, udtryksformer og andet der integreres i deres praksis. 
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Ydermere har der været en bevægelse blandt forskerne væk fra at se læring som en mekanisk 
proces, hvor feedback ses som en standardiseret og generaliseret one-size-fits-all-komponent. I 
stedet har der været lagt vægt på personaliserede og differentierede formater med fokus på 
diagnostisk analyse af de studerendes behov og deres potentialer for bedre at aktivere meningsfuld 
læring. 
 
Fokusset på diagnosticering af de studerendes behov for at understøtte meningsfuld læring 
indebærer et skift fra at opfatte feedback som en envejsproces, til et feedback-loop, der triangulerer 
feedback fra studerende (inklusive peer-grupper) og lærere. Et sådant cyklisk og selvrefererende 
loop indebærer både spørgsmål og svar, men også åbne diskussioner mellem studerende og lærere, 
der understøtter kontinuerlige gensidige tilnærmelser mellem alle involverede (Carless, 2019). 
Feedbackens dialektisk dimension, er af natur en diskursiv, adaptiv, interaktiv og refleksiv proces 
(Winstone & Carless, 2020). 
 
Flere forskere har argumenteret for at hvis feedback skal være meningsfuldt, skal det designes og 
integreres med curriculum og undervisningsplaner (eks. Boud & Molloys, 2013), så de studerende 
får mulighed til at bruge feedback til at udvikle deres egen læring. 
 
Feedbackprocesser eksisterer ikke i et vakuum, og er derfor påvirket af flere kontekstuelle faktorer. 
Det inkluderer bl.a. uddannelsespolitikker og strategier, forskellige feedbackkulturer indenfor 
forskellige discipliner, lærerens egen praksis, de studerendes feedback, læsefærdigheder, forholdet 
mellem læreren og de studerende, osv. (Carless & Boud, 2018; Deeley and Bovill 2017; Watling, 
Driessen, van der Vleuten, & Lingard, 2014). 

2.2. Teknologier til aktivering og understøttelse af feedback 
Forskning indenfor teknologi-understøttet feedback er fortsat relativt ung, og der designes hele 
tiden nye teknologier, der skal aktivere feedbackprocesser. En af de mest populære teknologier er 
Personal Response System (PRS) eller Student Response System (SRS), oprindeligt udviklet for 
20 år siden (Laici & Pentucci, 2019), også kendt som de moderne clicker-systemer. Det består af 
klikkere, som (ved hjælp af enten infrarød eller radiofrekvent teknologi) registrerer elevernes svar, 
vurderer de didaktiske aktiviteter og indlæringsprocesser, hvorved de giver feedback til både 
læreren og de studerende. De er ikke kun tænkt som vurderingsværktøjer, men også værktøjer til 
at fremme interaktivitet, aktiv læring og engagement under forelæsninger. Forskere vurderer at 
brugen af clicker systemer i formativ vurdering har mere indflydelse på de studerende end ved 
summativ vurdering (Han & Finkelstein, 2013). På den ene side øger disse systemer de studerendes 
engagement, giver underviseren hurtigt overblik over studerendes præstation og giver de 
studerende informativ og øjeblikkelig feedback (Hubbard & Couch, 2018). På den anden side, 
bliver de brugt til at understøtte envejskommunikation, hvor de stillede spørgsmål har en 
evaluerende eller en forberedende funktion mht. eksamen (Laici & Pentucci, 2019).  
 
Forskerne der tilhører det ‘læringsfokuserede’ paradigme (nævnt ovenfor), advarer imod brug af 
teknologi til evaluering og feedback, da den viderefører transmissionsmodeller fra det gamle 
paradigme (se ovenfor), selv om det foregår via et andet medie (Pitt & Winstone, 2019). Derfor, 
har de været kritiske ovenfor brug af teknologier til evaluering og feedback, og de fremhæver at 
“feedback […]er ikke en monolog. Betydningen af feedback-kommentarer overføres ikke fra 
læreren til den studerende; snarere bliver mening skabt gennem interaktion og dialog“ (Nicol, 
2010, s. 507).  
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Flere forskere undersøger fordele og ulemper af at anvende teknologi for at faciliteter vurdering 
af læring og feedback, og mange konkluderer, at brugen af forskellige typer teknologier kan være 
gavnlig til at understøtte effektiv vurdering af læring og feedback i på videregående uddannelser, 
hvis de er tilpasset til eksisterende evalueringsmekanismer og feedbackpraksisser (Laici & 
Pentucci, 2019; Deeley, 2018). Men andre ord, ”…det er ikke så meget teknologierne i sig selv, 
der forbedrer undervisnings-læringsprocessen men det, der tæller og gør forskellen, er den måde 
hvorpå, sådanne teknologier indsættes i et uddannelsesøkosystem, hvor læringsdesignet er vigtigt” 
(Laici & Pentucci, 2019, s. 13). Derfor er integrationen af teknologi med eksisterende 
infrastrukturer og praksisser ret vigtig for at opnå en effekt på læring.  
 
En del af forskningen peger på at brugen af audiovisuel teknologi til feedback kan forbedre 
feedbackkvaliteten, da den faciliteter bedre studenterengagement, opmuntrer til en dialogisk 
tilgang, og af de studerende bliver betragtet som mere individualiseret og personligt (Deeley, 
2018). Forskning viser at teknologier har specifikke affodrendes der muliggør rettidig feedback, 
feedback ’synthesis’, feedback ’uptake’ (Winstone & Carless, 2019, s. 61-68). Det er også en 
generel anbefaling at bruge en ‘multi-modal approach’, altså at bruge forskellige teknologier til 
forskellige evaluering og feedback metoder (Crews and Wilkinson, 2010).  
 

3. Usability tests 
Der er blevet foretaget en indledende, heuristisk evaluering (HE) af forsiden i FBB, altså der, hvor 
man logger ind på selve systemet. HE er en omkostningseffektiv inspektionsmetode foretaget af 
en usability-ekspert eller praktiker, som i dette tilfælde var forskerne på RUC. HE består af 10 
punkter, som evaluatoren bedømmer systemet ud fra, og disse punkter dækker velafprøvede 
generelle principper for godt interaktionsdesign (Nielsen, 1992). HE’en blev foretaget i 
forbindelse med den tidlige introduktion og afprøvning af systemet i projektøjemed og resultatet 
blev formidlet videre til systemejerne.  
 
Derudover er der blevet foretaget en ’system usability scale’ (SUS) evaluering udført af 
kandidatstuderende på RUC ifm. et user experience design kursus. SUS er en simpel 
undersøgelsesmetode, der bruger en Likert-skala bestående af 10 varierende positive og negative 
udsagn, som brugeren erklærer sin grad af enighed eller uenighed i. Resultatet af en SUS er en 
score mellem 0 og 100 percentil (ikke procenter), hvor 100 er bedst og 0 er dårligst (Brooke, 2013). 
Resultatet er med til at give et overordnet billede af en given brugers subjektive vurdering af et 
systems brugbarhed (Brooke, 1996). Da SUS er en standard evalueringsmetode udført på flere 
tusinde forskellige it-systemer (Brooke, 2013), betyder det, at man som systemudvikler kan 
vurdere sit systems brugbarhed i sammenligning med andres systemer. Det vil sige, at den score, 
som resultatet af en SUS giver, ikke blot siger noget om brugernes oplevede brugervenlighed af 
systemet, og dermed hvor systemet ligger ift. standarden, men man kan også direkte sammenligne 
brugervenligheden af ens eget system med konkurrenternes. 
 
Vores SUS-evaluering af FBB blev foretaget i februar 2020, og resultatet viste, at med en score på 
55,7, lå FBB under standardgennemsnittet på 68. Resultatet af SUS-evalueringen var et 
gennemsnit på 55,7, hvor den gennemsnitlige score er på 68. Udregningsmetoden for SUS-score 
kan findes i Brooke (1996). For at dette tal skal give mening for udenforstående, kan man via 
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forskellige beregningsmetoder oversætte tallet til 7-trinskalaen, hvor det ville svare til en karakter 
på 02 (Se bl.a. Bangor, Kortum & Millers (2008) empiriske studie af 10 års SUS-data på forskellige 
produkter udført på alle stadier af udviklingsprocessen). Det skal understreges, at denne SUS var 
udført på en meget tidlig version af FBB, men viser dog, at der var udfordringer med den generelle 
brugertilfredshed ifm. ibrugtagningen af systemet for nye brugere.  
 
Dette understøttes yderligere af den førnævnte HE, der også påpegede udfordringer i forbindelse 
med login-siden ift. uregelmæssig brug af begreber og sprog samt med hensyn til kognitiv 
affordance eller labelling. Labelling er betegnelsen for et designelement, der har til hensigt at 
”hjælpe, understøtte og muliggøre brugerens tænkning eller viden om noget” (Hartson, 2003, s. 
319). Et eksempel på en sådan label kunne være ”Home” ved home-knappen kendt fra utallige 
hjemmesider og systemapplikationer, som fx MS Word. 
 

4. Co-Creation Workshops 
Co-creation er blevet et udbredt begreb for det tankeskift, hvor man er gået fra at se på 
organisationer som dem, der definerer værdi (Frow, Nenonen, Payne, & Storbacka, 2015; Ind & 
Coates, 2013) eller hvor forskere eller politikere er dem, som er videns bærer (Filipe, Renedo, & 
Marston, 2017; Jull, Giles, & Graham, 2017), eller hvor designere og udviklere er eksperter i 
brugernes behov og designløsninger (Sanders & Stappers, 2008; Steen, Manschot, & de Koning, 
2011) til en forståelse af, at værdi, mening og design er en samskabende proces mellem 
organisationer, mennesker (bruger og/eller kunder) samt de førnævnte eksperter. Co-creation 
bygger derfor på forskellige forskningsfelter som har forskellige fokus. 
 
Vores undersøgelsesdesign og brug af co-creation haft primær fokus på: 1. Samskabelse (co-
creation) af fælles forståelse (Degnegaard, 2014); 2. Samskabelse af brugeroplevelser/-erfaringer 
og værdi (Galvagno & Dalli, 2014); 3. Kollektiv kreativitet som en del af design- og 
udviklingsprocessen (af et givent system) (David, Sabiescu, & Cantoni, 2013; E. B.-N. Sanders & 
Stappers, 2008). Dermed har vi bestræbt os på at samskabe fælles værdi med fokus på 
brugerinddragelse for at frembringe gensidig læring og give en stemme til brugerne af FBB. 
Forbundet med dette, har det overordnede formål været at undersøge deltagernes erfaringer og 
forståelser af feedback og de praksisser. 
  
I designet af vores CCWs havde vi derfor intentionelt fokuseret på feedback som startpunkt for 
dialogen og aktiviteterne. Hensigten var at sikre, at deltagerne fik løftet deres perspektiver og syn 
på feedback væk fra det teknologiske aspekt førend vi så på, hvordan teknologien ville kunne være 
med til at understøtte de lokale praksisser. Workshopperne har været delt i tre, hvor de to første 
dele fokuseret på eksisterende feedbackpraksisser, og den sidste fokuseret på hvordan de kan blive 
understøttet af en teknologi. 
  
Vi ønsket at arbejde med de emotionelle og tidligere erfaringer med feedback, da disse er med til 
at sætte rammen for, hvordan vi oplever og erfarer nuværende praksisser, og er med til at forme 
forventninger til fremtidige praksisformer, forventninger og behov til design og brug af FBB. De 
teknikker og tilgange, vi valgte at bruge i workshopsne, var hentet fra Participatory Design, 
Human-Computer Interaction/User eXperience, og co-design felterne. Målet med de forskellige 
aktiviteter på forskellig vis var at sikre dybde i videns- og værdiskabelsen ift. hvad mennesker 
siger og tænker, hvad de gør og hvad de ved, og føler (E. B. E. Sanders, 2002). 
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Den oprindelige plan for CCWs var, at de skulle afholdes fysisk på RUC og vare ca. 6 timer (en 
arbejdsdag) med en løbende aktivitet ugen op til workshoppen. Ved hver workshop med de enkelte 
institutioner skulle være: 

• 2 undervisere 
• 2 designere/udviklere 
• 5-6 studerende 
• 3 forskere 

 
Tabel 1 giver overblik over planen for aktiviteterne. Alle aktiviteter skulle afsluttes med fælles 
præsentation/dialog i plenum, så der sikredes en overgang og sammenhæng i processen fra det 
individuelle perspektiv til det kollektive udmøntende i design forslag/behov til FBB.  
  
