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1. Prolog
Denne evalueringsrapport er udarbejdet på baggrund af UCN’s udviklingsprojekt om formativ 

evaluering, hvilket er inspireret af forskning, der viser en international strømning mod vurdering for 

læring (Hattie 2009). UCN har i denne sammenhæng fokuseret på feedback som vurdering for 

læring med udgangspunkt i John Hatties og Helen Timperlys feedbackmodel, som afspejler de 

forhold, hvorunder feedback er mest effektiv. Sigtet med projektet er at uddanne folkeskolelærere i, 

at anvende feedback som vurdering for læring i deres undervisning og derigennem øge elevernes 

læringsudbytte. Det har derfor været  nødvendigt, at få indsigt i hvordan de danske lærere allerede 

arbejder med målsætning og feedback i deres undervisningspraksis. Denne indsigt er opnået 

gennem kvalitative præinterviews, der blev gennemført som fokusgruppeinterviews i maj 2011. I 

det følgende vil disse empiriske data beskrives.  

Konklusionen er at folkeskolelærernes umiddelbare forståelse af feedback, som vurdering for 

læring, især knytter sig til skriftlige afleveringer. Dette gælder både indenfor matematik og dansk. 

Lærerne har en indstilling om, at skriftlige afleveringer og skriftlig feedback er lettere at forholde 

sig. Feedback opfattes af nogle lærere, som en beskrivelse af områder indenfor elevens faglighed, 

arbejdsindsats og adfærd. Det er i denne sammenhæng interessant at begrebet vurdering ikke 

anvendes i forhold til at  vurdere elevernes faglighed, indsats og adfærd som feedback. I begrebet 

vurdering ligger der en grundlæggende antagelse om, at vurderingen er en information til eleverne 

om, hvorvidt de nærmere sig målet sideløbende med at læringen foregår. Løbende vurdering 

undervejs i læreprocessen er en aktivitet, der skal fremme elevernes læring. I forhold til danske 

forhold bliver vurderingskommunikation et væsentligt udviklingsbehov, hvis elevernes 

læringsudbytte af undervisningen skal fremmes. Vurderingskommunikation indbefatter derfor 

elevsamtaler, vurdering af eleverne i klassen, gruppearbejde og skriftlige kommentarer til elevens 

individuelle opgaver. Feedback som vurderingskommunikation har læring som perspektiv og 

motivation som en ledetråd.

Når lærerne giver feedback på opgaven fremkommer der nogle tendenser for denne feedback. I 

nogle situationer er feedback stort  set fraværende i relation til målet  for opgaven. Ofte anvendes der 

ikke en systematisk fremadrettet instruktion medmindre, at en elev fejler flere gange med løsningen 

af samme opgave. Eleven kommer således til at benytte sig af trial and error strategier i 

opgaveløsningen, hvilket, ifølge Hatties forskning, både er en langsommelig og demotiverende 

proces for eleven. Endvidere synes kompleks feedback, hvor der f.eks. fremlægges mangfoldige 

fremadrettede løsningsforslag for eleven, at være udpræget i udskolingen. I indskolingen holdes 
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læring af grundlæggende viden mere enkelt og konkret. I forhold til at give simpel feedback er det 

udbredt hos lærerne at anvende bemærkninger som ”godt tænkt” og ”selvstændigt”, hvilke relaterer 

sig til elevens personlighed og ikke elevens indsats. 

Størstedelen af lærerne opfatter læringsstrategier som et synonym for læringsstile. Lærerne finder 

det nemt at arbejde med læringsstile og organiseringsstrategier, hvilke knytter sig til elevens ydre 

forhold i læreprocessen som f.eks. strukturere stikord, kategorisere mv.. Det er først når de bevæger 

sig ind på de dybereliggende processer, at lærerne finder det vanskeligt  at  arbejde med strategier 

f.eks. hvordan en elev kan udvikle sit  ordforråd, hvis det ikke er tilstrækkelig udviklet til at løse en 

given læringsopgave. 

I udskolingen er der en forventning om, hvad eleverne burde kunne, når de befinder sig på de højere 

klassetrin i folkeskolen, selvom elevernes udvikling ikke er understøttet af indskolingen eller 

mellemtrinet. Analysen viser herudover, at det i stor udstrækning er de svage elever, der har brug 

for mest støtte til at lokalisere fejl og modtage feedback i at ændre og vælge mere effektive 

læringsstrategier. Tidsfaktoren betyder desuden meget for lærerne pga. en ofte høj klassekvotient. 

De har et ønske om, at nå rundt til alle i løbet af en lektion eller en uge, hvilket dog afhænger af det 

enkelte fag. Dvs. at i klasser med en høj kvotient af fagligt svage elever, vil det  være yderst 

tidskrævende at give feedback på læreprocessen.  

Da størstedelen af eleverne ikke er bevidste om, hvilke læringsstrategier de benytter sig af, finder 

lærerne det vanskeligt at arbejde med at fremme elevernes selvregulerede læring. Herudover er 

selvreguleret læring ukendt for langt de fleste lærere, hvilket betyder, at lærerne ikke har en strategi 

til at fremme selvreguleret læring i en undervisningspraksis.  

Internationalt set er selvreguleret læring et omfattende tema; men det har også nogle fællestræk. For 

det første antager alle modellerne at den lærende selv er aktiv i egen læreproces og selv konstruerer 

mening, mål og strategier ud fra den information, der er tilgængelig i omgivelserne dvs. typisk fra 

lærerne. For det andet antager alle modellerne om selvreguleret læring at eleverne har et 

udviklingspotentiale til at observere, kontrollere og regulere en række aspekter ved egen kognition, 

motivation og adfærd. Dette betyder dog langtfra at alle elever i lige stor grad kan observere og 

kontrollere egne kognitioner, motivation osv. Der er både biologiske, udviklingsmæssige og 

kontekstuelle forhold og forskelle der kan hindre effektiv selvreguleret læring. For det tredje 

antager de fleste modeller at der skal foreligge nogle standarder for, hvorvidt læreprocessen er 

effektiv eller ej. Det er disse standarder eleverne skal have kendskab til, hvis de selv skal kunne 
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afgøre, hvorvidt en læreproces skal fortsætte eller ændres i en anden retning. For det fjerde er de 

fleste modeller af selvreguleret læring optaget af forholdet mellem personlige og kontekstuelle 

forhold på den ene side og på den anden side præstationen. Dette giver sammenlagt et billede af 

selvreguleret læring indenfor fire områder, som det kan være interessant at arbejde videre med i en 

efteruddannelseskontekst:

1. Elevernes mulighed for regulering af kognition. Denne regulering tager sigte på 

ændringer af målsætninger, aktivering af forskellige typer af viden og 

læringsstrategier samt refleksion over egen læring herunder ændringer i kriterierne 

for bedømmelse af opgaveløsningen.

2. Elevernes mulighed for regulering af motivation. Denne regulering tager sigte på 

justering af mål og mestringsforventninger samt ændringer i vurderingen af 

opgavens værdi herunder strategier for mere følelsesmæssige reaktioner.

3. Elevernes mulighed for regulering af adfærd. Denne regulering tager sigte på 

håndteringen og strukturering af tid og indsats samt evne og mulighed for valg af 

arbejdsmetoder.

4. Elevernes mulighed for regulering af de kontekstuelle omgivelser. Regulering af 

omgivelser tager sigte på elevens muligheder for og evne til at kunne ændre på 

omgivelserne eller opgavebetingelserne. (Brandmo: 2011)

Hvis vi vender tilbage til det empiriske perspektiv er der dog noget der tyder på, at  en enkelt skole 

anvender elevplaner og elevsamtaler på en måde, der kan være gavnlig med henblik på, at  udvikle 

elevernes færdigheder i selvreguleret  læring. Der bliver i forbindelse med elevsamtaler arbejdet 

med elevens egen indsats og vilje i læreprocessen for at nå målene. De lærere som arbejder 

systematisk med elevplaner og elevsamtaler på den førnævnte folkeskole, er dem der i størst 

omfang beskæftiger sig med at  fremme selvreguleret læring. Denne skole har deltaget i et 

udviklingsprojekt, hvor der har været særlig fokus på at  arbejde med disse værktøjer og kan således 

ikke betragtes som en gennemsnitlig folkeskole. Desuden kan det være vanskeligt at arbejde med 

selvregulering hos elever, der gerne vil komme nemt til resultaterne og ikke magter for meget 

udfordring i læreprocessen. Det gør at  disse førnævnte elever, for at bruge lærerens egne ord, ikke 

rigtig gider. De elever der er resultatorienteret bliver tilsyneladende i denne sammenhæng opfattet 

som demotiveret. I forhold til selvreguleret læring, hvor metakognitive aspekter er centrale 

komponenter, kunne det være frugtbart  at skelne mellem forklarende viden, procedural viden og 
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viden om betingelserne. 1) Forklarende viden er viden om, hvad der skal gøres i forhold til at løse 

en opgave og bevidsthed om egne evner. 2) Procedural viden er viden om, hvordan man udfører en 

opgave herunder anvendelse af bestemte læringsstrategier. 3) Betingelsesviden er viden om hvornår 

og hvorfor en opgave er færdig. Kendskab til og anvendelse af disse tre aspekter kunne medvirke til 

en anden beskrivelse og forståelse af eleverne som værende demotiveret i modsætning til at forstå 

og beskrive eleverne som værende i færd med at udvikle og lære sig selvreguleret læring. (Ibid.)

Lærerne er den opfattelse, at deres feedback bibringes spontant og derfor ofte relateres til elevens 

personlighed. Dette skyldes blandt andet, at der ikke altid sættes tydelige mål for undervisningen og 

hvis der opsættes mål, så er lærerens feedback ikke relateret til disse.
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2. Teoretisk afsæt
UCN’s udviklingsprojektet er inspireret af artiklen The Power of Feedback (2007) af John Hattie og 

Helen Timperly, der begge er professorer på New Zealands Største universitet; University of 

Auckland. Artiklen udkom i marts 2007, i den årlige udgivelse af tidsskriftet Review of Educational 

Research, og omhandler systematisk anvendelse af feedback som evaluering af undervisningen. 

