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Evaluering og feedback på Mulernes Legatskole  

Bilag til pr-møde den 8.11.2017 – Rektor den 19.6.2018 

Undervisningsevaluering i STX og HF 

Alle længere forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om 

året, og mindst én af disse evalueringer er skriftlig. Evalueringen anvendes til at justere undervisningens 

niveau, form m.v. i forhold til elevernes faglige formåen og læringsstile 

Konklusionerne på evalueringerne skal i skriftlig form deles mellem læreren og klassen. Faglæreren 

opbevarer resultaterne af evalueringerne gennem hele holdets forløb. 

Større projekter, tværfaglige forløb og lignende evalueres særskilt. 

Se forslag til metoder til evaluering af undervisningen på side 2 

 

Elevevaluering og feedback i STX og HF 

Eleverne skal løbende og på varierende måder inddrages i evalueringen af dem selv. Det skal give eleverne 

viden om deres faglige standpunkt og om hvordan de fremadrettet kan forbedre sig gennemarbejde med 

mål for egen udvikling. 

Desuden tilbydes eleverne mindst en gang om året en formativ samtale i forbindelse med karaktergivning. 

Se forslag til elevevaluering og feedback på side 2 
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Metoder 

1. Undervisningsevaluering 

a. Tænk – Team – Del. Bilag 1 

b. Den hurtige tavle.   Bilag 2 

c. Delphi, evt vha Google-docs.   Bilag 3  

 

2. Elevevaluering og feedback 

a. Løbende skriftlig dialog. Bilag 4 

b. Selvevaluering – refleksion over egen læring.  Bilag 5 A-B-C 

c. Forventning og resultat.  Bilag 6 

d. Peerfeedback med peergrade.io  Bilag 7 

e. Struktureret evalueringsdialog   Bilag 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  November 2017, MN og Su 

3 

 

BILAG 

Bilag 1 

Tænk – Team – Del    
Eleverne sættes i 4 mandsgrupper (det kan blive nødvendigt med 3 eller 5) 

Gerne med nogle, de har arbejdet sammen med under forløbet/projektet. 

Hver gruppe udstyres med et A3-ark, der er inddelt som nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I en afsat tidsperiode tænker eleverne hver isæt over forløbet og skriver kommentarer og 

udsagn ned i sit eget felt i kanten af papiret. Man kan enten uddele spørgsmål, man vil have 

besvaret eller give det fri. 

2. Når tiden er gået, skal eleverne snakke udsagnene igennem. Efter tur nævner eleverne et af 

deres udsagn. Hvis alle er enige, skrives det i konsensus-feltet i midten. Igen sætter der en 

afgrænset tidsperiode til arbejdet. 

3. Alle grupper rejser sig og nævner efter tur et af punkterne fra konsensus-feltet. Man sætter 

et mærke, hvis en af de andre grupper har nævner noget, man selv har på sit papir, så man 

undgår gentagelser. Når alle udsagn på ens ark er nævnt, sætter gruppen sig ned. Man 

fortsætter, til alle grupper er færdige. 

 

Efterfølgende samler læreren arkene sammen, og skriver tingene fra konsensusfelterne sammen i et 

dokument, der deles med eleverne. 

Der er også ekstra bonusinformationer til læreren i form af de kommentarer, som ikke nåede konsensus-

feltet. 
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Bilag 2 

Den hurtige tavle  

 

Tavlen inddeles i to dele. Den ene del har overskriften Hvad var godt ved det forløb som netop er afsluttet, 

det andet felt har overskriften hvad var mindre godt ved det netop afsluttede forløb. Tavlen kan eventuelt 

deles i et tredje flet med overskriften Hvad kunne der ønskes i fremtidige forløb. Læreren forlader lokalet. 

Eleverne skriver sætninger på tavlen og bliver enige om det relevante i det der står på tavlen. Læreren 

vender tilbage og får eventuelt afklaret punkter som er uklare. 

 

 

 

 

Bilag 3 

Delphi  

 

Alle får et skema, hvor de skriver tre gode ting, samt tre ting, der kan forbedres ved det undervisningsforløb, 

der ønskes evalueret. Skemaerne cirkulerer simultant på holdet i samme retning (eventuelt kan læreren give 

signal, når arkene skal sendes videre), og alle tager stilling til hinandens udsagn ved at sætte en streg ud for 

de udsagn, de er enige i. Den skriftlige del af evalueringen stopper, når eleverne sidder med deres eget 

skema igen. 