Tabel 1: Planen for aktiviteter i CCW 

Før Sted Tid Aktivitet Metode Reference 

  Padlet 

eller 
offline 

1 uge Dagbog Beskrivelse af nuværende 

praksisoplevelser af feedback i 
ord og/eller billeder 

(Sears & Jacko, 2009) 

 

Under Sted Tid Aktivitet Metode Reference 

  RUC 45min Begrebs-
øvelse 

Individuel refleksion ved hjælp af 
tilfældige ord/billedemotiver til at 
skabe et narrativ omkring egen 

forståelse og oplevelse af 
feedback ved at svare på følgende 
2 spørgsmål: 

1. Hvad beskriver bedst dine 
minder omkring 
feedback? 

2. Hvad er (hvordan foregår) 
god feedback? 

  

105min Fokusgrup-

peinterview 
og Rich 
Picture 

Kollektiv refleksion og 

begrebsafklaring ved i fællesskab 
at skabe et ’rigt billede’ og 
dermed en dybere forståelse af 
feedbackpraksisser og de 

dertilhørende aktører og artefakter 
og deres indbyrdes relationer 

(Monk & Howard, 

1998) 

105min Card sorting Kollektiv prioritering 

feedbackelementer fra forrige 
øvelse ift. at kategorisere, liste og 
prioritere elementer forbundet 

med feedbackpraksisser. Denne 
øvelse er med til at give en 
forståelse af, hvad brugerne 

forstår ved de forskellige 
kategorier, begreber samt 
information forbundet med 

feedback, hvilket er værdifuldt ift. 
design af systemsupport 

(Spencer, 2009) 
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45min Sketching 

og 
Storyboards 

Kollektivt fremtidssyn med 

henblik på at illustrere både 
system brug samt funktionalitet 
enten som brugsscenarie eller 

systemfunktionalitet i et 
problemløsnings- eller 
designperspektiv 

(Hartson & Pyla, 2012; 

Muller, Haslwanter, & 
Dayton, 1997) 

15min Evaluering Evaluering og afrunding af 
workshop 

  

 
Efter Sted Tid Aktivitet Metode Reference 

 - - De-briefing Møde mellem brugsorganisation 
og designteam med henblik på 
tilbagemelding ift. videre 

designtiltag samt evt. test af nye 
funktionaliteter i systemet 

  

  
Grundet COVID-19 og forskellige restriktioner på de forskellige institutioner, samt 
ressourceforbruget for afviklingen af workshopsne blev vi i dialog med deltagerinstitutionerne 
enige om at skære ned på timeforbruget på selve workshopsne fra 6 til 3,5 time. Da situationen 
med pandemien var konstant ustabil og uforudsigelig, blev vi ydermere nødsaget til at gentænke 
afviklingen af vores workshopaktiviteter uden klart at vide, om de skulle afvikles fysisk, hybrid 
eller online. Desuden, var vi nødt til at foretage flere ændring i formen og indhold af 
workshopaktiviteterne med forholdsvis kort varsel. Aktiviteten omkring begrebsøvelsen blev af 
hensyn til online-afviklingen ændret til at være en form for begrebskortlægning (J. Novak, 1991; 
J. D. Novak & Cañas, 2006), da vi vurderede, at det ville være en mere praktisk måde at arbejde 
med begreberne på, når aktiviteten skulle foregå online, hvilket var tilfældet med vores første 
workshop. Nedenstående Tabel 2 viser, hvilke aktiviteter vi valgte at afvikle og hvordan. 
  
Tabel 2: CCW aktiviteter 

Før Sted Tid Aktivitet Beskrivelse 

  Padlet 2-5 dg Opslag Deltagerne blev bedt om at dokumentere deres 
erfaringer med feedback ved hjælp af tanker, billeder, 
illustrationer, fortællinger, video eller på anden vis 

 

Under Sted Tid Aktivitet   

Niels 

Brock 

MS Teams 

Padlet 

40min Begrebskort-

lægning 

Med udgangspunkt i Padlet’en med deltagernes 

erfaringer havde vi udvalgt enkelte citater, der på 
forskellig vis illustrerede deltagernes forståelse og 
oplevelse af hvad feedback er, og hvordan det foregår. 

På baggrund af dette udarbejdede deltagerne i 
fællesskab en form for konceptmapping af feedback og 
feedbackpraksisser faciliteret af forskerne. 

Absalon Post-it notes 

på væg 

45min 

KEA Post-it notes 
på væg 

1 time 

 Niels 
Brock 

MS Teams 
Padlet 
Online 

whiteboard 

40min Prioritering 
og sortering 

Begreber fra forrige aktivitet blev grupperet og 
rangeret ift. mest betydningsfulde for en god feedback 
praksis, hvilket blev faciliteret af forskerne. 

Absalon Rangering af 
post-it-notes 

på 
flipover/væg 

45min 
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Whiteboard 

KEA Post-it notes 
på væg 

Whiteboard 

1 time 

Niels 
Brock 

MS Teams 
Padlet 

40min Storyboards Deltagerne skulle hver især udarbejde et storyboard, 
der i tredje persons perspektiv viste enten et problem 

ift. feedback eller en løsning. Storyboardet skulle 
illustrere en begyndelse, en midte og en slutning ift. en 
brugssituation, brugere, opgave og system. 

Absalon Flipover og 
papkort 

45min 

KEA Flipover og 
papkort 

45min 

    15min Evaluering Evaluering og afrunding af workshop 

 
Efter Sted Tid Aktivitet Beskrivelse 

- - - De-briefing Herefter var der lagt op til et møde mellem 
designere/udviklere og brugerorganisation med 

henblik på konsolidering og evt. test af nye 
systemkrav/-funktionaliteter ifm. udarbejdelse af re-
design af FBB. 

  
Vi valgt at bibeholde de planlagte aktiviteter fra første workshop i alle tre workshops uanfægtet, 
at de tre workshops havde forskellige formater (online, hybrid og fysisk). Det viste sig, at holde 
workshops i forskellige formater, var mere udfordrende end først forventet, da læringsrummet har 
stor betydning for aktiviteternes afvikling, hvorfor vores erfaringer med afviklingen af de tre 
workshops også er meget blandede. Ikke desto mindre, tilvejebragte de tre workshops værdifulde 
indsigter i de forskelligartede oplevelser, erfaringer og tilgange til feedback, som de tre 
uddannelsesinstitutioner hver især fik lagt for dagen. Resultaterne af disse workshops beskrives 
yderligere i efterfølgende afsnit. 
 

5. Dataindsamling og analyse 
Vi har brugt forskellige type værktøj for at indsamle forskellige type data. Det inkluderer, 
videooptagelse af CCW-sessioner i MS Teams, billeder fra selve CCW-sessioner og af de post-it-
notater, flipover og papkort, som blev anvendt i CCW-sessionerne; feltnoter som blev skrevet 
mens vi holdt CCW, padlet og mindmaps som blev tegnet på almindeligt eller digitalt whiteboard. 
Videooptagelserne blev enten fuldt eller delvis transskriberet. Vi gennemgik al audio, video, 
tekstuelle og visuelle data, og arbejdede induktivt (Glasser & Strauss, 1967) for at identificere 
nøgletematikker (koder) og gentagne mønstre i data.  
 
Vi brugte disse induktive koder til at strukturere vores resultat sektion og samle resultaterne 
gennem multimodal analyse, hvor vægten lægges på intertekstualitet mellem de forskellige 
elementer (Machin, 2007). Det er naturligvis lidt kunstigt at opdele de enkelte udsagn under en 
tematik, da de jo ofte giver udtryk for mere end en ting på samme tid, hvilket er den interessante 
kompleksitet i dette arbejde. Vi ser derfor også en sammenhæng mellem måden feedback foregår 
på, rammerne for denne feedback og så motivationen og læringen hos den enkelte, om i sin helhed 
er bundet op på den kultur for feedback, der er lige netop på dette sted. 
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6. Baggrund om Uddannelsesinstitutionerne 
Tabel 3 giver oversigt over co-creation workshopperne som blev afholdt med tre forskellige typer 
uddannelsesinstitutioner, der tilbyder forskellige uddannelser og derfor har forskellige behov og 
feedbackpraksis. Som nævnt tidligere, var der variationer, både i formatet på CCW og deltagernes 
erfaring med Feedback teknologien.  Temaet og spørgsmålene blev dog formuleret ens på tværs 
af de tre institutioner.  
 
Tabel 3: Oversigt over uddannelsesinstitutionerne 

 Absalon Niels Brock  KEA  
Dato for CCW  22/9-2020  8/9-2020  13/10-2020 

Format for CCW Offline  Online   Hybrid  

Sted for CCW   Teams  Online KEA campus  

Uddannelse  Sygeplejerske EJX - Offentlig 

administration 
Det digitale Kontor 

El-installatør 

Tidligere erfaring m/FBB  Ja Nej Delvis 

Dato for introduktion af 
FBB-teknologi 

2019 Juli 2020 August 2020 

Deltagere i CCW Undervisere: 2 
Studerende: 5 
Virksomhed: 2 

Undervisere: 2  
Studerende: 6 
Virksomhed: 2  

Undervisere: 1  
Studerende: 5  
Virksomhed: 1 

 

6.1. Professionshøjskolen Absalon 
Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) er en professionshøjskole, som blev etableret i 
2007 og har campus i flere byer på Sjælland og Falster: Slagelse, Næstved, Roskilde, Nykøbing 
F, Vordingborg og Holbæk og tilbyder en række fag: Administrationsbachelor, Bioanalytiker, 
Diplomingeniør i bioteknologi, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Fysioterapeut, Leisure 
management, Lærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske. Fra Absalon deltager 
sygeplejerskestuderende på 1. og 2. semester i CCW. Absalon har haft feedback som strategisk 
indsatsområde siden årsskiftet 2018/19 og arbejdet med at introducere struktureret og systematisk 
feedback som et fokusområde til bl.a. 1 og 2 semester studerende.  

6.2. Niels Brock 
Niels Brock er en 140 år gammel skole, der tilbyder både handelsgymnasiale uddannelser (HHX), 
gymnasiale suppleringskurser, erhvervsuddannelser indenfor handel og kontor, samt master- og 
efteruddannelse indenfor handels- og kontorfagene. Fra Niels Brock deltager studerende og 
undervisere i CCW fra EUX-uddannelsen i de to forløb ”Offentlig administration” og ”Det digitale 
kontor”. Det studerende har flere praktikforløb i løbet af uddannelsen, og er derfor kun sammen 
på skolen i fire uger ad gangen. Niels Brock har en Learning Hub, som er ansvarlig for bl.a. testning 
og implementering af digitale værktøjer og muligheder. 

6.3. KEA 
Københavns Erhvervsakademi (KEA) er en professionsskole, som udbyder 32 danske og 
internationale erhvervsuddannelser indenfor Uddannelser indenfor byggeri, digitale uddannelser, 
design-uddannelser og uddannelser indenfor det tekniske område. Derudover udbydes en lang 
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række videreuddannelser indenfor byggeri, energi, HR, installation, IT, kommunikation, ledelse, 
produktion & industri, salg & marketing, sundhed & optometri, økonomi. Fra KEA deltager El-
installatørstuderende på 1. semester i CCW. Disse studerende har en elektrikeruddannelse og er 
ved at uddanne sig til at blive selvstændige. I 2019, har KEA oprettet et Learning Lab, som er 
ansvarlig for at være pædagogiske og didaktiske konsulenter for KEAs undervisere. 
 

7. Resultater 
Feedback har meget forskellige betydninger i de forskellige uddannelsesinstitutioner, afhængig af, 
hvor de studerende er er deres studieforløb, om de er i praktik og det faglige indhold. 
Diskussionerne i co-creation workshopperne varierede afhængig af de forskellige konkrete og 
lokale behov. For hver institution har vi opsummeret 1) de individuelle erfaringer som 
underviserne og de studerende har med feedback, 2) fælles refleksion om feedback og 3) 
designforslag til en teknologi som bedre kan understøtte eksisterende feedbackpraksisser.  
 