Dette tidsskrift indeholder kritiske og integrerende anmeldelser af forskningslitteratur omkring 

uddannelse inden for mange forskellige fagområder. Hattie og Timperlys artikel, tager 

udgangspunkt i Hatties sammenstilling af 500 metaanalyser om effekten af uddannelsesfaktorer 

(Hattie & Timperly 2007:82). I det følgende redegøres for dette teoretiske afsæt.

I The Power of Feedback (2007) opsætter Hattie og Timperly  en ramme, som feedback kan 

betragtes indenfor. Feedbackmodellen anskueliggør sammenhængen mellem at reducere kløften 

mellem elevens nuværende viden og vedkommendes succeskriterier for læringsmålet, og ligeledes, 

hvordan feedback skal anvendes med henblik på denne reducering (Hattie & Timperly 2007:86).  

Figuren på næste side viser modellens overordnede mål om, at reducere kløften mellem den 

nuværende viden og den ønskede viden. Kløften kan blandt andet reduceres ved, at eleverne øger 

deres indsats, anvender effektive læringsstrategier og fastsætter succeskriterier, der understøtter 

deres egen forventning om mestring. Dette kan på længere sigt føre til, at eleven kan udvikle selv-

feedback, hvilket, ifølge Hatties effektstørrelser, er effektivt i forøgelsen af elevens læringsudbytte. 
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Figur 1. Hattie og Timperlys feedbackmodel
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Før eleven kan udføre selv-feedback, er udviklingen af effektive fejldetekteringsstrategier (finde fejl 

og anvende den positivt fremadrettet i læreprocessen) afgørende. Dvs. at eleven opnår en indsigt i 

sine egne læringsstrategier på et niveau, der sætter vedkommende i stand til at vurdere, ændre og 

finde nye passende læringsstrategier i arbejdet med forskellige læringsopgaver. Med andre ord kan 

eleverne tilegne sig metakognitive læringsstrategier, hvilke kan understøtte elevernes færdigheder i 

at udføre selvfeedback. Selv-feedback kan være yderst effektiv for læring, hvis eleven er 

kvalificeret til at udføre den. Det er derfor nødvendigt, at eleven besidder den faglige viden, som 

kræves, samt anvender passende læringsstrategier og er selvregulerende i relation til opgaven og 

læringsmålet. Selvevaluering kan betragtes som den ypperste færdighed, en elev kan opnå i Hatties 

og Timperlys optik (Hattie & Timperly 2007: 87).   

Ifølge Hattie og Timperly kan læreren være med til at reducere kløften mellem elevens nuværende 

og ønskede viden, ved at hjælpe eleverne med at fastsætte specifikke og klare læringsmål. 

Specifikke mål gør det også lettere for læreren og eleverne at definere de individuelle 

succeskriterier for målet end overordnede og mere generelle mål. Specifikke mål kan desuden 

understøtte fastholdelsen af både elevens og lærerens fokus og derved modificere lærerens 

feedback, så den bliver mere præciseret på elevernes læreproces mod målet. Herudover er det 

vigtigt, at eleverne arbejder med progression i opgaverne, således at de altid arbejder med mere 

udfordrende opgaver, frem for at arbejde med opgaver, der befinder sig på det samme 

udfordringsmæssige stadium. Dette vil ifølge Hattie og Timperly være med til at øge elevernes 

indsats og læringsudbytte. Hvis man bevæger sig yderligere et skridt nedad i modellen, ses det, at 

effektiv feedback afhænger af tre overordnede typer af feedbackspørgsmål. Disse er følgende:

1.Feed Up: ”Hvor skal jeg hen?” (Hvad er målene?)

2.Feed Back: ”Hvor er jeg i læreprocessen?” (Hvordan er min progressionen i min proces mod 

målet?)

3.Feed Forward: ”Hvad er næste skridt?” (Hvilke aktiviteter skal foretages for at øge 

progressionen mod målet?)

Disse feedbackspørgsmål kan besvares af både læreren og/eller eleven og knyttes til betegnelserne 

Feed Up, Feed Back og Feed Forward. Effekten af spørgsmålene afhænger desuden af, hvilket 

niveau som feedbackspørgsmålene er rettet mod. Niveauerne er henholdsvis:
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1.”Opgavepræstation (Opgaveniveau)

2.Forståelsesprocessen i forhold til at udføre en opgave (Procesniveau)

3.Reguleringen af metakognitive processer (Selvreguleringsniveau)

4.Selvet (Det personlige niveau)”

      (Ibid.:86, egen oversættelse)

Det er helt centralt for Hattie, at  feedbackspørgsmålene bliver rettet mod eleven på et passende 

niveau. Indvirkningen af feedback på læring afhænger i høj grad af, hvilket feedbackniveau den er 

rettet mod. Men ud over at rette feedbackspørgsmålene mod de fire niveauer, så har måden, hvorpå 

feedbackspørgsmålene stilles, stor betydning for læringsudbyttet. 

De tre feedbackspørgsmål: ”Hvor skal jeg hen?”, ”Hvor er jeg i læreprocessen?” og ”Hvad er næste 

skridt?” opererer ikke isoleret på de fire feedbackniveauer, men fungerer typisk som integrerede 

enheder. Hvilket illustreres i følgende figur 2.

Hattie beskriver, at spørgsmålene skal opfattes som integrerede på følgende måde: 

”Rather than the above three questions working in isolation at each of the four levels, they typically 
10
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work together. Feedback relating to “How am I going?” has the power to lead to undertaking 

further tasks or “Where to next?” relative to a goal ”Where am I going”” (Hattie & Timperly 

2007: 90).

Feedbackmodellens sigte er at reducere kløften mellem det, eleven allerede ved, og læringsmålet. 

Feedback skal ofte betragtes som det, der kommer i anden omgang, hvilket typisk sker efter 

lærerens instruktion, men det er ikke kun læreren, der kan bidrage med feedback til eleven. Den 

Feed Back, som læreren modtager fra eleven, understøtter desuden synligheden af elevens læring. 

Det er Hatties hensigt med feedbackmodellen, at den skal anskueliggøre de forhold, hvorunder 

feedback er mest effektiv, og dermed reducerer den førnævnte kløft. Feedbackmodellen omhandler 

desuden de tre feedbackspørgsmål, som knytter sig til fire forskellige feedbackniveauer. Det fjerde 

feedbackniveau, personlighedsniveauet, medtages ikke, da lærerne skal forsøge at undgå dette i 

deres feedback til eleverne. 

Lærere og elever skal stræbe efter at besvare de tre feedbackspørgsmål i undervisningen. Feed Up 

omhandler det mål, der sættes for læreprocessen, hvilket skal være klart og tydeligt  defineret, da 

præcise mål er mere effektive end overordnede og uspecificerede mål. Desuden skal der sættes 

individuelle succeskriterier for disse mål. F.eks. kan det overordnede mål for et undervisningsforløb 

i historie i 6. klasse være, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke. Succeskriterierne for dette mål kan 

som udgangspunkt differenteries i forhold til tre forventningsniveauer. Minimumsniveauet, som er 

det grundlæggende forventningsniveau, som alle elever skal nå. Normalniveauet som kan betragtes 
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som det  gennemsnitlige forventningsniveau og maximumsniveauet, der er det  højeste 

forventningsniveau, som kun de stærkeste elever opnår. Følgende figur 4. viser succeskriterierne for 

førnævnte undervisningsforløb i historie:

Succeskriterierne for historieforløbet i 6. klasse er her formuleret med støtte fra den taksonomiske 

forståelse af læring, hvor læring udvikles progressivt. Succeskriterierne kan blandt andet formuleres 

med udgangspunkt i Benjamin Blooms taksonomi eller John Biggs SOLO-taksonomi. 

Hvis vi vender tilbage til det andet feedbackspørgsmål, Feed Back, så knytter det sig til, hvor eleven 

befinder sig i læreprocessen mod målet. Der er dog et definitionsproblem i henhold til Feed Back, 

da Hattie har ændret dets betydning i sin seneste bog (Hattie 2012: 118). Det tredje 

feedbackspørgsmål, Feed Forward, knytter sig til elevens næste skridt i læreprocessen og 

omhandler i høj grad progressionen i elevernes læringsopgaver, så eleven oplever en adækvat 

læreproces. Feedbackspørgsmålene Feed Up, Feed Back og Feed Forward kan anvendes på 

forskellige feedbackniveauer, så de understøtter eleven i at øge faglig viden, udvikle 

læringsstrategier og øge selvreguleringsevnen. Dette illustreres i følgende figurer, 5., 6. og 7., der 

viser eksempler på, hvordan feedbackspørgsmålene anvendes i praksis. Eksemplerne er formuleret 

med udgangspunkt i Hatties seneste bog Visible Learning for Teachers. (Hattie 2012: 119-120)   

Figur 4. Eksempel på definition af 
succeskriterier for målet
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I dette eksempel anvendes feedbackspørgsmålene på opgaveniveauet. Først bruger læreren Feed Up 

ved at henvise til, hvad målet for opgaven er. Læreren anvender her Feed Up på baggrund af den 

Feed Back, som opgaven har givet anledning til. Herefter giver læreren eleven Feed Forward ved at 

klargøre, hvad næste skridt i læreprocessen er, hvilket er at skrive tingene i samme rækkefølge, som 

de skete, da dette er målet med læringsopgaven. I det følgende gives et eksempel på feedback på 

procesniveauet.

Læreren udfører her Feed Up for at  henvise til, hvad det er, eleven skal udføre. Herefter giver 

læreren Feed Forward i form af, hvilke strategier eleven kan anvende til at sammenligne fremsatte 

holdninger i opgaven. Denne Feed Forward er givet på baggrund af, hvor eleven befinder sig i 

læreprocesen, hvilket læreren har fået indsigt i, enten mundtligt eller skriftligt, fra eleven. Denne 

Feed Back udgør sammen med Feed Up den viden, som er nødvendig for, at læreren kan give 

eleven den optimale Feed Forward. I det følgende gives et eksempel på, hvordan feedback kommer 

til udtryk på selvreguleringsniveauet. 