Herefter optæller eleverne stregerne og resultaterne diskuteres. Denne debat kan foregå på forskellig vis. En 

mulighed er, at læreren beder om alle udsagn, der har fået mere end xx streger. Læreren noterer disse 

udsagn på tavlen. Det drøftes, hvordan de gode ting kan fastholdes i de kommende forløb og hvordan de 

mindre gode ting kan forbedres. 

Alternativt kan alle elever skrive ind i det samme dokument ved hjælp af Office 365 /Teams. 
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Bilag 4 

Løbende skriftlig dialog 

Opgave Elevers handleplan Lærers feedback Elevers reaktion 

1 XXXXXXXXXXXX Det er svært at se, 

hvordan.. 

Det vi mente var… 

2 Vi har tænkt os at… 
  

3 
   

… 
   

 

 

Beskrivelse 
Den løbende skriftlige dialog er ment som en måde at institutionalisere elevernes brug af lærerens 

feedback. Formatet har til formål at tvinge brugerne (både elever og lærere) til at prioritere og præcisere 

feedback. På den måde indgår den som en del af de feedback-loops beskrevet af Hounsell et al. (2008). 

Skemaet er en specifik udmøntning af ideen, og det kan ændres til andre formater.  

Brug  
Når eleverne har afleveret deres første opgave giver læreren prioriteret feedback i skemaet.  Det er nu 

elevernes opgave at skrive deres reaktion på feedbacken i forhold til relevant fagligt indhold/mål. I 

forbindelse med afleveringen af den efterfølgende opgave skal eleverne skrive, hvordan de specifikt har 

arbejdet med feedbacken. Herpå følger en ny omgang feedback-reaktion-plan, og disse loops fortsætter 

indtil den sidste opgave.  

Erfaringer 
Erfaringerne viser at lærerens feedback ikke må være for lang. Det fører til, at eleverne har svært ved at 

bruge feedbacken. Spørgsmål, åbne, undrende og ledende, har alle vist sig at kunne lede til gode 

elevrefleksioner.  

Det er endvidere vores erfaring at eleverne ikke altid skelner mellem reaktion og handleplan. Det kan 

derfor nok være en god ide at tydeliggøre forskellen.  
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Bilag 5 

Selvevaluering – refleksion over egen læring 

Selvevaluering øger det faglige niveau ved at lære eleverne selv-regulerende processer (at sætte sig mål, 

vurdere indsats, evaluere udvikling etc.), mindsker afhængigheden af læreren og øger motivation og 

engagement. 

Selvevaluering kan foregå ved: 

at give sig selv karakterer (eller andre skalavurderinger) 

at vurdere hvor godt man har klaret en opgave 

at indplacere sig i en kvalitativ karakteristik af kravene (fx en rubric) 

Nedenfor følger konkrete eksempler. Eksemplerne skal ses som inspiration, og kan tilrettes efter eget fag 

og niveau 

A.  Selvevaluering efter en terminsprøve 

Spørgsmål Ja Nej 

Brugte du alle 5 timer på opgaven?   

Lavede du alle opgaverne i første delprøve?   

Forstod du alle opgaverne i første delprøve?   

Lavede du en fyldig besvarelse i opgave 4 i første delprøve?   

Er din anden delprøve på 800-1200 ord?   

Brugte du skabelonen fra ”Toolbox”?   

Brugte du nettet til at skrive opgaven, og henviste du korrekt 

til de kilder, som du brugte? 

  

Læste du teksterne/så du filmen grundigt i anden delprøve?   

Læste du teksterne/så du filmene mere end én gang?   

Tænkte du over, hvad du blev bedt om i anden delprøve?   

Henviste du til materialet mere end to gange i anden delprøve?   

Lavede du en indledning i anden delprøve?   

Lavede du en opsummerende konklusion i anden delprøve?   

Lavede du en disposition/plan for din opgave?   
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Læste du din opgave igennem, da du var færdig med at skrive?   

Kiggede du på gamle opgaver for at finde ud af, hvad du plejer 

at have problemer med? 

  

Læste du din opgave igennem for sproglige fejl?   

Tjekkede du din opgave for kongruensfejl?   

Var der steder i din opgave, hvor du vidste, at der var dårligt 

sprog? 