I det følgende er alle deltagere - undtagen Laurits (L) og Jeppe (J) - anonymiserede af etiske 
hensyn, men eftersom den talendes position er vigtig for vedkommendes perspektiv, har vi valgt 
at angive, om udsagnet kommer fra en studerende (S) eller en underviser (U). Derudover forkortes 
Feedback til FB og FeedbackBox til FBB.  

7.1. Absalon 

7.1.1.  Individuel erfaring med feedback 
Før workshoppen blev deltagerne bedt om at skrive i en Padlet om deres individuelle erfaringer 
med feedback. Fra padlet blev det tydeligt, at de studerende havde erfaringer med peer feedback, 
og en god del af diskussionerne og deres input fokuserede på det. Som det ses i tabellen nedenfor, 
blev feedback beskrevet som noget, der skal være konstruktivt og positivt, samt bidrage til et 
udviklingspotentiale.    
 
Tematisering Begrebsforklaring og udsagn 
Feedback	 ”[Det]	 skulle	 give	 anledning	 til	 refleksioner	 over	 fremtidige	 situationer.	 [...Modtageren]	

skal	kunne	få	øje	på	udviklingspotentialer	samt	reflektere,	sammen	med	den	der	har	givet	
feedback”	
Forberedt	gruppefeedback,	hvor	alle	siger	noget,	ikke	kun	nogle	få	

Barrierer	for	
feedback	

[Svært]	at	talesætte	det	der	er	godt,	eller	fungerer,	hvis	der	er	meget	der	ikke	fungerer”	
”Lyt	til	hvad	der	bliver	sagt	og	lad	være	med	at	gå	i	forsvarsposition.”	
Om	peer	feedback:	”Kan	man	selv	gøre	det	bedre,	som	man	kritisere	for?”	
”Udstille	en	person	overfor	andre”	
”…jeg	[mangler]	ofte	den	tillid	at	kunne	modtage	konstruktiv	[feedback]…”	

Konstruktiv	
feedback	

”…mere	afslappet	dialog	[en	til	en],	i	modsætning	til	feedbacks	i	plenum”	
Konstruktiv	og	
positiv	

”Dele	egne	tanker,	spekulationer,	spørgsmål	mm.	da	det	kan	hjælpe	
andre	til	at	tænke	en	anden	retning”	
”…vigtigt	at	komme	med	konstruktiv	respons,	formuleret	på	en	positiv	
måde…”	
”	Komplimenterende	feedback	->	skaber	positiv	energi.	Ros	hinanden.”	
”Trygt	rum	og	god	stemning”	
”	 To	 gode	 ting	 og	 en	 ting,	 man	 kunne	 gøre	 bedre	 næste	 gang.”	
[Burgermetoden]	
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Målet	med	
feedback	

”Forklaring	på	feedback	->	hvorfor	er	det	godt?”	
”Hvordan	har	modtageren	brug	for	at	få	kritikken?”	
”Feedback	 […]	 skulle	 gerne	 give	 anledning	 til	 refleksioner	 over	
fremtidige	situationer.”	
”…modtageren	skal	kunne	få	øje	på	udviklingspotentialer…”	
”-	Konstruktiv	feedback	-	muligheden	for	at	udvikle	sig”	

Manglende	
feedback	

Med	 FeedbackBox:	 ”…der	manglede	 en	mundtlig	 dialog	 omkring	 tingene	 for	 at	 kunne	
spørge	ind	til	uddybelse	af	responses…”	

FeedbackBox	 ”Som	del	af	undervisningen	[...],	har	der	været	andet	en	online	funktion	kaldet	'Feedback	
Box'	(eller	noget	 lign.).	Princippet	gik	ud	på	at	skriftlige	opgaver	blev	 lagt	ud,	med	alle	
medlemmer	 fra	 studiegruppen	 vedhæftet.	 Herefter	 ville	 en	 underviser	 give	 respons,	 og	
gruppen	kunne	arbejde	og	reflektere	over	denne	feedback,	og	senere	igen	svare	tilbage.”	
”Feedbackbox.	 Man	 svarer	 anonymt	 =	 tør	 at	 være	 mere	 ærlig?	 Man	 kan	 få	 ’flere’	
konstruktive/ærlige	 svar,	 da	 man	 ikke	 bliver	 "påvirket"	 af	 hvad	 ens	 medstuderende	
svarer.”	

  
Input fra Padlet blev indsamlet og kategoriseret under overordnede temaer. Disse temaer blev brugt 
til at sætte i gang den første session i CCW, en fælles refleksion og konkretisering af erfaring med 
feedback. Temaerne, i form af citater fra Padlet, blev klistret op på kort, som blev hængt op på 
væggen (se billede 1). Deltagerne gik fra udsagn til udsagn og havde mulighed for at kommentere 
eller uddybe med Post-it-sedler eller flytte rundt på temaerne. 
 

7.1.2.  Fælles refleksion om erfaring med feedback 

Tematisering Begrebsforklaring og udsagn 
Hvad er 
feedback? 

På Absalon har man i perioden, hvor FBB blev introduceret, arbejdet med feedback 
generelt som fokusområde og underviserne har eksperimenteret med forskellige FB-
former – herunder FBB. Derfor er de studerende blevet trænet i at skelne mellem 

forskellige former for feedback. De har blandet andet prøvet peer feedback i plenum og 
individuelt gennem FBB. De har også eksperimenteret med både åben og anonym 
feedback i FBB. De studerende er derfor i forvejen meget reflekterede omkring feedback 
og parat til at tale om feedbackprocessen. 

  
Fælles udvikling af både feedbackmodtager og -giver 

Figur 1: Bilder fra CCW_Absalon Bilde 2: Bilder fra CCW_Absalon 
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S: ”Man vil gerne give noget konstruktiv feedback for selv at udvikle sig. Den der 
modtager den konstruktive feedback vil udvikle sig, men også den der giver...et fælles 
projekt”  
  

U: Selvtillid og tillid  
U: træne et positivt mindset, eventuelt med den lærer, man har det bedst med.  
  
Feedback som vidensdeling: 
S: ”… de blinde vinkler, det har vi prøvet...’I siger A, men har I også tænkt på denne her 
vinkel?’ 
  
U: Tanker og spekulationer kan også være feedback – vidensdeling 
  

God feedback Man skal huske at tale om, hvad der kan gøres bedre, frem for blot at kritisere.  
Det kan også være svært at give feedback, når man kun kan se positive ting.  
Man skal huske både ris og ros, men sommetider kan det være svært at sige to gode ting 

og en dårlig 
S: ”så længe man giver feedback på en konstruktiv måde og med en positiv stemme, så 
gør det ikke noget, hvis man kun finder én positiv ting.” 

 
Konstruktiv feedback kan forstås synonymt med negativ feedback. 
S: ”Jeg ville også godt kunne synes, det var svært at skulle give meget konstruktiv 
feedback til en, jeg er rigtig gode venner med i klassen.” 
  

Peer feedback Peer FB kan være en meget følsom ting både for afsender og modtager. Som afsender 

bliver man nemt stemplet som negativ, mens man måske ikke føler sig kvalificeret til at 
bedømme andres arbejde. 
  
S: ”Det der kan være svært er, når man bytter opgaver. Sidder jeg og giver kritik af noget, 
som også er forkert i min egen opgave?” 
  
S: ”Man bliver ofte bange for at holde tavshedspause, fordi det nemt kan blive akavet. 
Man kan nemt få det stempel, at man er negativ, hvis man ofte giver feedback i plenum, 
”Du har altid noget negativt at sige”; i stedet for, at vi udvikler os sammen. Jeg træner 
også mig selv i at formidle. Den går begge veje.” 

  
For de studerende kan peer-FB virke grænseoverskridende og meningsløst. 
S: ”Det kan være grænseoverskridende og angstprovokerende, hvis nu jeg sidder og siger 
noget om andres opgave og jeg måske ikke selv har forstået det i min opgave.” 
  
U: ”Ja, det er det, man ofte hører i undervisningssituationer. ”skal vi sidde og høre på 
det, I andre siger?” ja, det skal I faktisk. Det er der noget forskning, der viser giver 
mening.[…]at lære af hinanden. ”Kan man gøre det bedre selv, det man kritiserer andre 
for?” 
  
S: ” Når man er på lige fod og giver konstruktiv feedback, kan det hurtigt blive til, at man 
virker bedrevidende. Man siger ikke, ’det havde jeg ikke selv tænkt på, hvor er det dog 
godt!’.” 

Tillid og 
tryghed i 
feedback-
situationen 

Autoritet S:”...det har nok også noget med selvtillid at gøre, så føler man sig 
dum i forhold til den anden studerende. 
J: Altså sådan en konkurrence? 

S Ja!” 
  
U: ”...man har mere tillid til underviseren og deres rationale i at få 
den anden videre...studerende tror ikke, de kan lære af hinanden og 
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at man faktisk har decideret mistillid i forhold til, om de andre vil 
vildlede en” 
  
S: Men det kan også være omvendt, at læreren er streng, eller man 
ikke har tillid, og man er bange for at få den negative feedback, og 
så går man mere til sine medstuderende i stedet. 
S: ”Det handler mere om offentlighed og ansigtstab, end det handler 
om læreren. Det er ikke læreren, det er mere holdet, der gør det 
svært...Hvis jeg får feedback fra en læreren, så ved jeg, at det kan 
udvikle mig.” 
S: “’Alle tør sige noget, når man står i pausen, men lige så snart man 
kommer ind, bliver alle nogle små mus, selvom de er megakloge og 
ved en masse ting.” 
 

Relationen Underviserne påpeger, at både relationen mellem afsender og 
modtager af feedback er vigtig. Feedback skal forstås som dannelse 

–en samlet udvikling af personen og fagligheden. Og sidst, men ikke 
mindst spiller personligheden ind. Selvtillid og et positivt mindset er 
vigtige for at kunne modtage FB konstruktivt, så man kan skille 

faglig feedback fra egen person. 
  
U: ”...det er noget med, at man skal træne et positivt mindset, 
eventuelt med den lærer, man har det bedst med.” 

U: ”Selvtillid handler om den, der skal modtage. Der står: Lyt til 
hinanden og lad være med at gå i forsvarsposition.”  
U: “Dannelse...Der ligger noget selvudvikling.” 

 De studerende og underviserne på Absalon havde erfaringer med FBB-teknologien forud 
for workshoppen. Nogle havde kun prøvet FB fra underviser til studerende, mens andre 

også havde prøvet peer-FB. De studerende, som havde prøvet peer-FB, havde også prøvet 
både at give åben og anonym FB. Det har både fordele og ulemper. F.eks. kan det være 
mere behageligt som afsender at kunne tænke lidt længere over formuleringer, end i 
mundtlig FB, mens det omvendt kan være nødvendigt at understøtte den skriftlige 

feedback med en mundtlig dialog. 
  
S: ”Jeg synes […], det er nemmere at beskrive, hvad man tænker og føler i den her 
feedback, fordi man måske også sidder med det selv og kan tænke lidt længere over det i 
stedet for, at man sidder måske i en samtale” 
  
S: “Hver gang jeg skulle give feedback til en studerende [i FBB], er jeg gået hen til den 
studerende og har uddybet, hvad jeg har skrevet...Jeg har simpelthen haft brug for at 
kunne se hendes reaktion på det.” 

  

Digital feedback Det relationelle 
og 
indholdsmæssige 

En af de ting, som blev afprøvet med FBB var anonym peer feedback. 
Underviseren forklarer, at denne form blev afprøvet, for at 

feedbacken ikke skulle være afhængig sociale relationer mellem de 
studerende. Men projektet faldt lidt til jorden. En af de studerende 
uddybede dette: 

  
S: ”Jeg ville også godt kunne synes, det var svært at skulle give meget 
konstruktiv feedback til en, jeg er rigtig gode venner med i klassen.”  
S: ”Det er meget mere grænseoverskridende at give feedback end at 
modtage den, fordi jeg er bange for at formidle det på en måde, så 
den anden ikke bliver sur.” 
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S: ”når jeg sidder og skriver over FBB, der skriver jeg pænere og 
mere mildt, end hvis jeg sidder overfor en veninde. En veninde vil jeg 
gå hårdere til, end hvis jeg sidder over FBB.” 
S:  ”Der kan gå sport i at gætte, hvem man giver feedback til og ideen 
med anonym feedback så går fløjten.” 