Figur 6. Eksempel på feedbackspørgsmålene 
på procesniveauet
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I dette eksempel består lærerens Feed Back blandt andet af, at eleven har kigget  i facitlisten og 

opdaget, at vedkommendes svar er ukorrekt. Herudover anvender læreren Feed Back for at 

understøtte elevens selvrefleksion over sin egen læreproces. Feedbackspørgsmålene handler om at 

få eleven til at  reflektere over, hvorfor svaret er forkert, og hvilke strategier eleven har anvendt i sin 

besvarelse af opgaven. Herefter anvender læreren Feed Forward ved at spørge, om eleven kan 

komme i tanke om andre strategier, der kan løse opgaven. Pointen med Feedbackspørgsmålene på 

selvreguleringsniveauet er som før nævnt at understøtte elevernes færdigheder i selvevaluering og 

selvovervågning af læreprocessen ved at give instrumentel hjælp  (hints, spørgsmål osv.) i stedet for 

udøvende hjælp (direkte svar). Denne anvendelse af feedbackspørgsmålene vil være afgørende for 

elevernes udvikling fra novice, gennem kyndig, til kompetent elev.

Figur 7. Eksempel på feedbackspørgsmålene 
på selvreguleringsniveauet
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3. Uddannelsesforløb
Med udgangspunkt i Hattie og Timperlys feedbackmodel og den viden, som er fremkommet om 

lærernes aktuelle undervisningspraksis i præinterviewene, tager UCN’s udviklingsprojekt sin 

begyndelse med et pilotprojekt i Skive Kommune i august 2011, hvilket blev afsluttet  i januar 2012. 

I pilotprojektet  deltog fire skoler, hvor udvalgte lærere fremstod som repræsentanter for den enkelte 

skole. De praktiske og organisatoriske erfaringer, som lærerne gjorde sig i løbet af pilotprojektet, 

var den viden, som er central for pilotprojektets evaluering. 

Udviklingsprojektet om feedback som vurdering for læring i Skive Kommune har som pilotprojekt 

til hensigt at afsøge mulighederne for at omsætte forskningsviden til praksisviden. Denne 

omsætning af viden er baseret på Hatties forskning om, hvordan feedback kan anvendes, så den 

fremmer elevernes læringspræstationer i undervisningen. Pilotprojektet er udformet som et 

uddannelsesforløb, der som udgangspunkt involverer tre forskellige arenaer. En teoretisk-, en 

praktisk- og en refleksionsarena. Meningen med disse arenaer er, at UCN, i relation til den 

teoretiske arena, præsenterer et nyt oplæg på baggrund af international forskning om feedback til 

hver undervisningsgang. Efter hvert teorioplæg diskuteres den præsenterede viden i forhold til den 

daglige skolepraksis. Den enkelte lærer kan efterfølgende sætte fokus på en specifik del af feedback 

i sin egen praksis, ved at foretage didaktiske overvejelser i forhold til et  konkret 

undervisningsforløb. I refleksionsarenaen, der foregår ved e-læring, skal lærerne aflevere skriftlige 

opgaver, der indeholder korte beskrivelser af, hvordan forskningen kan omsættes til praksis, og 

hvilke problemstillinger der kan være i den forbindelse. Beskrivelserne skal også indeholde, hvilke 

uddannelsesmæssige udfordringer pilotprojektet rejser i henhold til lærernes egne kompetencer. 

Feedbackprojektet skal anskues som et alternativ eller supplement til den summative 

evalueringskultur, der præger Danmark i øjeblikket og hensigten er, at lærerne i sidste ende skal 

kunne anvende feedback som vurdering for læring i undervisningen. UCN har bygget 

implementeringen af elevfeedbackprojektet op omkring Hattie og Timperlys feedbackmodel, som 

opererer med feedback på fire forskellige niveauer, hvilke involverer opgave-, proces-, 

selvregulerings- og personlighedsniveauet (Hattie & Timperly: 2007). Feedbackmodellens 

feedbackniveauer kan således betragtes som elevfeedbackprojektets fundament, da teorioplæggene 

løbende knytter sig til hvert niveau. I det følgende analyseres lærernes anvendelse af feedback, i 

relation til feedbackmodellen, efter deres deltagelse i pilotprojektet. 
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4. Kvalitative data
De kvalitative data, om lærernes anvendelse af feedbackmodellen i praksis, er indsamlet ved 

individuelle - og fokusgruppeinterview. Analysen af disse data vil fokusere på de tre 

feedbackspørgsmåls indbyrdes sammenhæng i praksis og deres indvirkning på de tre første 

feedbackniveauer. Grunden til, at  analysen ikke fokuserer på det fjerde feedbackniveau er, at 

feedbackmodellen ikke sigter mod, at  lærerne skal bibringe feedback på dette niveau, men derimod 

undgå det.  

I det  følgende opdeles analysen efter de forskellige feedbackniveauer og feedbackspørgsmålene 

beskrives i forhold til disse. Lærernes oplevelser og erfaringer med feedbackspørgsmålene på 

opgaveniveauet vil blive præsenteret som det første i analysen. Afsluttende vil lærernes erfaringer 

med feedback som vurdering for læring analyseres. Analysens inddeling efter niveauer anskueliggør 

feedbackspørgsmålenes sammenhæng på det enkelte niveau. Den kvalitative analyse fokuserer på, 

hvordan lærerne anvender Feed Up, Feed Back og Feed Forward i praksis. Ligeledes analyseres 

feedbackspørgsmålene på opgaveniveauet og dette niveaus forbindelse til proces- og 

selvreguleringsniveauet samt lærernes anvendelse af feedback som vurdering for læring. Disse 

fokuspunkter vil ikke blive analyseret som isolerede størrelser, da det vil være meget vanskeligt og 

er stort set uladsiggørligt i praksis, da feedbackmodellen fungerer som en integreret helhed.  

4.1 Opgaveniveauet

4.1.1 Mål nødvendige for effektiv feedback

Når feedbackmodellen skal implementeres, er det i første omgang helt centralt, at lærerne formår at 

fastsætte klare og tydelige mål. Disse mål hænger i høj grad sammen med Feed Up, da det sætter 

spørgsmålstegn ved, hvad målene er i forhold til spørgsmålet om “hvor skal jeg hen?”. Det er derfor 

interessant at analysere, i hvilket omfang lærerne klargør disse mål og dermed deres forventninger i 

praksis, samt hvordan målene anvendes på opgaveniveauet. Hvis disse mål ikke fastsættes, kan det 

opleves som vanskeligt for lærerne at bibringe feedback. F.eks. udtaler AN i forbindelse med 

fokusgruppeinterviewet følgende:

AN: “For hvad hedder det, det skal ikke bare komme ud af det blå, der skal være en eller anden, 

øhm, ja en idé med det, at der er en eller anden form for.... At hvis man bare går hen og giver 

feedback til dig f.eks., så ville man ikke, som du siger “nå og?”, altså der skal være en eller anden 
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form.”

AN giver her udtryk for, at  der skal være en form eller formel for feedback, da det ikke kan 

udspringe af ingenting. Det, AN efterspørger her, er de læringsmål, som feedback skal relateres til, 

da feedback uden mål betyder, at  der ikke er et fælles omdrejningspunkt for feedbacken mellem 

lærer og elev. Derved kan der opstå en frustration hos læreren, da vedkommende vil føle, at 

rammerne for en optimal feedbacksituation ikke vil være til stede. AN fortæller i interviewet, at han 

forsøger at omformulere Fælles Mål til et sprog, hvor eleverne også kan forstå dem. AN arbejder 

således med at oversætte de overordnede mål til synlige og forståelige mål.

Fælles Mål kan som curriculum være meget generelt og overordnet, hvilket gør, at det bliver 

nødvendigt for lærerne selv at sætte konkrete mål for læringsopgaverne. CL forklarer, i det 

individuelle interview, at eleverne efterhånden bliver mere skarpe på, hvad der præcis foregår i 

undervisningen, og at de dermed forventer, at målene bliver tydeliggjort på tavlen i hver lektion. 

Dette er interessant, da det afspejler medejerskab og en forventning fra eleverne om, at de vil se en 

mening med undervisningen. CL opsætter tydelige mål for elevernes afleveringer, hvilket i praksis 

gøres på følgende måde: 

CL: “De ved, inden de går i gang, hvad jeg vil kigge efter, der er tre eller fire ting hver gang, så de 

ved, her kigger jeg efter sætningen og sproget, punktum og komma, og jeg kigger efter, om det 

overholder genrekravene, som jeg har linet op for dem, og så kigger jeg efter handlingen, om den er 

sammenhængende, og det får de simpelthen, og så får de kommentarer til hver enkelt ting også.”

Det ses her, at CL opsætter klare mål i forhold til spørgsmålet om “hvor skal jeg hen?”. Eleverne 

skal her sigte mod at finpudse deres sætninger, sprog, punktum, komma og genrekravet. I citatets 

læringsopgave er der fem krav eller mål, som er tydelige og præcise i relation til elevens tekniske 

skrivefærdigheder. Herudover vægtes handlingen og dermed det indholdsmæssige aspekt. Det har 

stor betydning, at der gives feedback på de krav og mål, der er sat op  for læringsopgaven, så målene 

ikke står nytteløse tilbage efter en aflevering. CL er en af de mange lærere der er blevet meget 

bevidste om at opsætte mål og give feedback i forhold til disse, da feedback i relation til 

læringsmålene er en forudsætning for at feedback er effektivt. Denne ændring af lærernes fokus i 

feedbackprocessen er også med til, at undgå ineffektiv feedback, der knytter sig til det fjerde, 

personlige, niveau.
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4.1.2 Feed Forward på afleveringsopgaven

Ud over at give eleverne feedback på opgaven i forhold til Feed Up, så anvender CL også Feed 

Forward, “hvad er næste skridt?” på opgaveniveauet  og sætter dermed et nyt procesmål: “Så får de 

tre ting eller to ting, de skal hjem og rette og aflevere igen”, hvilket er med til at understøtte, at 

eleverne tager feedbacken til sig og arbejder effektivt med den. I tråd med dette, er det vigtigt at 

nævne, at  den viden, som læreren får ved at læse elevens opgave, knytter sig til 

feedbackspørgsmålet om, hvor eleven er i læreprocessen jf. Feed Back. Denne viden kan læreren 

anvende i forbindelse med Feed Forward og dermed give eleven viden, der sætter vedkommende i 

stand til at løse genafleveringen på et endnu højere niveau. Feed Back er således også essentiel i 

forbindelse med den Feed Forward, som CL bibringer skriftligt til eleverne via sine kommentarer. 