  

Havde du svært ved materialet i anden delprøve?   

Fandt du opgaverne i anden delprøve spændende?   

 

Hvordan gik det alt i alt? Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?: 

 

Hvilken karakter skal din opgave have?: 

 

 

B.  Responsark, som kan benyttes både af eleven selv til at evaluere egen præstation og det kan også 

benyttes hvis elever skal give hinanden respons. 

Spørgsmål Ja Nej 

Har opgaven den rigtige overskrift?   

Er opgaven på mindst tre sider?   

Har opgaven et anslag?   

Bliver teksten og/eller forfatteren præsenteret i anslaget?   

Er anslaget vinklet? Passer den til teksten/opgaven?   

Er anslaget spændende/interessant?    

Får man lyst til at læse opgaven efter at have læst anslaget/indledningen?   

Er der tydelige tegn på argumentationsbegreber og karakteristik (kronik)?   

Er der progression i opgaven?   
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Bliver der brugt danskfaglige termer i opgaven: f.eks. appelformer, påstand, 

styrkemarkør, ironi? 

  

Bliver der anvendt relevante citater fra teksterne, der understøtter pointerne 

i karakteristikken? 

  

Er det en fyldestgørende karakteristik af argumentationen?    

Er sproget klart og tydeligt?   

Blev du bremset i din læsning af mange grammatiske fejl/stavefejl?   

Kan du komme med eksempler på grammatiske fejl/slåfejl/stavefejl i opgaven? Skriv gerne sidetal på, så 

det bliver lettere for din makker at finde fejlene igen. 

 

Har opgaven en konklusion?   

Opsummerer konklusionen opgavens vigtigste punkter?   

Vendes der tilbage til anslagets tematik i konklusionen?   

Inddrages der pludseligt noget nyt i konklusionen?   

Efterlader opgaven dig med en god fornemmelse?   

Var opgaven rodet?   

Var opgaven forvirrende visse steder?   

Har du hentet inspiration til opgaven på nettet?   

Hvilke tre ting var gode i opgaven? 

1. 

2. 

3. 

Hvilke tre ting kunne gøres bedre i opgaven? 

1. 

2. 

3. 

Alt i alt – har du et par gode råd til din makker? 
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C.  Elevens afdækning af eget mindset 

LÆS UDSAGNENE OG VURDER HVOR ENIG DU ER I DEM. 

NB: 1 er meget enig 
 

1: Meget enig 2: Delvis enig 3: Hverken eller 4: Delvis uenig 5: Meget 

uenig 
1 2 3 4 5 

1. Jeg er bange for at dumme mig foran hele klassen. 
     

2. Hvis en opgave er meget svær søger jeg nogle gange 
bekræftelse hos andre om at den er meget svær at løse. 

     

3. Hvis man skal slide hårdt for at løse en opgave er det udtryk 
for at man ikke er intelligent. 

     

4. En vigtig drivkraft for mig er at få ros for mit produkt 
(aflevering, oplæg osv). 

     

5. Nogle gange takker jeg nej til en faglig udfordring fordi jeg er 
usikker på, hvordan den skal løses. 

     

6. Jeg kan godt lide opgaver, der er lette, men som ser svære ud. 
     

7. Det er vigtigt for mig at leve op til andres forventninger 
(forældre, klassekammerater). 

     

8. Det der interesserer mig mest, når jeg får en aflevering tilbage, 
er hvilken karakter, jeg har fået. 

     

9. Hvis jeg ikke kan løse en opgave, sidder jeg max 20 min med 
den. 

     

10. Nogle gange kan jeg godt lade være med at prøve at løse en 
opgave, fordi jeg ikke har lyst til at finde ud af, at jeg ikke kan 
løse opgaven. 

     

11. Når jeg ikke kan løse en opgave er det ofte på grund af noget 
ydre (uro i klassen, fritidsarbejde osv). 

     

12. Mine evner rækker kun til et bestemt niveau og det niveau 
kender jeg sådan cirka. 
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BEHANDLING AF MINDSET TEST: 
Læg tallene sammen i følgende kategorier: 

KATEGORI (Spørgsmål) POINT 

UDFORDRING (Spørgsmål 1+5+10)  

MODSTAND (Spørgsmål 2+9+11)  

INDSATS (Spørgsmål 3+6+12)  

FEEDBACK (Spørgsmål 4+7+8)  

Indsæt dine point i radar-grafen og forbind dem med streger. 
 