Tekniske 
udfordringer 

S: ”Så skal du oprette dig. Så skal du gemme dokumentet som pdf. 
Så skal du døbe dokumentet. Så skal du vedhæfte det. Alt det der gør, 
at det ikke er lettilgængeligt. Du skal gøre dut, dut, dut [prikker med 
fingeren i luften] og så kan du sende det afsted. Hvis du får feedback, 
så kan du bedømme tilbage – det der med tal. Men der er alle de der 

klik, klik, klik, klik.” 
  
U: ”FBB løser ikke det problem med de impulsive spørgsmål. Løser 
ikke den der ad hoc ’jeg skal lige spørge om noget’. Der tror jeg, der 
skal en chatfunktion til. Løser ikke, at man ikke tør spørge i timen.  
U: “De studerende bruger ikke FBB til opgaver, men sms, mail og 
telefon til ad hoc spørgsmål.”  
U; Jeg har oplevet det én gang i løbet af året, at der er en, der har 
rettet henvendelse til mig i FBB. […] Det er for kompliceret at sætte 
sig ind og skrive der.” 
 

  
 
Figur 2 viser et mindmap som blev lavet under CCW på Absalon, for at samle op på de forskellige 
emner og aspekter som var nævnt under den fælles diskussion. Som det fremgår, er forholdet 
mellem afsender og modtager i fokus, ligesom diskussioner af, hvad konstruktiv feedback er. 
 

 
Figur 2: Mindmap fra CCW på Absalon 
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7.1.3. Designforslag 
I tredje fase af workshoppen, blev deltagerne bedt om at stille forslag om konkrete forbedringer af 
FeedbackBox. De blev instrueret i at lave et storyboard (en billedfortælling) om, hvordan et 
problem bliver løst med det nye designforslag. Ud over de designforslag, som relaterede sig til 
fremlæggelsen af storyboard, kom der også designforslag frem under diskussionen, som fremgår 
nedenfor. Hvor andet ikke er angivet, udtaler studerende sig. 
 
Designforslag 1: En funktion der rammesætter hvornår feedbackprocessen starter og slutter 

Figur 3 viser det første forslag: 
en funktion, eller instruktion 
fra underviser, der tydeligt 
rammesætter, hvornår 
feedbackprocessen starter og 
slutter, hvornår den er åben og 
hvornår den er lukket, hvornår 
man kan forvente yderligere, 
mundtlig feedback og hvornår 
ikke. 
  
S: ”Det er typisk, at man 
afleverer en opgave og så 

kommer der en lang smøre 
med sådan og sådan…og så 

kan det være, at man stadig er 
i tvivl og man mangler den 

mundtlige samtale. Man får 
ikke dyrket videre på den. 

S: “Der mangler et fælles punktum for begge parter, når aflevering foregår online. Det slutter 
bare, sådan… Men der mangler det der fælles, hvornår stopper det, hvornår er opgaven lukket? 

Har begge parter fået sagt det, de ville?” 
S: “Den der giver feedback forventer jo også, at man svarer, når man stiller et spørgsmål. Men 

så lader vi den bare ligge, ligesom at man har fået 12 og så videre til det næste.” 

  
Designforslag 2: Teknisk funktion til at sikre god tone og konstruktiv feedback  
En funktion, der minder afsender af feedback om at holde en god tone, der nærer tilliden mellem 
afsender og modtager, samt om at give konstruktiv feedback (Figur 4) 

  
 Figur 4: CCW_Absalon-design forslag 2 

Figur 3: CCW_Absalon- design forslag 1 
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Billede 1: ”Vi har taget udgangspunkt i relationen og vi har taget udgangspunkt i en 
lærer/studerende-situation. Feedbacken skal naturligvis være positiv. ” 
Billede 2: ”Tonen skal være god.” 
Billede 3: ”Der skal ikke være en masse udråbstegn, men gerne mere positivt - smileys og hjerter.” 
Billede 4: ”Det her repræsenterer båndet mellem elev og lærer. Der skal være et tillidsbånd 
mellem modtager og afsender.” 
Billede 5. ”Metoden skal være ris og ros – billedet repræsenterer ris og ros. Og det kan alt sammen 
ske over FBB – ikke så meget tonen, men jo, det kan man godt.” 
Billede 6-8: Teknologien skal understøtte den gode relation og sådan vokser man fra blomst til 
træ.  
  
Designforslag 3: Videostreaming  
Live-videostreaming- så modtager kan videochatte med afsender – kunne styrke tillidsbåndet. 
  
”Jeg synes, det gør et eller andet, at man kan se hinanden samtidig med.” 
  
Designforslag 4: En funktion, som skal spørge de studerende, om de selv har søgt en løsning 
på deres problem, før de spørger underviseren. 
  

Det er dog et dilemma, for der skal heller 
ikke være for mange klik, før man kan 
komme til at stille et spørgsmål. 
 
Med udgangspunkt i en opmærksomhed 
på, at de studerende selv skal have en 
fornemmelse af læringsmål og ansvar for 
egen læring, er en opgave at få de 
studerende til selv at søge viden, før de 
spørger en underviser. 
  
U: ”Men vi snakker også om, at jo flere 
klik en teknologi er, jo mere begrænsende 

er den i forhold til den her intuitive 
opsøgen. Altså, hvis man skal oprette en 

profil, hvis man skal logge ind og hvis man 
skal det ene og det andet og det tredje, så får man måske ikke spurgt.  
U: “Men vi begrænser faktisk også muligheden for, at den studerende tænker lidt selv.  
 

Men underviseren skal også beskyttes.  
U: “Så ville det bare være interessant, at man lige tænker, inden man retter henvendelse, fordi 

ellers så tror jeg, at hvis først man får dannet et positivt læringsmiljø, som gør at alle studerende 
har lyst til at spørge – så bliver det bare meget. Så jeg har skrevet: ’har jeg selv undersøgt det?’ 

– tjek. ’har jeg spurgt en medstuderende’ – tjek. Og så kan jeg rette henvendelse i FBB.” 
  
Designforslag 5: Mere tydelig markering af forskellige feedbackprodukter, så man kan se, 
hvilken feedback relaterer sig til hvilken aflevering – eller annotering i de afleverede 
dokumenter. 

Figur 5: CCW_Absalon-design forslag 4 
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”Der var en gang, hvor vi fik feedback på 3 afleveringer fra samme person, hvor vi sad sådan 

’hvad er det overhovedet, vi får feedback på?.. Så skulle man læse opgaven og så skulle man finde, 
’nåh, det var den opgave. Men så er det faktisk meget nemmere at spørge i stedet for at skulle 

oprette hele det der dokument for at sende det afsted.” 

  
Designforslag 6: Mere smidig dokumenthåndtering – og færre klik 
”[…] alt det der med: Så skal du oprette dig. Så skal du gemme dokumentet som pdf. Så skal du 

døbe dokumentet. Så skal du vedhæfte det. Alt det der gør, at det ikke er lettilgængeligt. Du skal 
gøre dut, dut, dut [flytter hånden i en hoppende bevægelse i luften foran sig] og så kan du sende 

det afsted. Hvis du får feedback, så kan du bedømme tilbage – det der med tal. Men er er alle de 
der klik, klik, klik, klik.” 
  
Designforslag 7: integrering med eksisterende LMS og en app 
”Man behøver vel ikke bruge FBB til at skrive [til læreren]. Der er det meget lettere at skrive på 
ITsLearning. Der har vi jo appen.” 
  
Designforslag 8: Chatfunktion, som de studerende kunne bruge til at stille impulsive 
spørgsmål. 
S: ”FBB løser ikke det problem med de impulsive spørgsmål. Løser ikke den der ad hoc ’jeg skal 

lige spørge om noget’. Der tror jeg, der skal en chatfunktion til. Den løser ikke, at man ikke tør 
spørge i timen. Jeg kunne godt tænke mig, at de studerende aktivt bruger det til at stille spørgsmål, 

men det tror jeg faktisk ikke FBB kan. De studerende bruger ikke FBB til opgaver, men sms, mail 
og telefon til ad hoc spørgsmål. Jeg har oplevet det én gang i løbet af året, at der er en, der har 

rettet henvendelse til mig i FBB. […] Det er for kompliceret at sætte sig ind og skrive der.” 

7.1.4. Opsummering 
En god del af diskussionerne i løbet af CCW var fokuseret på peer feedback. Deltagerne lagde især 
vægt på det relationelle og på processen ved feedback, hvordan man giver og modtager feedback 
på en god måde, snarere end indholdet. De var optaget af processen følelsesaspekter ved 
feedbackprocessen, snarere end det faglige indhold. De studerende gav udtryk for, at det er vigtigt 
at have et trygt miljø, hvor man ikke bliver udstillet, men også hvor man ikke er bange for at blive 
stemplet som ”negativ”, når man giver konstruktiv feedback. Man skal kunne lade være med at 
tage feedback personligt, samtidig med, at man skal være omsorgsfuld i sin feedback. De 
studerende skelner desuden mellem individuel feedback og feedback i plenum, hvor plenum er 
mere sårbart end individuel feedback.  
 

7.2. Niels Brock 

7.2.1. Individuel erfaring med feedback  
Deltagerne har blevet bedt om at skrive i Padlet om jeres individuelle erfaring med feedback. Som 
er tydeligt i tabellen nedenfor, henviser feedback til en lang række ting. Fra at være en generel 
interaktion som er ”løbende” og ”sker hele tiden”, til at være en specifik type interaktion som er 
bundet til ”konkrete opgaver”.  
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Tematisering Begrebsforklaring og udsagn 

Feedback "...sker hele tiden." 

"...er mere end svar på konkrete opgaver..." 
"...er også en løbende måde at guide på..." 
"...kommer fra folk som ved, hvordan det skal gøres." 

"...[skal] have fokus på, hvad intentionen fra start var og hvilket produkt der er kommet 
ud af det." 
"...[bruges] på efterfølgende opgaver." 

"...[bør] anerkende [...] intention, og ikke blot resultatet." 
"...er konstruktiv, man kommer med alternativer samt at man er specifik." 
"...med kød på, altså en konstruktiv feedback, så det er noget jeg kan arbejde videre med.”  
”situationsbestemt”… 

"...feedback er meget forskelligt alt efter sammenhængen."  
  

Barrierer for 
feedback 

"...jeg er bange for at kritisere andres arbejde, hvis der er fejl og mangler..." 
"...folk er for søde når det kommer til feedback." 
"...det kan være meget svært at få "kritik"." 
”...vi skal ikke forsvare "os selv", når vi får feedback." 

"...man skal være åben for at få den." 
"...behov for at forklare sig eller forsvare sine valg..." 
“...fejl og mangler som bliver påpeget og sjældent de muligheder de ser for 
forbedringer." 
…"Spørgsmålet er bare, om man tør og måske nogle gange gider [efterspørge 
feedback]." 

"...folk [ser] det virkelig som det sidste punkt på dagsorden, og det eneste der forhindrer 
dem i at komme hjem."  

Konstruktiv 
feedback 

..."tag åbent imod." 

"Burgermodellen"- nederste lag: generel kommentar (overordnet positiv observation); i 
midten: udvikling- forbedring (konstruktive forslag, præcise anvisninger, fremadrettet 
synsvinkel); øverste lag: 3* specifik anerkendelse (eksempler, objektivt, specifikt og 
positivt)... 
"du kunne også have kigget på det, på den her måde"..." 

Manglende 
feedback 

"...lærer der ikke vil give feedback eller karakter på opgaver" 

”..typisk i forbindelse med at man får karakter for en opgave." 
"...kan være et stort problem" 
"...jeg [ved] ikke hvor jeg ligger i forhold til faglighed. 

 
Input fra Padlet blev indsamlet og kategoriseret under overordnede temaer. Disse temaer blev brugt 
til at sætte i gang den første session i CCW, nemlig en fælles refleksion og konkretisering af 
erfaring med feedback.  
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Bilde 3: CCW_Niels Brock: Padlet om individuelle erfaringer med feedback 

7.2.2. Fælles refleksion om erfaring med feedback  
 
Tematisering Begrebsforklaring og udsagn 
Hvad er 
feedback? 