For at  vende tilbage til udfordringen i skriftlig feedback, så understøttes CL’s argument for 

genaflevering af HE. Han oplever det som en vanskelig udfordring at få alle eleverne til at tage hans 

feedback til sig og bruge den aktivt og fremadrettet. HE udtaler i det individuelle interview:

HE: “Ja, men man skal også være realistisk, hvad er det for nogle børn, man sidder med. Den 

måde, vi andre oplever kommentarer på, og videre i vores uddannelsesforløb, sådan tænker de jo 

ikke på det altså. Der er ganske få elever i 9. klasse, der sidder og er ambitiøse nok, så siger han 

det, så kan jeg gøre det. Der er nok en 10-12 stykker, der bruger det til næste gang.”

HE oplever således, at  kun 10-12 elever anvender den Feed Forward, han giver dem og de andre 

elever kan ikke anvende den bevidst i læreprocessen i forbindelse med deres læringsmål. I denne 

sammenhæng er CL idé med en genaflevering en måde, hvorpå denne problemstilling kan gøres 

løsbar. Hun udtaler selv i interviewet, at  hun oplever, at hendes Feed Forward glider ud af elevernes 

bevidsthed ganske hurtigt, hvis de ikke arbejder med den i form af en genaflevering. Der er således 

nogle udfordringer i skriftlig feedback i form af kommentarer, hvor det er vanskeligt for lærerne at 

få alle eleverne til at anvende den fremadrettet i læreprocessen. I dette afsnit er Feed Forward 

defineret som den mundtlige eller skriftlige feedback, som eleven får i læringsarbejdet med en 

konkret opgave eller læringsaktivitet, hvor selve aktiviteten eller opgaven agerer Feed Up. 

Feed Forward kan i et overordnet perspektiv, hvor slutmålene i Fælles Mål agerer slutmål (Feed 

Up), udgøre de læringsopgaver og aktiviteter, som eleven skal løse for at nå de overordnede 

slutmål, der er sat for et undervisningsforløb.  I det følgende illustreres et målhiearki, der illustrerer 

procesmålenes jf. læringsopgavernes funktion i relation til slutmålene der er hentet fra Fælles Mål.
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Disse læringsopgaver og - aktiviteter kan derfor forstås som de procesmål, der leder hen mod det/de 

endelige slutmål for undervisningsforløbet. Det betyder, at procesmålene er Feed Forward og 

slutmålene Feed Up i et overordnet perspektiv.

4.1.3 Progression og konkrete læringsopgaver 

HE angiver i det individuelle interview, at han i forbindelse med fagdage har arbejdet med at 

konkretisere læringsopgaverne. HE’s læringsopgaver kan opfattes som de læringsaktiviteter, Hattie 

beskriver under Feed Forward, der fungere som procesmål for det slutmål (Feed Up), der er hentet 

fra Fælles Mål. Opgaverne og aktiviteterne kan således opfattes som læreprocessens procesmål på 

vejen mod målet for Fælles Mål. HE udtaler:

HE: “... der sætter jeg op, hvad er det, vi skal i dag på powerpoint. Så siger jeg, den første opgave 

tager 20 min, der skal I gøre det og det og det. Og når de 20 min. er gået, så snakker vi om det. For 

hvis du siger, at fra 8-11 skal vi arbejde med det, så bliver det meget ukonkret, og det næste, der 

sker, er så, at feedbackmuligheden bliver meget diffus, for så har du ikke noget at feedbacke på, for 

du ved ikke, hvad det var.”

HE instruerer her eleverne i, hvad næste skridt er (Feed Forward), og tydeliggør derigennem 

procesmålene mod slutmålet  for forløbet (Feed Up). Procesmålene fastsættes ved Feed Forward i 

tråd med at  slutmålene fra Fælles Mål (Feed Up) skal opfyldes. HE skal derfor være bevidst om, at 

hans læringsopgaver progressivt udvikler sig mod slutmålet for undervisningsforløbet, og 

endvidere, at hans feedback relaterer til det aktuelle procesmål. Dette understreger betydningen af, 
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at HE har øje for forløbets overordnede slutmål fra Fælles Mål og dermed sikrer, at procesmålene 

progressivt fører eleven så tæt på dette slutmål som muligt. 

Hvis procesmålene ikke udgør konkrete og tydelige læringsopgaver eller aktiviteter, så har HE 

erfaringer med, at det er vanskeligt at give feedback til eleverne, hvis han ikke er bevidst om, hvad 

han skal give feedback i forhold til. HE’s udsagn er således i overensstemmelse med Hatties teori 

om, at klare og tydelige mål er fundamentale for, at læreren kan rette sin feedback mod noget, og 

derved kan både læreren og eleven opleve en bevidstgørelse i og en føling med læreprocessens 

progression, hvilket i særdeleshed er centralt for Feed Back. 

Fastsættelse af Feed Forward gennem procesmål, der er udfoldet i konkrete opgaver, har, i HE’s 

tilfælde, givet mening, da han oplever den modsatte situation som værende diffus i relation til 

feedbackmulighederne. Senere i interviewet udtrykker HE, at konkretisering af opgaver er en 

nødvendighed for fordybelse. Han udtaler følgende:

HE: “... hvis du vil fordybe dig i noget, så bliver du nødt til at gå trinvis ned i dybet, for du kan ikke 

bare sige, at nu får du en spand tid og så en eller anden opgave, og så fordyber du dig automatisk.”  

Ud fra dette citat  kan procesmål for de enkelte opgaver med udgangspunkt i feedbackmodellens 

teoretiske ramme betyde en klargørelse af, hvad næste skridt i læreprocessen er. Dette er nødvendigt 

for at  opnå en dybere læring og dermed opnå de mål, der er repræsenteret i curriculum. Det eller de 

overordnende mål er således hentet i Fælles Mål og anskues som resultatet af forløbet, eller i det her 

tilfælde resultatet  for fagdagen. I den sammenhæng skal det enkelte procesmål for den enkelte 

læringsopgave eller aktivitet  være meget klart og konkretiseret, hvilket kan anskues i relation til 

Feed Forward. Feed Forward er her det næste skridt i læreprocessen mod det overordnede mål og 

kan derfor relateres til de enkelte opgaver i læreprocessen mod målet. Ifølge HE er der således en 

sammenhæng mellem konkretiserede opgaver, da de konkretiserede opgaver progressivt skal føre til 

dybdelæring. Målfastsættelse, der didaktisk afspejles gennem procesmål i form af konkrete 

læringsopgaver, er ifølge HE der, hvor feedback og dybdelæring kan udspringe fra jf. ovenstående 

citat. Hvis vi ser dette i forhold til Hattie, så mener han, at eftersom procesniveauet og 

selvreguleringsniveauet bygger oven på opgaveniveauet, så er klare og tydelige mål afgørende for, 

at eleverne kan opnå en dybere læring end blot den overfladiske faktuelle viden, der ofte er knyttet 

til læringsopgaver på opgaveniveauet. I det følgende vil feedbackmodellens funktion progressivt 

udbygges i praksis ved at beskrive proces- og selvreguleringsniveauet. 

20



4.2 Opgaveniveauet i relation til proces- og selvreguleringsniveauet
Oven på opgaveniveauet er procesniveauet, og feedback, der knytter sig til dette niveau, drejer sig 

ofte om elevens læringsstrategier, fejldetektering mv. Oven på læreprocesniveauet er 

selvreguleringsniveauet, der omhandler elevernes færdigheder i at være selvovervågende og 

selvevaluerende i forhold til opgavens læreproces. Når lærerne anvender feedback på det andet 

feedbackniveau, er opgaveniveauet således fundament for dette, og ligeledes er begge disse 

niveauer fundamenter for selvreguleringsniveauet.

4.2.1 Fra novice til kompetent elev

Som det blev nævnt i forrige afsnit, så anvender læreren Feed Back for at opnå en indsigt i, hvor 

eleven befinder sig i læreprocessen, f.eks. ved at eleven afleverer en læringsopgave. Læreren bruger 

den viden, der opnås gennem Feed Back, til at anvise Feed Forward i opnåelsen af de opsatte mål, 

som eleven efterfølgende modtager via kommentarer. I tråd med dette omhandler 

selvreguleringsniveauet i høj grad elevens færdigheder i at modtage og beskæftige sig med 

feedback. I forrige afsnit blev det også gjort klart, at det var problematisk, at  mange elever ikke tog 

lærernes Feed Forward til sig og anvendte den fremadrettet i læreprocessen. Det betyder i Hatties 

perspektiv, at  disse elever, der ikke kan modtage og anvende feedback, skal opfattes som novicer. 

Dette forsøgte CL at  løse ved at indføre en genaflevering, der opfordrede eleverne til at arbejde 

systematisk med den givne Feed Forward. Sigtet i feedbackmodellen er, at eleverne udvikler 

kompetencer i at modtage og anvende lærernes feedback, så de i Hatties optik kan betragtes som 

kompetente elever. I den sammenhæng er genaflevering formentlig det første skridt  i denne retning, 

men genafleveringerne skal løbende afvikles ved at foretage en fortløbende reducering af 

genafleveringerne. Denne afvikling skal i høj grad differentieres i relation til den enkelte elev og 

vedkommendes kompetencer i at anvende og modtage feedback.

4.2.2 Opgaveniveauets mål og proces- og selvreguleringsniveauet  

I ovenstående beskrivelse af feedback på afleveringsopgaven anskueliggøres de tre 

feedbackniveauer og deres indbyrdes sammenhæng og progression. I det følgende citat udtaler HE i 

det individuelle interview, at han ser en sammenhæng mellem de tre niveauer:

HE: “Men selvfølgelig har du en målsætning om, at når den dag er gået, så skulle vi gerne være 
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der. Men hvordan kommer vi der, vi kommer der ikke bare sådan. Der er måske to eller tre, der kan 

det, men der er mange veje, som de andre skal have for at komme frem til det mål, man har for den 

dag eller for det forløb eller den periode eller det år. Der er mange dele i det.”