 

 

3

5

7

9

11

13

15

Udfordringer

Modstand

Indsats

Feedback
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Bilag 6 

Forventning og resultat                 

Eleven bruger 5-10 min på at skrive forventninger til næste karaktergivning ned. Disse forventninger kan 

f.eks. være inspireret af: 

- Vil du række hånden mere op i timerne? 

- Vil du fremlægge oftere? 

- Hvad vil du stræbe efter af karakter næste gang? 

- Vil du involvere dig mere i gruppearbejde 

- Vil du være mindre på Facebook (eller andet) i timerne? 

- Vil du forberede dig til hver time? 

 

Læreren får disse papirer.  

Kort tid efter næste karaktergivning får eleverne deres papirer tilbage, og skal nu bruge 5-10 min til at 

sammenligne forventningerne med resultaterne. Dernæst skrives nye forventninger ned. Og processen 

gentages.  

Såfremt forventninger og resultater ikke stemmer overens, kan eleven opsøge læreren til en samtale, til det 

formål i samarbejde at sætte nye og mere realistiske mål for eleven. 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Bilag 7 

Peerfeedback med peergrade.io 

 

Beskrivelse 
Systemet gør det muligt at lade elever give anonymiseret feedback efter prædefinerede kriterier. 

Opgaverne der afleveres kan være af forskellige typer (billeder, tekst, udvalgte specielle filtyper (.sketch og 

.ipynb) samt .zip) eller aflevere et link. Det gør det muligt at evaluere mange forskellige typer afleveringer.  

Brug 
Som lærer vælger man de formelle rammer (tid for aflevering, tid for feedback, gruppe/individuel, …) og 

også de kriterier der gives feedback på (det kan være både åbne og lukkede). Eleverne oprettes én gang i 

systemet og kan derefter blive stillet opgaver. Som elev kan man efter man har givet feedback også 

rangere, ”like” og ”flagge” feedback. Som lærer kan man overvåge hele processen og bliver bedt om at 

reagere på ”flagged feedback” – som altså er feedback som modtager er uenig i. Man har mulighed for at 

se feedback-forløb i detalje, men har også mulighed for forskellige oversigter for feedbacken.  

Erfaringer 
Det at se hvordan andre har gjort og det at skulle forholde sig aktivt til kriterierne når man giver feedback 

ser ud til at være givtigt i forhold til elevernes læring. Flere af vores studerende har nævnt disse to ting som 

gode ting ved peergrade.  

Der ligger et ret stort arbejde i at formulere feedbackkriterier så de er brugbare for eleverne. Men der 

ligger omvendt også et stort læringspotentiale i at diskutere kriterierne. Feedback-processen kan med 

fordel integreres i undervisningen, så læreren for eksempel tager gode eksempler op.  
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Bilag 8 

Struktureret evalueringsdialog 

 

Beskrivelse 
Dette er en ritualiseret mundtlig og skriftlig feedback der involverer både lærer-elev feedback, 

peerfeedback og selvevaluering. Læreren forbereder sig til dialogen ved at nedskrive de kompetencemål 

dialogen skal berøre og de spørgsmål der er centrale. Eleven vælges også på forhånd. Ritualet er tredelt: I 

første del (5 min) har læreren og eleven en dialog der minder om en mundtlig eksamen. Det følges af en 

feedback-session (5 min) hvor feedbackeleverne spørger ind til ting som var uklare i dialogen eller som de 

godt kunne tænke sig blev udfoldet mere. Til sidst reflekterer alle eleverne over dialogen (2 min): kunne jeg 

besvare spørgsmålene? Hvor havde jeg problemer? Hvor skal jeg lægge min indsats fremover? 

Brug 
På grund af den korte varighed kan metoden anvendes relativt ofte – for eksempel ved afslutningen af et 

forløb eller når nogle vigtige begreber har været i spil i undervisningen.  

Erfaringer 
I udvalg er vores erfaringer: 

Mange elever og lærere kan godt lide formatet fordi det træner til eksamen og gør kriterierne klare. Fokus-

eleven er meget på og det er stressende, men det er kort tid og ses som noget man godt kan. Det er en god 

ide at vælge en middelgod elev til at begynde med, således at de fleste elever kan føle at det er noget de 

kan være med til.  

 