I starten af sessionen blev feedback set på som et objekt for læring og som skulle 
indeholde både konstruktiv og konkret tilbagemelding om den specifik opgave, men 

også mere fremadrettede tilbagemeldinger, som adresserer muligheder for generel 
forbedring. Gradvis, gennem den fælles refleksion strakte refleksionerne sig fra at 
diskutere feedback som et specifikt objekt for læring, til feedback som et mere dynamisk 

og kontinuerligt projekt.    
  

Et læringsobjekt U: FB skal ikke kun tale om en specifik opgave, men også 

fremadrettet (muligheder for at gøre det bedre næste gang). 
 
U: FB skal ikke kun pointere det, som “ikke er så godt”, men også 

komme med forslag til forbedring. 
 
S: “hvis man ikke få konkretiseret hvad man har gjort forkert, så 
bliver man aldrig klog” 

Et læringsprojekt 
 

”Hvordan bliver feedback målrettet den enkeltes lærings- 
forudsætninger? Så man undgår at give den samme type feedback til 
forskellige elever?” 
 

Et ledelsesobjekt 
 

”Hvordan tager man som organisation ledelse på Feedback?” 

 

God feedback S: vigtig at konkretisere FB. FB skal være konstruktiv og fremadrettet.  
U: ”er jeg på rette spor?”  

U: ”løbende dialog”  
L: ”som relationsskabende”: opbygger tillid  
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S: klare kriterier og fagligt indhold for faget (f.eks. koblet til læringsmål)  
U: ”et trygt rum” 

Manglende 
feedback 

Det er flere elever som nævner problematikken ved at få en karakter, eller bestået/ikke 

bestået uden at få forklaring eller FB, da de ikke får at vide, hvad der er forkert og 
hvordan de kan blive bedre. 
-   S: hvis man pludselig dumper sin midtvejs, og man ikke ved hvorfor 
Da eleverne blev spurgt ind til, hvad de kunne gøre for at ændre situationen med 
manglende FB, fortalte en, at hun anmodede om FB og fik det fra læreren. 

Efterspørgsel 
af feedback 

Manglende FB kan nemt løses ved at efterspørge FB. Men det ser ud til at det er en vis 

grad af uoverensstemmelse mellem forventningerne til lærere og studerende. 
 
Diskussionen tyder på at lærere antager, at eleverne har “ansvar for egen læring”. De 

skal “selv tage initiativet” og anmode om FB, når de har behov for det. Mens eleverne 
antager, at FB automatisk skal gives, ifm. f.eks. en opgaveaflevering. 
 L: ”...mismatch mellem intentionerne med at aflevere opgaven og at giv FB” 
Samtidig påpeger en af underviserne at det måske ikke altid er nemt, hverken for 

eleverne eller for lærerne, at fornemme “hvornår har en student behov for FB”.  
 U: “Har brug for at rammesætte tidspunktet for feedback og ikke stå til rådighed 24/7”  
  

Modtagelse af 
feedback 

Diskussionen om modtagelse af FB, og hvordan det kan være en følesøm proces for 
nogen, ledet til en diskussion om forskellen mellem FB på arbejdspladserne vs. skolen. 

 
Følelsesladet proces 
S:”Hvis det er meget konkret, hvad der skal gives feedback på, så kan det blive en følsom 
proces.”  

S: Gå i forsvarsposition: ” Man kan have brug for at forklare præmisserne for sine fejl”  
S: ” Feedback er et særligt rum, hvor man ikke går ind for at blive såret, men for at blive 
klogere.”  

S: ” Feedbacken "kommer fra folk der ved hvordan det skal gøres", altså folk der har 
arbejdet lang tid med det, og derfor ved hvordan man kan få bedst ud af det. Derfor skal 
man være modtagelse over for både ris og ros.”  

 
Timing: 
Hvordan sikrer man at man får feedback når man har brug for det, og ikke kun når 

læreren har planlagt det? 

Feedback på 
skolen vs. 
praktik 

De studerende har flere praktikforløb i løbet af uddannelsen, hvor de er arbejder på 
mange forskellige arbejdspladser. Det betyder også at de er ikke sammen hele tiden, men 

fire uger ad gangen. Som det fremgår af nedenstående tabel, påpegede deltagerne, at FB 
på arbejdspladserne er meget forskellige fra FB på skolen, både ift. mekanismer, format 
og indhold. FB på arbejdspladsen er uformel, løbende, konkret og regelbaseret 

tilbagemelding om, at man har gjort ting rigtigt eller forkert, mens FB på skolen ifølge 
sin natur er åben for fortolkning (både af opgaven og underviserens intentioner), så det 
bliver ofte en mere følelsesladet proces.      

 

Arbejdspladsen   Skolen   
-    Mundtlig 

-       Man ser den ikke som FB, da den er 
kontinuerlig, løbende, og en naturlig 
del af arbejdets interaktioner/den 

daglig drift;   

-       Følelsesladet proces: gå i 

forsvarsposition  
-       Formel 
-       Rom for fortolkning; 

diskussionsbaseret (ikke regelbaseret)  
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-       Uformel  
-       Konkret, klart definerede og 

regelbaserede opgaver, hvor svar er 
enten rigtige eller forkerte; “Vi får at 
vide, når vi ikke gør noget rigtig. For 
det kan have konsekvenser, at nogen 
fx. får personfølsomme oplysninger, 
osv.” 

-       “Nul fejl mangel på arbejdsplads”  
-       Opgaverne er klart definerede 

-       løse rammer: flere måder at løse en 
opgave på (f.eks. 
kommunikationsopgave) 

-       flere måder at forstå opgaven på 

 

De studerende udtrykte et behov for bedre kobling mellem de to verdner i form af en 
mere uformelle og kontinuerlig FB på skolen. Som er tydeligt i følgende citat, er der et 
ønske om bedre overlap mellem undervisning (på skolen) og praksis (på praktik). ”Hvis 
man startede opgaver på skolen, tog dem med ud i praktikken og tog dem med tilbage, 
ville det give bedre sammenhæng i uddannelsen”. 
 

Individuel vs. 
gruppe 
feedback 

Underviserne bruger forskellige former for FB, men størstedelen af FB foregår i grupper. 
Den individuelle FB bliver set på som idealet både af de studerende, som får fuldt 
opmærksomhed, og af underviserne som føler, at det er meget fagligt tilfredsstillende. 

U: ”mange af de studerende vil have individuel FB, for så ville de få fuld opmærksomhed 
[…] Det er også fagligt tilfredsstillende” 

 

En af lærerne forklarede at den individuelle FB har den egenskab, at den skaber et trygt 
rum, hvor de studerende ikke er bange for at svare på ting, som de ikke føler sig stærke i, 
da de er ikke eksponeret overfor andre. Men selv om ”den individuelle FB løser mange 
af problemerne”, er den ”også tidskrævende” (U). 
  

Skriftlig vs. 
mundtlig FB 
vs. blanding 

Det bruges både mundtlig og skriftlig FB, samt blanding af de to. Karakterer bliver 

faktisk også nævnt som en form for FB. 

Skriftlig Mundtlig   
Bruges på skolen, med blanding af 
mundtlig FB. 
 

Timing: Forsinket når man modtager den- 
Kommer senere, hvor man typisk er videre 
med andre opgaver og mentalt har smidt 

den gamle opgave ud. 
S: ”… man ser det lige hurtigt. Man vil 
have den væk for man er i gang med en ny 
opgave.” 
Afstand og distance:  
-   S: Det ligger online... så man får det 

ikke I hovedet på samme måde 
Synlig og konstant tilgængelig  
-   S: Man kan vende tilbage til det og 

kigge på det, og tage det med det 

videre arbejde. 
- Understøtter videre arbejde og 
progression, da den giver muligheden til at 

vende tilbage til den og se fremad. 

Bruges på arbejdspladsen 
 
Man får mere ud af det (det ser ud til at de 

fleste af de, som taler, i hvert fald bedt kan 
lide mundtlig FB)  
  

Man kan bede om uddybning/forklaring og 
forsvare sit arbejde. Den er dialogisk. 
 

Timing: Hurtig/prompte: FB kommer 
hurtig efter, at man har afleveret noget. 
Her og nu. 
 

Understøtte motivation og giver en følelse 
af tilfredsstillelse, fordi der kommer svar 
her og nu. 

Motivation L: ” Det var virke motiverende at få FB; får lyst til at gøre mere.”  
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Figur 6 viser et mindmap, som blev lavet under CCW med NB, for at samle op på de forskellige 
emner og aspekter, som var nævnt under den fælles diskussion. Det som er fremhævet med gult, 
er de aspekter som har blevet prioriteret som de vigtigste. Det inkluderer, motivation og timing, 
aspekter relateret til formål (eks. fremrette, konkret og konstruktivt), fordele ved forskellige 
formater af FB (skriftlig: giver mulighed til at gå tilbage og arbejde videre med det, og mundtlig: 
understøtter en dialog), og forskellig FB-stil (eks. formel vs. uformel, og løbende vs. opsamlet). 
Det tema, som været vigtigt på NB og som vi brugte mest tid på, var en bedre understøttelse og 
kobling af skole til praktik.  
 

 
Figur 6: Mind map lavet på NB CCW 
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7.2.3. Designforslag 
Designforslag for en teknologi som kan understøtte eksisterende FB-praksisser 
Source: ruc.padlet.org/bff/CCW4_lsb_NB  
 
Designforslag 1: 'Brock's professionelle, faglige feedback i praksis': 
En app som bedre kobler praktikforløbet til skolen, ved at tilbyde en ‘chat kanal’ hvor studerende 
kan sende faglig teoretiske spørgsmål, som opstår, mens de er i praktik, og få hurtigt svar fra 
undervisere på skolen.  
 
“Situation: Jeg står som elev ude i min praktikvirksomhed i Københavns Byret. Lige pludselig 
møder jeg dommer Jens Peter. Vi falder i snak og han fortæller mig lidt om, hvorfor det er så 

vigtigt, at vi har domstole i Danmark. Jeg bliver lidt nysgerrig på emnet. Kan godt huske, der var 
noget om det på skolen. Men hvad gør en domstol i grunden anderledes end en myndighe? Og 

hvad er egentlig forskellen, hvis nogen? Jeg trækker min smartphone op og går ind på den app 
som Niels Brock har udviklet i samarbejde med Laurits, der hedder 'Brock's professionelle 

fagfeedback i praksis'. Jeg går ind på appen og stiller spørgsmålet. Efter 14 minutter har en af 
alle Brock's 500 undervisere svaret i appen. Og flere kommentarer kommer til. Jeg fik svar og en 

masse input til nye ting, jeg kan undersøge i praksis. Næste gang jeg møder dommer Jens Peter, 
så har jeg 3 nye spørgsmål. Klar parat app”. 

 
Designforslag 2: Fælles onlinemøde med de studerende som er i praktik 
En video online møde for at understøtte en bedre opfølgning og kobling mellem skole og praksis. 
 
“Situation 2: Jeg sidder som underviser og 
tænker, hvordan går det mon med eleverne ude i 

praktikken? Hvordan kan jeg komme i kontakt 
med dem på en hurtig måde. Hvorfor ikke bare 

lave et fælles møde over Microsoft Teams, hvor 
vi snakker om hvordan det går. Men hvad skal 

eleverne have du af det? Jo, der kunne det være 
fedt at italesætte nogle linjer til noget af det 

fagstof, de har haft på skolen. Fx i 
sagsbehandling, kvalitet og innovation, skriftlig 

kommunikation osv. På den måde får vi som 
undervisere feedback på deres praksis og de får 

måske øjnene op for forskellige koblinger 
mellem skole og praksis. Og nu stiller eleven helt 

nye spørgsmål ude i sin praksis... da dah!”. 
 
Designforslag 3: Feedback forespørgsel  
Figur 8 viser et design forslag med en kanal som tillader de studerende at efterspørge skriftlig 
feedback efter aflevering af en skriftlig opgave.   