Dette citat udtrykker målsætningens grundlæggende rolle i forhold til HE’s forventninger om, hvor 

eleverne fagligt skal befinde sig på et givent tidspunkt. Målsætningen udspringer således af 

opgaveniveauet. Opgavens mål er i denne praksissammenhæng fundament for, at læreren kan opnå 

et indblik i, hvor eleven befinder sig i læreprocessen mod dette mål, hvilket ikke kan lade sig gøre, 

hvis målet er udefineret. Det andet feedbackspørgsmål, Feed Back, kan i citatet anskues i relation til 

at opnå indblik i én af de “mange veje”, som kan føre eleverne mod målet. HE har således en 

bevidsthed om, at der er en sammenhæng mellem mål og den type læringsstrategier, som den 

enkelte elev anvender. Ligeledes giver han udtryk for, at kun få elever er så selvregulerende, at  de er 

bevidste om, hvilken vej de skal gå for at nå målet. Det vil sige, at der kun er ganske få elever, der 

alene kan udføre Feed Back og Feed Forward på selvreguleringsniveauet, og derfor er der kun få, 

der kan betragtes som selvregulerende elever. Selvregulerende elever skal kunne håndtere følgende 

5 elementer. 1) Kunne bedømme opgavens vanskelighed, som er en proces der antages at indtræffe 

tidligere i læreprocessen. 2) Bedømmelse af læring der angår elevernes refleksioner og bedømmelse 

af egen læring. Dette kan ske ved at  eleverne selv stiller sig spørgsmål om det de har lært. 3) En 

fornemmelse af at vide dvs. når en elev er sikker på, at den kan det aktuelle stof; men ikke er i stand 

til at  huske detaljerne. 4) Bedømmelse af at kunne forstå oprindelsen til viden i stoffet. 5) En 

vurdering af korrektheden på den lærte viden fx, hvor man kan anvende viden i sammenhæng.  

Det er sigtet for Hattie, at  eleverne via feedbackmodellen udvikler sig fra novice, gennem kyndig, 

til en kompetent elev, der er i stand til at  regulere egen læring. Man kan diskutere, hvorvidt dette 

sigte er opnåeligt for alle elever, selvom den amerikanske professor Berry J. Zimmerman i 

psykologi og uddannelse, mener, at  elevernes selvregulerende færdigheder ikke afhænger af elevens 

intelligens, men derimod er noget, der skal tilegnes på lige fod med faglige færdigheder. Ligeledes 

kan tilegnelsen af selvregulerende færdigheder i høj grad være afhængig af sociokulturelle forhold, 

hvilke skolen medvirker til. Det understreges her, at  elevernes forudsætninger altid vil spille ind, 

uanset hvilken viden eller hvilke færdigheder tilegnelsen er rettet mod.

4.2.3 Procesniveauet

For de mange elever, som ikke har udviklet selvregulerende læringsstrategier, er det ifølge HE 
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nødvendigt at  understøtte elevernes veje mod målet, da de ikke når målet alene af sig selv. I praksis 

foretages der ofte en gennemgang af disse veje i plenum på klassen, hvor lærerne instruerer 

eleverne i forskellige læringsstrategier. De har således bevæget sig fra at  forstå læringsstrategier 

som læringsstile til, at forstå læringsstrategier som organiseringsstrategier. Hvilket forstås som de 

ydre forhold i læreprocessen og er beskrevet i rapportens kapitel 1. Instruktionen betragtes ofte som 

det, der kommer lige før feedback, og er således det, som feedback primært udspringer af. LO 

underviser i 0. klasse og hun udtaler i fokusgruppeinterviewet følgende:

LO: ”... ikke bare, at man står med det færdige produkt i hånden og så siger, nu skal I gerne være 

nået hertil, men at jeg er meget mere tydelig på, hvordan de når dertil.”

LO giver her klart  udtryk for, at hun er optaget af læreprocesniveauet og er i den sammenhæng 

meget bevidst om at tydeliggøre, hvilke læringsstrategier eleverne skal anvende for at nå målet. LO 

fokuserer, ud over procesniveauet, også på feedbackspørgsmålet om, hvor eleverne er i 

læreprocessen, der giver viden om, som hun selv udtaler, “hvordan de når dertil?”. Dette bunder 

formentlig i, at hun forsøger at  sikre eleverne en optimal læreproces mod målopnåelsen. 

Læreprocessens forløb er afhængig af, om eleverne udvikler passende strategier til at løse 

læringsopgaven. I den forbindelse udtaler HE i det individuelle interview:    

HE: “... det er jo dig som den professionelle, som underviser dem i den her sammenhæng, og med 

det kendskab, du har til den gruppe, du sidder med, der ligesom siger, at de her mål, de kan passe 

til de her børn inden for det her emne. Og der kan man sige, at der ved du måske ligefrem, hvilke 

strategier der passer bedst til dem, for så kommer det til at hænge…glide sammen igen, tror jeg.” 

Ovenstående udsagn viser, at HE har en bevidsthed og en indsigt i elevernes faglighed, hvilket ikke 

kun har betydning for de mål, der fastsættes, men også for valg af læringsstrategier. HE har en 

oplevelse af, at han ofte kan instruerer eleverne i, hvilke strategier de skal anvende i forhold til at nå 

disse mål. HE’s oplever således, at han besidder en indsigt i, hvor eleven befinder sig i 

læreprocessen. Det  betyder, at han på forhånd kan fastsætte Feed Up og Feed Forward i relation til 

eleven. Det er i det individuelle interview med HE vanskeligt at afgøre, om han anvender Feed 

Back for at opnå indsigt  i elevens læreproces, men hvis dette ikke er tilfældet, så er det vigtigt, at 

HE ikke anvender en statisk frem for en dynamisk opfattelse af elevens forudsætninger, da en sådan 

opfattelse vil kunne tilbageholde elevens udviklingsmæssige progression. Anvendelsen af Feed 

Back i læreprocessen har betydning for, at læreren og eleven kan udvikle en strategi, som er 

passende for elevens måde at løse en læringsopgave på. En måde, hvorpå læreren kan opnå indsigt 
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i, hvor eleven er i læreprocessen, er ved at planlægge effektive klassediskussioner, spørgsmål og 

læringsopgaver og aktivere elever som undervisningsressourcer for hinanden (Hattie 2012: 118). 

CL anvender blandt andet disse strategier, da hun i interviewet udtaler, at hun i praksis gør følgende 

for:

CL: “... at få en fornemmelse af, hvor de er henne, og hvem der har modtaget hvad, og hvem der 

ikke har flyttet sig ret meget. Enten ved selv at formulere et eller andet, laver quiz og byt, der er 

mange strategier, vi bruger tit ordet rundt, hvis jeg spørger om et eller andet. Det er også det med 

at holde alle i gang og så være den lyttende, der går rundt.” 

Disse undervisningsstrategier er med til at synliggøre læringen i klasselokalet og kan dermed give 

en indsigt i, hvor eleven befinder sig i læreprocessen. Efterfølgende udtaler hun, at  hun ofte 

anvender diskussionsgrupper for at sprogliggøre elevernes læring, og alle eleverne bliver dermed 

inddraget som læringsressourcer for hinanden. Eleverne anvender ikke feedbackspørgsmålene 

direkte i diskussionen, men det giver læreren en indsigt, der kan hjælpe med at besvare Feed Up og 

Feed Forward sammen med eleven efterfølgende. CL fortæller i interviewet, at hun anvender den 

viden, hun opnår om, hvor eleverne befinder sig i læreprocessen, til at planlægge den efterfølgende 

undervisning. Klassediskussion kan således anvendes i forhold til Feed Forward og dermed give 

læreren en indsigt i, hvad næste skridt  i elevens læreproces skal være. Undervisningen er således 

planlagt og justeret på baggrund af den Feed Back, som CL har modtaget gennem 

læringsaktiviteten. 

4.2.4 Selvreguleringsniveauet

Feed Forward kan ud over at støtte læreprocessen også fremme udviklingen af elevernes 

selvregulerende færdigheder. Det kræver dog, at læreren ikke alene vurderer elevens næste skridt 

gennem Feed Forward, men inddrager i eleven i bestemmelsen af dette ved hjælp af instrumentel 

feedback (spørgsmål, hints mv.). AN anvender Feed Forward til at udvikle elevernes 

selvregulerende strategier. AN udtaler følgende i fokusgruppeinterviewet:  

AN: “... jeg gjorde det mere med at tænke, nu er du her, hvad kunne du måske forestille dig ville 

være realistisk, der var dit næste mål?”

Dette citat kan virke tvetydigt, for der kan både være tale om at sætte det næste overordnede mål 

(Feed Up) og det næste procesmål (Feed Forward). Uanset konteksten for citatet, så er det den mest 
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hensigtsmæssige måde at udvikle selvreguleret læring på, da sådanne spørgsmål får eleven til at 

reflektere over, hvor eleven befinder sig i sin læreproces og derudfra vurderer næste skridt i 

læreprocessen. De overordnede mål tager udgangspunkt i Fælles Mål, hvilke derfor er 

bestemmende for undervisningen, da curriculum skal opfyldes. 

Hvis vi vender tilbage til CL, så anvender hun i høj grad Feed Back på en selvregulerende måde. 

CL forsøger at få eleverne til at reflektere over eget læringsudbytte gennem selvevaluering. I 

praksis gør CL på følgende måde:

CL: ”… hvad er det, vi skal lære nu, hvad går vi efter de næste 5 uger at lære, og så følger vi op i 

den anden ende, nåede vi egentlig det hele? Var der noget, vi glemte? Har jeg forbedret mig i 

forhold til det og det og det.” 

Ved at stille disse metarefleksive Feed Back spørgsmål kan CL være med til at  understøtte elevernes 

metakognitive læringsstrategier og dermed udvikle elevernes færdigheder i at evaluere, regulere, 

planlægge, rette fejl og ændre strategier i egen læreproces. CL lægger således op til en diskussion i 

plenum om, hvorvidt eleverne har forbedret sig i forhold til læringsmålene, og om der er noget, som 

de har glemt, hvilket øger de metakognitive refleksionsmønstre. 