Figur 7: CCW_NB-design forslag 2 
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Figur 8: CCW_NB-design forslag 3 

 
Designforslag 4: At kunne bede om feedback 
Figur 9 viser et design forslag som fokuserer på at gøre feedback forventning eksplicit, og give 
studerende mulighed for at bede om feedback.  
 

 
Figur 9: CCW_NB-design forslag 4 

 
Designforslag 5: Feedback med Facebook 
Integrering med Facebook til uformel diskussion af opgaven, samt individuel, løbende feedback 
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Figur 10: CCW_NB- design forslag 5 

7.2.4. Opsummering 
På NB, fokuserede diskussionen og input i CCW på aspekter relateret til timing, formål, format og 
feedbackstil. Desuden var der meget fokus på den manglende kobling mellem skole og praktik og 
derfor er de fleste designforslag rettet mod en teknologisk løsning, som kan understøtte en bedre 
kobling mellem de to.   
  

7.3. KEA  

7.3.1. Individuel erfaring med feedback 
Udgangspunktet for den fælles dialog på KEA var deltagernes individuelle udsagn udfyldt på en 
padlet forud for CCWen. Her var den overordnede tematisering ift. deltagernes erfaringer med 
feedback opdelt i følgende temaer: indholdet af feedback, rammerne for feedbackpraksisserne, 
herunder et fokus på feedback med eller uden teknologisk understøttelse og endelig var der 
kommentarer kun møntet på FBB. Udsagnene forekom udelukkende at være relateret til 
feedbackerfaringer fra denne specifikke uddannelse og kun relateret til undervisningssituationer, 
hvilket vil sige, at der ikke var udsagn relateret til deres praksisdel af uddannelsen eller tidligere 
erfaringer med feedback fra andre lærings- og praksissituationer. Tabellen viser uddrag af 
deltagernes udsagn. 
 
Tematisering Udsagn 
Feedback format ”…vi får meget feedback i form af gennemgang af opgaver på tavlen, præsentationer foran 

klassen hver især samt personlig feedback” 
”Gennemgang i timen fungerer rigtig godt, da vi alle kommer op og præsentere 
opgaveløsninger.” 
”Vi får meget feedback på studiet, både på personlige opgaver og gruppeopgaver.” 
”… det er fedt med feedback da det hjælper alle, i og med dem som får feedback hjælper og 
dem som giver det får trænet det” 
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”når vi laver opgaver som vi ikke kender resultat på er det super godt at vi kan gennemgå dem 
som klasse på tavlen, så der til sidst ikke er tvivl om hvorvidt opgaven er løst korrekt!” 
”Ellers fungere det ret godt at vi gennemgår opgaveløsninger på tavlen hvor vi også kan få 
feedback fra underviser såvel som de andre elever.” 
”tavleundervisning hvor elever hver især kommer op til tavlen, giver rigtig meget for 
undervisningen! både for den der er oppe og resten af klassen.” 

 Face-to-face 
(direkte) 

”…prioritere at tale sammen face-to-face da det giver mere.” 

Medieret ”[…det] er svært at snakke sammen om [beregningsopgaver og teknik] 
over medierne, men lettere i klassen” 
”afvikling på teams er god kilde til gruppearbejdet. Vi bruger det flittigt 
til deling af dokumenter internt i gruppe bl.a.” 

Underviser-
studerende 
relation 

”… det er rigtig lækkert at have muligheden for at kunne få fat på læreren 
uden for skoletid og hjælp til det, hvis man er gået i stå.” 

Gruppe og 
medstuderende 

”…der er god feedback og hjælp at hente hos medstuderende og i 
gruppen.” 

 ” os som studiegruppe, bruger meget feedback i form af vi prøver at løse 
opgaverne individuelt og derefter tjekker dem efter sammen” 

 ”hvis vi dertil finder en opgave som vi alle eller størstedelen har haft 
problemer med løser vi den sammen.” 

Individ / 
motivation 

”… feedback er godt, da man kan bruge det til at finde ud af om man er 
på rette spor eller helt i skoven.” 

 ”…løbende feedback i relation til, hvor [man er i sin] læringsproces…” 
 ”jeg får personligt mest ud af gennemgå det i klassen hvad der er lavet 

af fejl osv.” 
FeedbackBox 
  

” Det fungerer ikke så godt, at man ikke kan svare tilbage på den feedback man har 
fået…” 

”Har personligt ikke brugt feedback box endnu. Men hvis jeg kender thomas ret kommer 
tiden hvor den komme i brug.” 

 
De studerende lægger fokus på det kollektive og det, at ”man via feedback [kan] ”tænke lidt 
sammen” samt, at det er lærerigt for alle ”i og med dem som får feedback hjælper og dem som 
giver det får trænet det”. Denne kollektivistiske tilgang er udtryk for en høj grad af tillid blandt de 
studerende, da ingen af udsagnene udtrykker bekymring for at ”blotte sig” over for hinanden, men 
tværtimod, at den enkelte via fællesskabet bliver støttet i ”at finde ud af om [man] er på rette sport 
eller helt i skoven”. Den kollektivistiske kultur og fælles åbenhed i forhold til at lære af sine egne 
og andres fejl italesættes som en styrkelse af det faglige niveau hos den enkelte. 
  
Omvendt er der blandt deltagerne et stort fagligt fokus på fejlfinding og korrekthed. Dette kan 
naturligvis skyldes mange ting, hvor en af dem sandsynligvis ligge i selve fagligheden på denne 
institution, hvor et af kernefaglighederne netop er at blive god til at foretage de korrekte 
beregninger og til at finde fejl, hvorfor det derfor også er vigtigt for de studerende, at der ”ikke er 
tvivl om hvorvidt opgaven er løst korrekt!”. 

7.3.2. Fælles refleksion om erfaring med feedback  
Udgangspunktet for den fælles refleksion og erfaringerne med feedback skal ses i lyset af 
uddannelsen og specifikt ift. de fag, som de studerende har på KEA har. Konteksten for den 
diskussion, som fandt sted på KEA var primært i lyset af deres tekniske og beregningsmæssige 
fag, hvor der er et højt krav til matematisk logisk tænkning og forståelse, hvor fx skelnen mellem 
det abstrakte og konkrete, skal forstås som det matematisk logisk abstrakte. En del af dialogen 
mellem deltagerne og forskerne gik på at få defineret eller adskilt de to typer af spørgsmål; ‘hvad’ 
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og ‘hvorfor’. Og hos de studerende, der var der en klar forskel på disse to typer af spørgsmål ift. 
til deres beregnings- og installationsopgaver sammenlignet med opgaver og behov for feedback i 
andre mere “bløde” fag, så som projektledelse. Det betyder også, at feedback på KEA skal primært 
forstås specifikt i relation til undervisning i disse fag, og skal der drages paralleller til andre fag, 
så er det nødvendigt at se på opgavestrukturen og fagligheden ift. hvordan, den gør sig gældende 
for disse to fag. Pointen er, at nogle af behovene for feedback er opgavespecifikke, hvor andre er 
mere generelle. 
 
En anden bemærkelsesværdig observation ift. feedbackpraksis på KEA var, at feedbackpraksis ser 
ud til, at være en kombination af, undervisningens tilrettelæggelse og dermed underviserens 
tilgang til og forståelse af læring og læringsrummet samt de studerendes motivation for læring, der 
meget er bundet i en fælles stillingtagen til, hvad det er de skal med uddannelsen og hvor de er i 
deres tilværelse, hvilket samlet set er med til at skaber et rigtig godt fundament for en 
fællesskabsfølelse, som gennemsyrer deres tilgang til feedback. 
 
Tematisering Begrebsforklaring og udsagn 
Hvad er 
feedback? 

Feedback på KEA kan anskues som udmøntningen af et praksisfællesskab, hvor denne 

udmøntning både er selve processen i at deltage i fællesskabet, men også er relationerne 

til andre. Feedback bliver dermed tæt knyttet til meningsforhandling som kan ses som 

samspillet mellem hvordan de studerende agere og interagere med hinanden og lærerne, 

samt hvordan mening bliver tingsliggjort i denne praksis. 

 

S: “Det med fællesskab, det er øhm, der har jeg lagt mærke til at på denne her uddannelse 
ift. en universitetsuddannelse, så bliver der fokuseret på et fagligt fællesskab. Hvor vi 
fokuserede mere på et socialt fællesskab ved introen på universiteter.” 
 
S: “[…]På universiteter, når de møder ind første dag, så er de studerende. Vi møder ind 
som elever og bliver til studerende. Og jeg tror, at denne årgang har et fællesskab om, 
at vi ved ikke noget og vi skal lige have lært det. Hvor man er meget selvstændig fra første 
dag på universitetet. Det er i hvert fald min oplevelse af det.” 
 
U: “For mig handler feedback om at give den i forhold til, der hvor den studerende er” 
Udøvelse (som 
en del af 
læreprocessen) 

Feedback er en udøvelse af at give og modtage på samme tid i 
fællesskab, fx ved gennemgang af en opgave, hvor den fremlægges 
på tavlen, der udøves feedback både af den som gennemgår sin 
opgave, men også af tilhørerne som ved gennemgangen kan se evt. 

alternative måder at løse opgaven på eller blive bekræftet i egen 
løsning. 
 

S: “Det er bare en, der fremlægger sin opgave. […] “Det hjælper 
mig bare at se hans fremgangsmåde.” 
 
S: “[…] man får en bedre og dybere forståelse, når man formidler 
tingene.” 
 

En af deltagerne taler om det i forhold til hvor man selv er ift. resten 
af holdet. Om man er bagud eller foran eller hvor man er ift. de andre, 
men også for at give underviseren en mulighed for at finde ud af hvor 
man ligger henne, så hvad der skal arbejdes mere på eller gås mere i 

dybden med, så hvad der måske lige skal gennemgås en gang mere. 
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Kommunikation Det handler om måden feedback bliver medieret på, da kropssprog 

og mimik har stor betydning for at kunne målrette feedbacken. 
Derfor er der som oftest også behov for dialog, for at kunne afkode 
“sindstilstanden” hos modtageren og målrette sin feedback ift. 

modtageren. 
 
Det kan være svært at tilpasse feedbacken skriftligt, da spørgsmål til 

opgave måske ikke afspejler den reelle læringsudfordring, hvorfor 
den som giver feedbacken kan komme til at svare på det forkerte, 
hvilket er svært at rette op på i en skriftlig kommunikation modsat 

en synkron mundtlig dialog, hvor man kan spore sig ind på, hvad der 
egentligt er forståelsesudfordringen. 
 
U: ”Der er ikke noget federe, end når jeg som underviser kan se at 
lyset tændes i øjnene hos en studerende fordi han får den der aha-
oplevelse” 
 

S: “[…] man kan sagtens sige ‘ja’, men så ikke have forstået det, ik. 
Så det er nemmere at set på ansigtsudtryk og kroppen. Så er det bare 
nemmere ansigt-til-ansigt at gennemgå opgaverne og snakke 
sammen.” 

Relaterbart I og med, at undervisningen kan være meget abstrakt, så er det vigtigt 
at den foregår i relation til allerede eksisterende viden. 

 
U: “Jeg prøver hele tiden at drage paralleller til virkeligheden” 
 
U: “Så prøver jeg hele tiden at binde læring op på nogle knager, som 
de allerede har i forvejen” 
 

Temporært (et 
spørgsmål om 
hurtigt eller 
langsomt 

Det temporære aspekt kobles til typen af feedback, som det ses på 
billedet af tavlen nedenfor (Figur 11). Behovet for hurtige svar 
knytter sig til fx det at kunne slå den korrekt værdi op i en tabel. 
Hvorimod det gerne må gå langsom med at få svar, hvis det drejer 

sig om et forståelsesspørgsmål, altså at forstå teorien (forstå værdien 
i tabellen og hvorfor den overhovedet skal bruges) og her må der 
gerne gå tid og opstå frustration, som tidligere er nævnt, som er en 

del af læringen. 
 
Det temporære element kommer derfor til at knytte sig til forholdet 

mellem: 
§ Formelt vs. Uformelt 
§ Synkront vs. Asynkront 

§ Hurtigt vs. Langsomt 
§ Hvad vs. Hvorfor 

 
Hvor det uformelle, det er det hurtige, der hvor studerende og lærer 

“taler sammen hurtigt” (se (Figur 11)) og dette skal ses lidt i 
modsætning til det mere formelle som sker, når feedback bliver 
digitaliseret og asynkront. 