4.3 Feedback som vurdering for læring
Hensigten med feedbackmodellen er, at anvende den som en evalueringsmodel, der gennem 

synlighed giver læreren mulighed for at se læring gennem elevernes øjne og derefter justere 

undervisningen med henblik på den enkelte elev. Det er i denne sammenhæng Feed Back 

spørgsmålet der giver læreren indsigt i, hvor eleven er i læreprocessen. Feed Back er således en 

evaluering af, hvor eleven er i læreprocessen. Ligeledes bibringer Feed Back viden om kvaliteten af 

lærerens undervisning og i hvilket omfang denne skal justeres fremadrettet. Der er således både tale 

om en evaluering af eleven og læreren. I ovenstående afsnit jf. afsnit 4.2.3 fortæller CL, at  hun 

anvender Feed Back fremadrettet til at  justere undervisningen. Denne justering foretages både for at 

imødekomme det sted, hvor eleverne befinder sig i læreprocessen og ligeledes, for at kvalificere 

undervisningen yderligere. Der er således to sider af evalueringen, da den både kan betragtes i 

relation til elevens læreproces og lærerens undervisningskompetence. 

Lærerne har gennem pilotprojektet erfaret, at feedback ikke blot er envejskommunikation fra lærer 

til elev. F.eks. fortæller LO i fokusgruppeinterviewet følgende: 
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LO: F.eks. med børnehaveklassen når vi læser i en læsebog på klassen, så jeg mere opmærksom på i 

hver eneste sætning, at belyse sætningen på en ny måde, så de forstår. Vi snakker om ordene og 

ordenes betydning og at vi hele tiden kører en feedback begge veje på, er de med og forstår de hvad 

det er og hvad tænker de om ordene, på en meget mere dybdegående måde end jeg gjorde før. 

Som det anskueliggøres i citatet er LO yderst  detaljeret omkring den Feed Back hun modtager i 

undervisningen. LO spørger ind til, hvor eleverne befinder sig i læreprocessen for at opnå en dybere 

indsigt, der kan understøtte den måde hun giver Feed Forward i forhold til målet om, at forstå 

læsebogens indhold. LO evaluerer her eleverne, men også sin egen undervisning, hvilken hun 

kvalificerer gennem Feed Forward ved hjælp  af dybdegående Feed Back fra eleverne. LO uddyber 

senere i fokusgruppeinterviewet, at hun forstår værdien af at modtage og anvende Feed Back fra 

eleverne i undervisningssituationen:

LO: Så tænker jeg også, at den feedback på den måde, der skal man også som den voksne der så 

sidder og forklarer eleven hvad det så er hun har haft gang i, være åben for, at hun også kan give 

dig en feedback, så situationen efter den her samtale, ser helt anderledes ud end man troede den 

gjorde.

Dette citat understreger betydningen af at modtage og anvende den Feed Back som eleven bibringer 

i dialogen. Lærerens åbenhed overfor elevens Feed Back er afgørende for, at læreren kan evaluere 

eleven og egen undervisning og dermed kvalificere disse. CL fortæller i det individuelle interview 

hvordan hun mere konkret anvender den Feed Back, som eleverne bibringer når de arbejder i 

grupper. 

CL: Ja det synes jeg meget det er, for det kan jeg så tage med og sige, nå hun har så svært ved at 

udtrykke det og det, næste gang skal jeg måske have hende til at fortælle eller have en anden type 

opgaver ind over, fordi det kan de ikke klare det her. Så jeg får den ind, og får respons på hvor langt 

de er og hvad de kan og hvordan de forholder sigt til tingene og så kan jeg jo forberede til næste 

gang, hvad det er for nogle opgaver jeg ligger ud til dem.

Denne bevidstgørelse og anvendelse af den Feed Back, som eleven giver læreren er afgørende for, 

at anvende feedbackmodellens evaluerende principper. CL anvender Feed Back til at evaluere 

eleverne gennem forskellige undervisningsstrategier. I det her tilfælde er det diskussionsgrupper, 

der synliggør, hvor eleverne befinder sig i læreprocessen. Denne viden anvender hun fremadrettet i 

form af de næste læringsopgaver, hvilke kan betragtes som procesmål og dermed Feed Forward for 

elevens læreproces. Dette er en optimering af CL’s egen undervisning. Lærerne fortæller i 
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interviewene, at de nu opfatter feedback som noget der gøres løbende og ikke noget de kun gør i 

den afsluttende fase af forløbet. HE fortæller i det individuelle interview, at det ikke blot  er den 

mundtlige Feed Back fra eleverne, der kan anvendes til at evaluere hans undervisning. Det kan 

ligeledes bibringes gennem nonverbal kommunikation:

HE: Ja, men det gør de jo hele tiden, bare ved at sidde og kigge ud af vinduet.      

Feed Back kan altså både bibringes verbalt og nonverbalt, så længe disse måder er synlige for 

læreren. Dette understøttes desuden af både LO og AN. Pointen med synligheden er, at give både 

lærere og elever mulighed for, at opnå en stor indsigt i hvor eleverne er i læreprocessen og effekten 

af undervisningen. Eleverne opnår indsigt i undervisningen gennem synlige mål og Feed Forward 

der tager udgangspunkt i, hvor de er i læreprocessen, hvilket læreren modtager gennem elevens 

Feed Back. Denne Feed Back anvendes i relation til læringsmålet (Feed Up) og udgør den Feed 

Forward, som bibringes eleven, hvilken den modtager og anvender aktivt i læreprocessen. Det 

betyder, at lærere og elever kan agere aktivt i undervisningen og i læringen af de opsatte 

læringsmål.  
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5. Opsamling af kvalitative data 
I det følgende opsamles de pointer, der er fremkommet gennem analysen. Der opsummeres, 

hvordan feedbackspørgsmålenes integrere virkning anvendes i praksis og ligeledes, hvordan de 

anvendes på opgaveniveauet. Desuden vil der kort samles op på, hvordan lærerne via 

opgaveniveauet, forbinder feedbackspørgsmålene til proces- og selvreguleringsniveauet. Denne 

viden vil anvendes til, at teoretisere modellens aktuelle virke i relation til empiriens praksis. 

Afsluttende vil anvendelsen af feedback som vurdering for læring vurderes i relation til lærernes 

praktiske anvendelse af Feed Back, Feed Up og Feed Forward.  

5.1 De tre feedbackspørgsmål og -niveauer i praksis
Feedbackspørgsmålenes sammenhæng er i praksis mere kompleks, da disse kan udføres på flere 

forskellige lag i undervisningen. Dette skyldes, at Feed Up både kan relateres til de overordnede 

slutmål i Fælles Mål og til de procesmål, der sættes for læringsaktiviteterne og læringsopgaverne. I 

rapportens empiriske praksis fastsættes målene kun på opgaveniveauet, dvs. at læringsmålene 

knyttes til Fælles Mål. Der sættes ikke læringsmål for udviklingen af elevernes læringsstrategier 

eller færdigheder i selvreguleret læring. Feedbackspørgsmålenes integrerede processer på 

opgaveniveauet kan anskues i relation til et konkret og et overordnet perspektiv, hvilket beskrives i 

det følgende. 

5.1.1 Feedbackspørgsmålenes perspektiver på opgaveniveauet i praksis

Det overordnede perspektiv knytter sig til fastsættelse af slutmål som Feed Up. Hvis vi prøver at 

anskue Feed Up i relation til de generelle og overordnede mål i Fælles Mål, hvilke er 

udgangspunktet for landets folkeskoler, så angiver de, hvilke kundskaber og færdigheder eleverne 

skal tilegne sig. I forbindelse med den seneste revidering af Fælles Mål i 2009 blev der endvidere 

indført kompetencemål i udvalgte fag, hvilket gør disse overordnede mål mere brede. Udvalgte 

Fælles Mål skal således betragtes som læreprocessens overordnede slutmål. Men for at så brede 

slutmål kan opfyldes, anvender lærerne ofte procesmål i form af konkrete læringsopgaver eller -

aktiviteter i elevernes læreproces. Dette illustreres i figur 8. i afsnit 4.1.2. 

Lærerne i det empiriske data arbejder således med mål på to perspektiver. Det ene, hvor 

procesmålene (læringsopgaverne) agerer Feed Forward i relation til de opsatte slutmål fra Fælles 
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Mål (Feed Up). Dette opfattes som det overordnede perspektiv. Det er særligt læreren der arbejder 

med at tilrettelægge læringsopgaver (Feed Forward), der progressivt føre eleven mod det opstillede 

slutmål for undervisningsforløbet (Feed Up). Men disse didaktiske refleksioner kan også foretages 

af en elev der besidder stor komptence indenfor selvreguleret læring. Feedbackspørgsmålenes virke 

i det overordnede perspektiv lyder som følgende: 

Figur 9. viser feedbackspørgsmålenes integration i det overordnede perspektiv, der omhandler 

tilrettelæggelsen af læringsopgaver og aktiviteter, så der opsættes de bedste rammer for, at slutmålet 

fra Fælles Mål opfyldes. 

Det konkrete perspektiv omhandler den feedback der gives i forbindelse med en konkret 

læringsopgave eller -aktivitet. De førnævnte procesmål fungerer nu som Feed Up. Dvs. at 

læringsopgavens formulering anvendes som Feed Up og ikke slutmålet  for undervisningsforløbet, 

der er hentet  fra Fælles Mål, som er tilfældet i det overordnede perspektiv. Feedbackspørgsmålenes 

virke i det konkrete perspektiv lyder som følgende:

Dette kan betragtes som det konkrete perspektiv. Det omhandler den konkrete feedbacksituation der 

opstår mellem lærer og elev i form af de læringsopgaver eller - aktiviteter agerer Feed Up for den 

Feed Forward, der knytter sig til løsningen af den enkelte opgave. 

I det følgende illustreres anvendelsen af feedbackspørgsmålene på opgaveniveauet i relation til det 

Figur 9. Eksempel på feedbackspørgsmålene 
ud fra det overordnede perspektiv

Figur 10. Eksempel på feedbackspørgsmålene 
ud fra det konkrete perspektiv
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overordnede og konkrete perspektiv jf. figur 11. Det skal i den sammenhæng understreges, at figur 

11. er en anskueliggørelse af anvendelsen af feedbackspørgsmålene i relation til de empiriske 

eksempler, der vil blive beskrevet nedenfor. Figuren skal derfor ikke betragtes som en universel 

synliggørelse af anvendelsen af feedback i en dansk praksis, men blot knyttes til de nedenstående 

eksempler fra analysen i afsnit 4. 

 

Øverst i figureren illustreres det overordnede perspektiv, hvor læreren fastsætter det første 

procesmål for læreprocessen, f.eks. i form af en læringsopgave, på baggrund af de mål der sigtes 

efter i Fælles Mål (Feed Up). Procesmålet fastsættes med udgangspunkt i lærerens indsigt i, hvor 

eleverne befinder sig i læreprocessen. Der fastsættes et fælles procesmål for hele klassen. HE 

fortæller i interviewet, at han løbende sætter procesmål for elevernes læreproces i artikelskrivning 

på en fagdag. Ligeledes fortæller CL, at  hun sætter mål for elevernes afleveringsopgaver, hvilke 

også kan betragtes som procesmål, da denne Feed Forward kan attribueres over på efterfølgende 

afleveringer i forbindelse med at opnå udvalgte mål fra Fælles Mål. Nu er det overordnede 

perspektiv blevet gennemgået og vil i det følgende uddybes det konkrete perspektiv.

Det konkrete perspektiv udspringer ligeledes af lærerens indsigt i, hvor eleverne befinder sig i 

læreprocessen (Feed Back) og det tilhørende procesmål (Feed Up). Det konkrete perspektiv er 

illustreret nedenunder det overordnede, hvor feed Up er relateret til det opsatte procesmål til højre i 

figur 11. Her består lærerens Feed Forward i, at hjælpe eleven videre i læreprocessen mod det 

opsatte mål. Hver gang eleven har modtaget Feed Forward, arbejder eleven selv videre indtil 

Figur 11. Feedbackspørgsmålenes virke på opgaveniveau i praksis
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vedkommende søger feedback igen, for at komme videre i processen. Dette illustreres i figurens 

nederste del. I HE’s undervisningspraksis, vil feedbackprocesserne på det konkrete perspektiv ske i 

de tyve minutter, hvor eleverne arbejder med den læringsopgave der er procesmål. I relation til CL’s 

afleveringer, så vil den første Feed Forward være relateret til, hvordan eleverne skal arbejde med 

afleveringen i forhold de opsatte procesmål. Herefter udarbejder eleverne opgaveafleveringen alene 

og afleverer den til CL, hvor den agerer Feed Back. CL anvender denne viden og sammenholder 

den med procesmålet og giver eleverne ny Feed Forward, som de anvender i arbejdet med en 

genaflevering. Denne genaflevering agerer igen Feed Back etc. Da lærerne i høj grad sætter de 

samme kriterier til proces- og slutmål for eleverne i plenum, sker der ofte det, at alle elever ikke når 

læringsmålet. Dette er illustreret ved pilene nederst til højre i figuren.             

Som sagt illustrerer figur 11. opgaveniveauet, men som det belyses i analysen, så anvender lærerne 

til tider Feed Back- og Feed Forward-spørgsmålene i relation til proces- og selvreguleringsniveauet, 

dog med fastsatte mål på opgaveniveauet. Dette uddybes i det følgende.      

  

5.2 Opgaveniveauets relation til proces- og selvreguleringsniveauet i praksis
I analysen blev feedbackspørgsmålene beskrevet i forhold til opgaveniveauet og dets forbindelse til 

de to næste feedbackniveauer, som omhandler læreprocessen og selvreguleret læring, hvilke læreren 

kan differentiere ud fra, alt efter hvor eleven eller eleverne befinder sig i læreprocessen mod målet. 

Ovenfor er feedbackspørgsmålene beskrevet i relation til opgaveniveauet, men det betyder ikke, at 

de andre niveauer ikke eksisterer implicit i forhold til disse spørgsmål. Feed Up, altså 

læringsmålene, vil i praksis relateres til det overordnede Fælles Mål for læringsforløbet eller 

procesmålet i form af en konkret læringsopgave. Det betyder at målene sættes på opgaveniveauet og 

ikke på proces- og selvreguleringsniveauet. Feed Up er derfor kun knyttet til opgaveniveauet. 

Derfor anvender læreren kun i nogen grad Feed Back og Feed Forward, der knytter sig til proces- 

og selvreguleringsniveauet i rapportens empiriske praksis. Det betyder ikke, at der på ingen måde 

kan sættes mål for elevernes læreproces og selvregulering, men dette er meget komplekst i praksis, 

da læreren og eleven, i sådanne tilfælde, skal jonglere med utrolig mange mål for læringen. Derfor 

er det yderst forståeligt, at lærerne som udgangspunkt blot anvender Feed Back og Feed Forward på 

andet og tredje niveau i relation til de allerede opstillede mål på opgaveniveauet. På procesniveauet 

kan Feed Back give læreren en viden om, hvordan eleven løser forskellige opgaver både gennem 

mundtlig feedback og skriftlig fremstilling, og på baggrund af dette støtte eleven i, hvilke strategier 

der kan være anvendelige i det videre arbejde (Feed Forward). På det tredje niveau skal læreren 
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ikke bestemme, hvilke strategier eleven kan anvende, men derimod stille spørgsmål og give hints, 

der får eleven til selv at reflektere over egen læring (Feed Back) og derved forsøge at planlægge 

egen læreproces mod målet (Feed Forward).

5.3 Feedback som vurdering for læring i praksis
Lærernes åbenhed overfor den Feed Back, som eleverne kan bibringe er afgørende for, hvorvidt 

lærerne anvender feedbackmodellen til at evaluere, hvor eleverne er i læreprocessen samt lærernes 

egen undervisning. Det vil sige, at  udstrækningen af, hvor modtagelige lærerne er overfor Feed 

Back er afgørende for, hvorvidt lærerne anvender feedback som vurdering for læring. Desuden er 

modtagelsen af Feed Back afhængig af lærernes bevidstgørelse af feedback som evaluering. Flere af 

lærerne er begyndt at udvikle en bevidstgørelse omkring feedbackmodellens tovejsprincip i 

dialogen og anvendelsen af den feedback (Feed Back) som eleven bibringer. Blandt andet anvender 

CL forskellige undervisningsstrategier til at synliggøre hvor eleverne er i læreprocessen. Flere at de 

andre lærere har påbegyndt en erkendelsesproces, der driver dem mod forståelsen af feedback som 

vurdering af læring. Disse lærere anvender ofte Feed Back aktivt  i undervisningen, men der er ikke 

en fuldstændig bevidstgørelse af spørgsmålets funktion i relation til feedbackmodellen som 

evalueringsmodel tilstede. AN nævner blandt andet følgende, da der spørges ind til 

evalueringsaspektet “Jo men jeg har ikke brugt ordet formativ evaluering, jeg bruger faktisk ordet 

feedback over for eleverne, men ja, det er jo det. Det gør der vel på en eller anden måde, men jeg er 

ikke så langt oppe i helikopteren, at jeg kan se det. Men jo, jeg kan godt genkende det.” Selvom alle 

lærerne ikke er fuldt fortrolige med feedbackmodellen endnu, betyder det ikke, at lærerne ikke 

anvender principperne for vurdering for læring, det gør de, det foregår ofte blot i en ubevidst 

praksis. 
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6. Kvantitative data
Rapportens kvantitative data er indsamlet ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne i 

pilotprojektet har besvaret en række spørgsmål med henblik på, at skabe et overblik over lærernes 

erfaringer med feedbackmodellen i praksis. Resultaterne af undersøgelsen er genereliseret gennem 

et repræsenteret udsnit af deltagerne i pilotprojektet. I nedenstående diagram anskueliggøres 

lærernes anvendelse af synlige mål i undervisningen. 

Procentdiagrammet viser, at alle lærerne, efter pilotprojektet, ofte fastsætter synlige mål i 

undervisningen. Dette stemmer overens med de kvalitative data, hvor lærerne beskriver, hvordan de 

ofte arbejder med synlige og tydelige mål i deres praksis. Ligeledes er der en markant ændring 

siden præinterviewene, hvor størstedelen af lærerne ikke opsatte klare læringsmål for eleverne. 

Eftersom lærerne, efter pilotprojektet, fortsætter med ofte at fastsætte læringsmål kan det formodes, 

at de finder dette princip i synlig læring anvendelig for deres praksis og muligvis også i forhold til 

elevernes læring. Sidstnævnte vil blive uddybet senere i dette afsnit. 

Ifølge Hattie er det ikke tilstrækkeligt blot at opsætte synlige læringsmål. Effekten af målene 

afhænger af, om den feedback der bibringes i undervisningssituationen relateres til målet for 

elevernes læring. I det følgende procentdiagram anskueliggøres lærernes anvendelse af læringsmål, 

Feed Up, i relation til den feedback de bibringer.
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Mål kan i denne sammenhæng også forståes som en opgaveformulering, da denne kan agere 

procesmål i den konkrete undervisningssituation. 75% af lærerne anvender ofte Feed Up  i deres 

feedback. Yderligere er der 25% af lærerne der sjældent anvender Feed Up i feedbackprocessen. 

Det ønskede resultat af denne undersøgelse vil være, at 100% af lærerne altid inddragede Feed Up i 

deres feedback, men eftersom lærerne ikke altid med ofte anvender mål i undervisningen jf. figur 

12., kan resultatet betragtes som  tilfredstillende. 

Udover Feed Up skal lærerne anvende elevens feedback, Feed Back, i sin Feed Forward. Det vil 

sige, at læreren skal involvere elevens succeskriterier for læringsmålet (Feed Up) og sin viden om, 

hvor eleven befinder sig i læreprocessen (Feed Back) i bibringelse af hvad næste skridt i 

læreprocessen er (Feed Forward). Feed Forward kan, som beskrevet under de kvalitative data, både 

forstås som “feedback-instruerende” i det konkrete perspektiv og som de efterfølgende 

læringsopgaver i elevens læreproces mod læringsmålet i det  overordnede perspektiv. Disse 

læringsopgaver kan betragtes som procesmål og agerer dermed Feed Forward. Diagrammet på 

følgende side viser, i hvilket omfang lærerne anvender elevens Feed Back fremadrettet til at 

korrigere undervisningen, Feed Forward. 