 
U: “Man skal både passe på, at det ikke går for hurtigt og man skal 
også give tid til noget læring.” 
 

Feedback 
formater 

Feedbackformater blev italesat i forhold til Indholdstyper. Om der var tale om formel 
eller uformel feedback samt om feedback var individuelt eller gruppefeedback. Det stod 
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dog hurtigt klart, at der primært var tale om det processuelle eller det ‘udøvede’ aspekt 

af feedback samt at det temporære element havde større betydning. 
 
Det mest betydningsfulde aspekt af feedbackformater var dualiteten mellem det abstrakte 

teoretiske og konkrete talværdimæssige, som kom til udtryk i de to typer af ‘spørgsmål-
svar’-par: ‘Hvad’ og ‘Hvorfor’ 

Indholdsformer Feedback er som oftest mere og andet end tekst. Det er dialogen med 

andre, det kan være tekniske tegninger eller billeder (end dog video, 
men det har de ikke erfaring med). 
 

U: “[…] man kan tegne sig ud af det fremfor at skrive det med ord, 
da en tegning kan give en indikation af, om man er på rette vej […]” 

Formel vs. 
uformel 

Formel feedback er den tilrettelagte i undervisningen og planlagte ift. 

opgaveløsninger, hvor den uformelle feedback er den, som fx sker 
uden for “kontortid” både mellem de studerende og mellem 
studerende og underviser. 

 
Forskellen for de studerende på det med formidlingen er, at i 
oplægssituationen, der er det forberedt, hvorimod det ikke er 
forberedt i undervisningssituationen. 

 
Det bliver diskuteret blandt deltagerne, at det kan give motivation til 
de studerende, når underviseren udviser engagement i form af 

fleksibel til rådighed. 
 
S: “... det er godt at have adgang til læren uden for skoletid...” 
 
Men det motiverer også underviseren at modtage disse 
feedbackhenvendelser, hvor de studerende sidder og grubler over en 

svær faglig opgave. 
 
Uformel feedback kan også forstås som læring hos den enkelte, 
læreren såvel som den studerende, i undervisningssituationen. 

 
S: “... uformel læring ift. hvor man selv er ift. resten af holdet.” 
 
S: “... give underviseren en mulighed for at finde ud af hvor man 
ligger henne, så hvad der skal arbejdes mere på eller gås mere i 
dybden med...” 

Individuelt vs. 
gruppe 

Læring foregår meget i fællesskabet og i gruppen ved at man deler 
sine individuelle opgaver/spørgsmål. De studerende lærer sammen 
og dele svar imellem hinanden. Så det med først at gå gennem 

gruppen, før man henvender sig til læreren. 
 
U: “Jeg synes også, at jeg prøver i mit undervisningsrum at skabe et 
sammenhold og lave lidt sjov med mine studerende, ik.” 
 
U: “Når man så får feedback, så får man rigtig, rigtig meget ud af 
at dele det i gruppen. Så individuelt feedback kan godt blive til 
gruppefeedback efterfølgende. Det er der nogle af grupperne, der 
har brugt det til også.” 
 

Underviseren forklarer, at han i plenum prøver at lade de studerende 
komme til orde, fordi det på den måde kommer til at være feedback 
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ift. der hvor de er i læringsprocessen, da de andre studerende jo stiller 

spørgsmål ud fra, hvor de selv er. 
 
U: “Det de spørger om, er jo nok der, hvor de selv har nogle 
hængepartier eller måske føler sig lidt usikre, ik.” 

Synkront vs. 
asynkront 

Hvis der er tale om forståelsesspørgsmål, så skal der være mulighed 
for synkron dialog (ansigt-til-ansigt eller live chat). Hvorimod hvis 

der er tale om de hurtige informationer, så behøves der ikke dialog 
og det kan dermed godt være asynkront. 

 ‘Hvad’ vs. 
‘hvorfor’ 
spørgsmål/svar 

Er feedback et spørgsmål om information, som man ikke kan finde 

eller er der tale om et forståelsesspørgsmål. Der bliver her skelnet 
mellem fakta-viden (fx værdien i en tabel), som handler om at kunne 
komme videre i sin beregning/opgaveløsning og denne 

viden/information ønsker man at kunne finde hurtigt, fordi man ofte 
arbejder ift. en deadline og noget der skal afleveres. Det andet er 
feedback i forhold til forståelsen af emnet. 

 
S: “Så hvad er det egentligt, man får feedback på. Nogle gange kan 
det være en værdi et sted eller et opslag, som man ikke kan finde 
[information] fordi man er gået i stå. Andre gange, så er det jo 
forståelse, som man vil have feedback på. Og forståelsen er svær at 
foretage, hvis man er […(dårlig til det?)]. Hvor en værdi i en tabel 
[…] det skal man helst...den kan man få […].” 
 
S: “[…] hvis man ikke har forståelsen for hvordan strøm opfører sig, 
så er det også svært at gå ind og finde det. Finde den rigtige værdi.” 
 

Feedback på 
skole vs. praktik 

Feedback på skolen adskiller sig en del fra feedback ude i praksis. På skolen er der fokus 
på fælles læring/læring i fællesskab. De studerende kommer stort set med den samme 

motivation og indgangsvinkel til deres studier. Det handler om, at de har truffet et aktivt 
valg om at læse videre, fordi de vil noget mere i deres arbejdsliv. 
 

Når de er ude i praktikken, så indgår de i den kultur, som hersker på arbejdspladsen, og 
den er ofte præget af faggrupper og hierarkier, det stik modsatte af forholdene på skolen. 
De studerende giver derfor primært udtryk for, at karakteren af feedback som oftest er 
relateret til Hvad spørgsmålsgenren. 

 
S: “[…] der hersker begreber, som ‘skurvognshierarki’ og sådan noget eller også blandt 
faggrupperne. Man falder hurtigt ind i en eller anden kultur og så går man og passer sit 
eget […]” 
 
Skole Feedback på skolen handler rigtig meget om at kunne dele og blandt 

andet for at kunne dele viden og for at kunne dele spørgsmål, ikke 
kun er til læren, men også spørgsmål til eleverne. Feedback bliver et 
spørgsmål om tilgængelighed og adgang til dem, som har viden både 

for at kunne stille hurtige spørgsmål, men også for at kunne lære i 
dybden. 
 

Det facinerende er, at feedback på skolen handler om opbygning af 
praksisfællesskab og 'knowledge repositories’. 
 

Praktik Feedback foregår enten som vurdering af udført arbejde eller som 
hjælp til løsning af en forestående probelmatik. 
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Feedback foregår som oftest mundtligt enten via telefonen eller 

ansigt-til-ansigt 

 
S: “[…] feedback ude på for eksempelvis en byggeplads, den er jo 
meget sådan...der har man jo en chef eller en leder man går til, som 
så løser de problemer man har. Hvis man har et spørgsmål, så ringer 
man til sin formand og så siger: “jeg undersøger det her” Og så 
ringer han tilbage og siger: “Du skal bare gøre sådan og sådan og 
jeg finder lige en tegning.” Eller hvad det kan være. Så der er den 
sådan lidt mere manuel(?)…". 
 
S: “Det der med, at man skal have hjælp til noget, så er det telefonen 
eller email(?) Meget sådan man er jo praksis[…].” 
 

S: “[…] der går vi ikke så meget op i hvorfor. […] “Og den feedback 
du får, det er enten, det var noget godt arbejdet eller […] det var 
noget værre lort du lavede eller det har du bare at lave om...Det er 
sådan lidt mere todelt....tit er retorikken også meget grovere.”  

 

 
Figur 11: Mind map fra CCW_KEA 

En interessant observation fra diskussionerne på workshoppen er, at der på intet tidspunkt blev talt 
om fx modstand mod eller barrierer for feedback. Det betyder ikke, at der ikke blev givet udtryk 
for problemer med feedback, blot at det ikke havde noget med det at udøve feedback per se, men 
mere var rettet mod rammerne for og/eller den teknologiske understøttelse af (eller mangel på 
samme) feedback. Det betød også at tryghed i forhold til feedback handlede om faglig tryghed, 
altså kan jeg mit fag, og ikke om social tryghed; tør jeg præsentere overfor andre. 

7.3.3. Design forslag 
I forbindelse med CCWen udarbejde deltagerne en række storyboards, som havde til hensigt, at 
illustrere en fortælling om, hvordan en teknologi – det være sig FeedbackBox eller en anden kendt 
eller tænkelig teknologi – er med til at løse en af de problemstillinger, som deltagerne i de forrige 
sessioner har arbejdet med. Resultaterne af dette er opsummeret og illustreret herunder: 
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Designforslag 1: Visning af andre brugeres online status mhp. forventningsafstemning af 
svartider 
En simpel løsning især for dem som fx ikke er gode til teknologier som MS 
Teams, hvor man kan gå online, hvis man fx har spørgsmål til kendt viden, og 
så har man mulighed for at se, hvem der er online eller hvornår de sidst har været 
online, ligesom det kendes fra FB og Messenger. Pointen er, at det handler om 
at kunne forudsige eller beregne/forvente, hvornår man kan få svar på den 
problemstilling, som man sidder med lige nu og her. Vurderingen vil fx være, at 
fredag aften, der kan man tidligst forvente svar fra underviseren mandag, hvor 
man måske nok kan regne med at få svar fra ens medstuderende i løbet af 
weekenden. 
 
”Det første billede er en meget forvirret person, der ikke forstår Xe som vi har 

lavet 100 gange før. Ja, han går på ”f[…]” og […] online og han skriver til ham 
og han får svar tilbage og så fandt han ud af det. Og så smækker han bærbaren 

ned. Det var meget nemt.” 
 
 
 

Designforslag 2: Værktøj til understøttelse af tanke- og læringsprocesser (ikke fakta 
opslag) 
Et værktøj der kan være med til at understøtte tankeprocessen uden direkte 
at give løsningssvar. Det handler om at stimulere kendt viden og støtte den 
studerende i at vurdere sine mulige løsningssvar. Det kan handle om en 
mulighed for at få stillet flere mulige hints til kendt viden, hvorefter det er 
op til den studerende at afgøre, hvad der er det korrekte svar på opgaven. 
Eksemplet kunne være en beregningsopgave, hvor den studerende er i tvivl 
om, hvilken at tre kendte regnemodeller vedkommende skal vælge. Her ville 
en mulighed for enten kontakt direkte til underviser eller et system, der kan 
levere flere forskellige hints være en måde for den studerende at kunne 
komme videre med sin opgaveløsning. På selve sketchen vises underviseren 
på en skærm på den bærbare pc, men i dialogen omkring løsningen, der var 
fokus mere på det her med en form for hints, hvilket i princippet kan løses 
på mange måde både ift. synkron kontakt med underviseren eller asynkront 
arbejde med et system. Det, som den synkrone kommunikation får 
understøttet, er denne her mikro-dialog, som foregår mellem underviser og den studerende, når 
underviseren ligesom guide den studerende frem mod en selverkendelse af, hvad løsningen er på 
problemet. Det vil sige, at underviseren har mulighed for i dialogen med den studerende at prikke 
til vedkommendes allerede kendte viden. Det vil sige, at teknologien kan enten fremstå som et 
medieringsmedie mellem underviser og de studerende eller teknologien i sig selv kan indeholde 
og agere indholdscontainer. 
 
 “[…] det var fedt, hvis man havde brug for hjælp, at man havde en dialogmulighed, som vi har 

talt om i dag, hvor man kan tale direkte sammen, ik. Og så kan man sig, at så kan jeg forklare 
denne her og man stadig ikke forstår den, så […] så kan I se her kunne det være fedt hvis vi kunne 

tjekke direkte ind i problemstillingerne sammen.” 
 