Figur 13.
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Alle lærerne er enige i, at de anvender elevens Feed Back til at korrigere deres undervisning 

fremadrettet. Denne korrektion skal forståes som den Feed Forward læreren bibringer ved at 

opsætte bestemte læringsopgaver til den enkelte elev. Dette understøttes desuden af CL i den 

kvalitative dataindsamling, hvor hun understreger betydningen af, at synliggøre hvor eleven 

befinder sig i læreprocessen gennem forskellige undervisningsstrategier. Denne synliggørelse kan 

f.eks. fremsættes gennem klassediskussion, hvilken giver CL mulighed for at anvende Feed Back i 

relation til Feed Forward, altså fremadrettet i elevens kommende læringsopgaver. Det tyder på, at 

lærerne er bevidste om Feed Backs betydning for undervisningen og den evaluerende karakter der 

ligger i at anvende Feed Back aktivt, som det evaluerende aspekt ved feedbackmodellen.

Feedbackmodellens rolle som evalueringsredskab har været vanskelig at tydeliggøre gennem de 

kvalitative data. Det følgende procentdiagram viser, hvad lærerne besvarede, at de blev spurgt om 

de anså modellen som en evalueringsmetode. 

Figur 14.
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25% af lærerne er meget enige i, at de anså feedback som en evalueringsmetode, mens 75 % var 

enige. Det vil sige, at alle lærere betragter modellen som en evalueringmetode, hvilket har stor 

betydning for pilotprojektet succes, da formålet med projektet netop er, at give lærerne indsigt i 

feedback som vurdering for læring. Det er altså lykkes at udvikle en bevidsthed hos lærerne om, de 

evalueringsmuligheder feedbackmodellen kan bidrage med. I denne sammenhæng har 

feedbackmodellens læringseffekt betydning for, om lærerne fremadrettet vil arbejde aktivt med 

principperne for synlig læring og feedbackmodellen i deres undervisningspraksis

I det følgende diagram anskueliggøres lærernes oplevelse af, om feedback har effekt på elevernes 

læringudbytte.  

Det ses i procentdiagrammet, at 50% af lærerne er meget enige og 50% af lærerne er enige i, at 

feedback har indvirkning på elevernes læringsudbytte. Lærerne har således kun haft  positive eller 

overvejende positive oplevelser med at anvende feedback i relation til elevernes læringsudbytte. 

Ingen lærere er således uenige i at feedback har indvirkning på elevernes læring, men hvor høj 

denne effekt er kan ikke tolkes ud fra disse kvantitative data. Ifølge Hattie (2012) ligger feedback 

nummer 10. på hans liste over største indflydelsesfaktorer på læringspræstationer med en 

effektstørrelse på 0.75, hvilket  næsten er dobbelt så højt, som den fastsatte middelværdi (h-point). 

Det er vanskeligt at vurdere hvor stor effekten af feedback er i den danske undervisningspraksis i 

forhold til metananalytiske målinger, men når 50% af lærerne er meget enige i at  feedback har 

indvirkning på læringsudbyttet kan det tyde på, at der er tale om en mærkbar udvikling hos 

eleverne.   
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7. Opsamling af kvantitative data
Rapportens kvantitative data har til formål at opsamle utydelige kvalitative data i en overskuelig 

oversigt, der anskueliggør lærernes anvendelse af og erfaringer med feedbackmodellen i praksis. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at lærerne ofte sætter synlige læringsmål for eleverne i deres 

undervisningspraksis, hvilket gør at 75% ofte anvender dem i deres feedback, mens 25% sjældent 

anvender målene som afsæt for deres feedback. Det kan herudfra tolkes, at når lærerne opsætter 

læringsmål, så anvender størstedelen målene i deres feedback. Ligeledes er alle lærerne enige i, at 

de anvender Feed Back til at korrigere deres undervisning. Det kan herudfra tolkes, at lærerne ofte 

både anvender mål og opgaveformuleringer sammen med Feed Back i deres Feed Forward. 

I forhold til feedback som vurdering for læring, så opfatter alle lærerne feedback som  en 

evalueringsmetode. Her er 25% meget enige. Dette tyder på, at de 75%, der blot er enige i dette, er i 

gang med en bevidstgørelsesproces med henblik på, at anvende feedback som evaluering både for 

elevernes læreproces og deres egen undervisning. Afsluttende fastslås det, at 100% af lærerne enten 

er meget enige eller enige i, at implementeringen af feedbackmodellen har indflydelse på elevernes 

læringsudbytte, hvilket understøtter, at feedback har effekt på elevernes læring.
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8. Konklusion
Feedbackmodellens implementering i praksis bærer præg af, at målene opstilles på opgaveniveauet. 

Yderligere fungerer feedbackspørgsmålene på et overordnet niveau og et konkret niveau. Det ses i 

analysen, at feedbackmodellen jf. figur 1. er en stærk simplificering af, hvordan 

feedbackspørgsmålene og niveauerne agerer i praksis. Bevidstheden om det konkrete og 

overordnede perspektiv er central for, at implementere modellen i praksis. Dette skyldes, at de to 

perspektiver øger overskueligheden og forståelsen af feedbackmodellen i praksis.  Desuden er 

bevidstheden om de to perspektiver nødvendige for, at  Fælles Mål inddrages på den mest 

hensigtsmæssige måde, så læringsopgaverne og -aktiviteterne, der er centrale i den daglige 

undervisning, bliver tilrettelagt progressivt med henblik på, at opnå de(t) endelige slutmål i Fælles 

Mål. Hvis lærerne blot involverede Fælles Mål som de eneste læringsmål (Feed Up) og ikke 

betragtede de konkrete læringsopgaver som procesmål, så ville den Feed Forward der bliver givet i 

forbindelse med en læringsopgave synes diffus. Dette skyldes af Feed Forward ikke ville knytte sig 

til den aktuelle læringsopgave med derimod til et  overordnet slutmål, der ville synes perifer i den 

pågældende situation. For at feedback er mest  effektiv skal feedback på opgaveniveauet knytte sig 

til formuleringen af den konkrete læringsopgave og ikke til et overordnet slutmål for 

undervisningsforløbet. Hensigten er, at læringsopgaverne progressivt vil føre til, at et givet slutmål 

er nået.  

De empiriske data fra i præinterviewene er mærkbart forandret i de efterfølgende data fra de 

kvalitative postinterviews. Inden pilotprojektet oplevede lærerne feedback som et overvejende 

skriftligt fænomen, hvor lærerne bidrog med feedback i form af kommentarer på opgaver og 

karakterer. Dette skriftlige og monologisk orienteret fænomen i lærernes praksis er forandret til et 

både mundtlig og skriftligt fænomen, hvis essens er dialogen. Lærerne anvender i høj grad 

elevernes Feed Back aktivt i undervisningen, både i den aktuelle situation og på længere sigt ved at 

planlægge fremtidige læringsopgaver og - aktiviteter. Flere af lærerne tager således udgangspunkt i 

elevens nuværende situation ved hjælp  af Feed Back og ikke i deres umiddelbare forestilling om, 

hvor eleven befinder sig i læreprocessen.	  

Inden pilotprojektet opsatte størstedelen af lærerne ikke synlige læringsmål i undervisningen. 

Lærerne opsætter efter pilotprojektet ofte mål i undervisningen og er bevidste om disses betydning 

for kvaliteten af feedback, da de oplever feedback uden mål som værende diffus. Ligeledes betyder 

dette fokus, at 75 % af lærerne ofte anvender mål som afsæt for deres feedback. Yderligere er 100 

% af lærerne enige om, at de anvender Feed Back i deres Feed Forward og dermed sjældent 
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relaterer Feed Forward til det fjerde feedbackniveau og dermed bibringer mindre feedback på 

elevens personlige egenskaber. 

En af lærerne har i forbindelse med feedbackprocesserne udarbejdet et didaktisk princip, der 

hjælper de svage elever, som har svært ved modtage og anvende feedback aktivt i deres læreproces. 

De svage elever blev i præinterviewene betragtet som en væsentlig udfordring i forhold til at 

implementere feedback i undervisningen. Stadig støder lærerne på dette problem, hvilket gør, at 

CL’s princip  om genaflevering synes aktuel med henblik på, at understøtte de svage elevers 

færdigheder i at modtage og anvende feedback. 

Flere lærere arbejder efter pilotprojektet med det andet og tredje feedbackniveau. I præinterviewene 

var størstedelen af lærerne ikke bekendte med begrebet selvreguleret læring og opfattede 

læringsstrategier som et synonym for læringsstile. Lærerne anvender efter pilotprojektet klare 

instruktioner der knytter sig til procesniveauet og er ligeledes bevidst om elevens 

organiseringsstrategier. I forhold til det tredje feedbackniveau, så finder en enkelt lærer det ikke 

vanskeligt at arbejde med metarefleksive spørgsmål i undervisningen. Men lærerne føler sig ikke 

fuldstændig fortrolig med modellen endnu og heller ikke dens evaluerende rolle. Der er 25 % af 

lærerne der er meget enige i, at feedback er en evalueringsmetode. Det kan herudfra tolkes, at disse 

lærere føler en hvis fortrolighed med modellen i modsætning til de resterende lærere. Alle lærerne 

er dog både meget enige og enige i, at feedback øger elevernes læringsudbytte og eftersom 50 % af 

lærerne meget enige, tyder det på en meget markant effekt af feedback i praksis. 
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9. Anbefalinger til kvalificering af uddannelsesforløb
Gennem de kvalitative data udmønter der sig elleve punkter, der ifølge lærerne kunne være med til 

at kvalificere uddannelsesforløbet om feedback som vurdering for læring yderligere. 

1.  Konkrete strategier for hvordan feedbackmodellen kan realiseres

2.  Dialog mellem de deltagene lærere 

3.  Kritik på opgaverne i refleksionsarenaen

4.  Fremlægge refleksionsopgaver for hinanden

5.  Modtage feedback på refleksionsopgaverne fra kollegaer

6.  Fælles teoretisk afsæt 

7.  Stort tidsmæssigt perspektiv - f.eks. over et år eller to

8.  Plads til refleksion

9.  Uddanne hele personalegrupper

10. Praktiske eksempler

11. Indrage cases
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