”Der er sprunget i tid. Jeg kan huske, at hvis vi skal være helt autentiske, så havde de en opgave, 

Figur 12: CCW_KEA- design 
forslag 1 

Figur 13: CCW_KEA- 
design forslag 2 
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som jeg gav dem inden lektionen var slut og som de så skulle arbejde med til næste gang og der 

var nogen af dem, som sad og kæmpede med den her og sagde at det kan ikke passe. Hvordan 
fa’en kommer vi frem til strømmen her? Og så lige inden jeg gik, så sagde jeg prøv lige at tænk på 

noget med en kvadratrod her. Og så var der garanteret stadig nogen af dem, som havde spørgsmål 
til det her, ik. Og så har de så mulighed for at komme igennem […]” 
 
“[…]der er rimelig meget feedback[….]frem og tilbage, frem og tilbage på et meget, meget simpelt 

spørgsmål. Men fordi vi ikke har den der mikro-kommunikation, hvor vi kan se hinanden i øjnene, 
så bliver det lige pludselig en tidskrævende proces[…]” 
 
Designforslag 3: Lokalforankret fælles vidensdatabase 
En videretænkning af forrige forslag 
går på en teknologisk løsning, hvor 
man gør brug af den fælles vidensbase 
i den enkelte klasse eller på det enkelte 
hold. Her skal det være muligt at pulje 
sine spørgsmål i et eller andet samlet 
forum, hvorefter medlemmer af 
gruppen kan byde ind med deres svar. 
Det, der var fokus på i denne 
sammenhæng, var, at der var tale om 
fakta-problemstillinger og det vil sige spørgsmål med kun et korrekt svar (løsningen kunne 
muligvis findes på flere måder). I forhold til kvaliteten af svar, det skulle det være muligt at 
indikere, om svaret var fra en studerende eller underviser eller at underviseren på en eller anden 
måde havde blåstemplet et muligt svar. 
 
I dialogen forbundet med dette forslag var det også tydeligt, at der var en opmærksomhed på, at 
dette ikke nødvendigvis ville egne sig til at understøtte forståelsen af problemstillingen, men blot 
fakta delen heraf. 
 
Et sidste element, der blev nævnt her, var muligheden for at dele kommunikationen mellem en 
studerende og underviser for læring og vidensdeling til resten af holdet. I denne sammenhæng blev 
der dog givet udtryk for problemer med anonymitet versus offentlig og det vil i alle tilfælde skulle 
designes med henblik på høj grad af privacy, hvis det ønskes. 
 
”Jeg tænker, at man kunne som studerende oprette et spørgsmål, så kunne man jo lægge det ind 
[…] jeg ved, at Thomas han har meget travlt ik, så kan de andre elever byde ind med en løsning, 

på mit spørgsmål, sådan at der er flere, måske 25 mulige hjælpere i stedet for bare en, ik og så får 
man til sidst en løsning. Så det er klart at kvaliteten af det svar man får, det ved man jo ik’. Altså 

hvor man tænker, at når Thomas giver et svar så blåstempler han det jo […]” 
 
Designforslag 4: online faktadatabase 
Forestillingen her er en form for elektronisk formelsamling, som er let tilgængelig og lige ved 
hånden. Det handler om at understøtte 'hvad’ spørgsmål og ikke til at understøtte dybere læring 
eller indsigt, altså ‘hvorfor’ spørgsmål. Det skal være et element, som gør, at den studerende hurtigt 
og nemt kan komme videre i den proces, som ellers er i gang og dermed ikke kommer til at sidde 
fast. Design perspektivet her er mobilitet, alsidighed og fleksibilitet samt enkelt at anvende – en 
“her og nu” løsning. 

Figur 14: CCW_KEA- design forslag 3 
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Figur 15: CCW_KEA- design forslag 4 

 

“[…]vi har også taget udgangspunkt i en mand, som er en studerende der altså…der ikke rigtig 
ved hvor fa’en, hvordan han skal komme videre, og vi har så i det her tilfælde […] og så starter 

han med at gå på telefonen og skrive […] bare et eller andet, det er der, hvor vi har skrevet det 
der ’Error’. 
[…] 
fordi vi var så langt ude i fremtiden, at lige pludseligt, så står der et eller andet indgroet i hans 

arm, der er en touchskærm, og det var alle svarene, der stod der og det var så i virkeligheden det 
og så..nu er han blevet elinstallatør.” 
 
Opsamling 
Opsamling på designforslag fra KEA er ligesom på to overordnede niveauer. Et der handler om at 
understøtte kommunikationen og dialogen mellem giver og modtager af feedback. Det vil sige, 
der er behov kontinuitet og dybde i kommunikationen, således at forståelsesspørgsmål kan blive 
udfoldet. På den anden side, er der også behov for en meget simpel og hurtig løsning ift. afklaring 
af enkelte fakta-spørgsmål, som ellers kan være med til at stå i vejen for det videre eller 
overordnede arbejde hos den enkelte studerende, hvilket også stiller krav til tilgængelighed og 
dermed et behov for forbindelser på tværs/netværk (connectivity). 
 
Der er også tale om et behov for mere visuel understøttelse, hvor en studerende beskriver behovet 
for KEA studerende som nogen, der “hænger det mere sammen med Instagram segmentet, for der 

er det så visuelt.”. Derudover kom en studerende med helt konkrete forslag, som går fint i tråd, 
med det som er beskrevet i designforslagene: 

• Live chat 
• Skærmdeling 
• “Book 15min.” 
• En App 
• Mulighed for push-notifikationer 

Det vil sige, at designforslagene har et udpræget fokus på formatet for feedbacken og så typen af 
feedback i forhold til, om det understøtter ‘hvorfor’ eller ‘hvad’ spørgsmål, hvor disse er knyttet 
til et temporært aspekt for den enkeltes læringsproces. 

• Hurtige svar på ‘hvad’ spørgsmål, så den enkelte kan komme videre i læringsprocessen 
• Mulighed for dialog og uddybelse i forhold til ‘hvorfor’ spørgsmål 

 

8. Opsummering  
Det ser ud til at de tre uddannelsesinstitutioner følger den læringsfokuseret tilgang (Winstone & 
Carless, 2020), hvor feedback er set på som en interaktiv og dynamisk proces, som er ment at 
bruges til fremtidig forbedring af de studerends præstation og læring. Det var tydeligt fx. i 
diskussionen i Niels Brock, hvor gennem den fælles refleksion strakte refleksionerne sig fra at 
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diskutere feedback som et specifikt objekt for læring, til feedback som et mere dynamisk og 
kontinuerligt projekt. 
 
Ligeledes understreger alle uddannelsesinstitutioner vigtigheden af, at studerende tager deres eget 
initiativ og ansvar for læring. Dette førte til en interessant diskussion i Niels Brock om på den ene 
side lærerens antagelse om, alt eleven vil anmode om feedback, når de har brug for det, og eleverne 
på den anden side antager, at de automatisk modtager feedback, når de afgiver en skriftlig opgave.    
 
I tråd med den læringsfokuseret tilgang, feedback i de tre uddannelsesinstitutioner, var ikke noget 
som kun gives af læreren, men som kan også gives af medstuderende (i form af peer-feedback, 
som var tilfælde på Absalon), og som kan konstrueres i fællesskab (som er tilfælde på KEA). Selv 
om de fleste lærere inddrager de studerende i feedbackprocesserne, synes de fleste studerende at 
have mere tillid til lærernes feedback i forståelsen af, at læreren er den, som kan endeligt 
blåstemple rigtigheden af feedback svar og dermed sikre kvaliteten. Denne form for 
kvalitetssikring tiltros de studerendes medstuderende ikke, selvom vi i så, at de på KEA havde god 
og aktiv brug af deres medstuderende og gruppe i og med, at en feedback proces ofte tog afsæt i 
først egen refleksion og arbejde, for derefter at bringe sit arbejde i spil i gruppen, for først derefter 
at kontakte læreren, når man havde konsulteret med sine medstuderende. 
 
Distribuering af konstruktionsprocessen for feedback væk fra udelukkende læreren og delegering 
af den til lærere og studerende nødvendiggør behovet for opmærksomhed omkring formidling og 
modtagelsesaspekt og finde måder til at øge engagementet med feedback. FBB-teknologien har 
potentialet til at tilbyde en dedikeret kanal til feedback udveksling. Men større opmærksomhed er 
nødvendig for at finde måder at understøtte øget engagement med feedback modtagelse. Det ser 
ud til, at flere diskussioner ikke nødvendigvis drejede sig om manglende feedback i sig selv, men 
manglende mundtlig dialog og forklaring omkring feedbacken. Derfor, teknologien og dets 
dedikeret kanalen, bør integreres I den lokale kontekst, altså de eksisterende feedbackbehov, 
praksisser og mekanismer. 
 
Relationen mellem den lokale kontekst og feedback er vigtig, men lige så vigtig er også relationen 
mellem afsender og modtager af feedback. Når relationen mellem feedback og afsenderen er 
løsrevet (som var tilfælde i Absalons brug af anonymiseret feedback), har det forårsaget en vis 
reaktion blandt de studerende. Nogle af de studerendes kommentar ser ud til at beskrive 
teknologien som at distancere feedbackafsenderen fra modtageren. Det kom blandt andet til udtryk 
ved, at nogle studerende efter at have afsendt feedback anonymt, fulgte op på feedbacken 
mundtligt for at sikre, at der ikke opstod misforståelser hos modtageren ift. den intenderede 
feedback fra afsenderen. Dette behov for afkodning og målretning af kommunikationen mellem 
afsender og modtager viste sig meget vigtigt på tværs af uddannelsesinstitutionerne. På KEA blev 
det jo også fremhævet at mikro-dialogen, hvor man kan aflæse modtagerens kropssprog og mimik 
var med til at sikre at sådanne misforståelser blev undgået og at feedbacken blev vedkommende. 
 
Det ser ud til, at det praksis med mundtlig opfølgning udviklet af de studenterne er ment som en 
løsning på udfordringen med teknologien som bliver brugt til evaluering og feedback, da de 
viderefører transmissionsmodeller fra det gamle paradigme som er baseret på 
envejskommunikation (Pitt & Winstone, 2019). Løsningen sikrer at mening bliver skabt gennem 
interaktion og dialog (Nicol, 2010, s. 507). 
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Mesteparten af de aspekter deltagerne identificerede i CCW-workshopperne er understøttet i 
litteraturen (sektion 2). Det inkluderer bl.a. vigtige aspekter relateret til formatet af FB (fx. klar, 
meningsfuld, kompatibel med tiggere viden), formålet, stil, og timing (det bør ikke går lang tid 
mellem FB-forespørgsel og modtagelse), osv.  
 
De forskellige forskere har forskellige tilgang til hvilken type feedback, der fungerer bedst. I tråd 
med andre forskere viser vores undersøgelse, at der ikke er én type, form eller tilgang til feedback, 
der passer til alle. Hver institution har deres forskellige behov, afhængigt af studieretning, 
strukturen på selve studiet (fx studerende ved Niels Brock har flere praktikforløb i løbet af 
uddannelsen og er sammen kun 4 uger ad gangen, hvor KEA fx først kommer i praktik på deres 
andet semester), det enkelt fag, og underviserens tilgang til undervisningen, altså selve den lokal 
kontekst. 
 
For eksempel udtrykte deltagerne på Niels Brock et behov for bedre kobling mellem de to verdner: 
skolen og praktik, i form af en mere uformel og kontinuerlig feedback på skolen, de studerende på 
KEA havde ikke umiddelbart havde behov for at koble de to sammen på den måde. Til gengæld 
gav de på KEA flere gange udtryk for behovet for forskellig feedbackform baseret på opgavetype 
og forståelsesniveau, hvor det blev et spørgsmål om hurtig eller langsom feedback, om feedbacken 
var relateret til paratviden eller dybdelæring/forståelse, om det foregik synkront eller asynkront, 
digitalt eller ansigt-til-ansigt osv. 
 
For at opsummere, de tre institutioner har forskellige feedbackpraksisser og -behov, og det er 
derfor vigtigt, at FBB-teknologien understøtter disse lokale behov.  
 

Tak 
Tak til deltagerne fra de tre uddannelsesinstitutioner for deres deltagelse på CCW, fordi de tog sig 
tid til at tale med os midt i et meget travlt og ret udfordrende semester på grund af COVID-19. Tak 
også til CORO-lab og Innovationsfond Distrikt Sjælland for finansiering af dette 
samarbejdsprojekt.  
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