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FEEDBACK ER RISIKABEL KOMMUNIKATION 

Det er velkendt og veldokumenteret, at den løbende formative feedback er væsentlig for al god 

undervisning. Hovedindtrykket er også, at alle elever ønsker mere af dette. Det er også 

hovedindtrykket, at eleverne ikke altid er tilfredse med kvaliteten af den feedback, som de får (James, 

Krause og Jennings: 2010). For at kunne forstå og hermed forbedre feedback i praksis i gymnasiet er 

det væsentlig at udvikle gode begreber og have en god forståelse for, hvordan feedback kan begribes. 

Der findes tre hovedstrømning i teorier om feedback, der hver for sig peger på, hvordan feedback er 

risikabel kommunikation.  

 

FEEDBACK ER ET KOMPLEKST BEGREB 

Selvom fænomenet feedback er et komplekst begreb, er der imidlertid nogle fællestræk. Det er slet 

og ret en respons, hvor intentionen er at fremme elevernes læring og udvikling. Uanset om feedback 

bliver forstået som information om afstanden mellem elevernes faktiske niveau og så det ønskede 

niveau (Sadler: 1989, s. 120), eller om feedback bliver forstået som en dialog med støtte til elevernes 

læring (Carless, Satler, Yang, og Lam: 2011, s. 396), forekommer vurdering som et afgørende 

element i en feedbackproces. Den feedback læreren giver til en elev er altid funderet i en eller anden 

form for vurdering. Mange elever er bekymret for, at de siger noget uklogt i løbet af feedbacken, der 

senere kan få indflydelse på karakteren. Man blotter sig ikke i forhold til de behov man har for 

feedback. Der kan være en skjult læreplan (Snyder (1971) for eleverne, hvis der sker en 

sammenblanding af feedback som en løbende formativ vurdering og så en summative vurdering. 

Konsekvensen er, at eleverne holder sig tilbage i behovet for at få feedback. Det giver problemer i 

forhold til at udnytte læringspotentialet i feedback. Vurdering af den læring som eleverne udtrykker 

i feedbackprocessen er nok det stærkeste pædagogiske element, som alle undervisere har til rådighed. 

Hvis det bliver anvendt på en rigtig måde kan det have en fremmende virkning på alle elevers læring 

(Black & Wiliam, 2006: s, 10)  
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FEEDBACK SOM DIALOG 

I feedback som dialog forstås feedback som et resultat af refleksion og samarbejde mellem lærer og 

elever. Feedback i dette perspektiv bliver opfattet som en integreret del af selve læringen (Askew & 

Lodge, 2000, s. 1). Feedback som dialog bygger på den antagelse, at eleverne altid er aktivt involveret 

i at overvåge og regulere egne præstationer, både i forhold til at nå de opstillede mål og forhold til de 

læringsstrategier som eleven tager i anvendelse for at nå disse læringsmål (Nicol & Macfarlane-Dick 

2006, s. 201). Når feedback bliver set i et dialogisk perspektiv er det elevens feedback til sig selv, der 

bliver den vigtigste informationskilde. Relationen mellem eleven og læreren er ligeværdig. Læreren 

skal i virkeligheden lære lige så meget som eleven i kraft af den dialogiske proces (Evans, 2013, s. 

71). Feedback som dialog ligger vægt på, at eleverne tager ansvar og kontrol over deres egen 

deltagelse. Eleverne skal kultiveres gennem deres deltagelse i et praksisfællesskab. Eleverne 

begynder deres dialogiske rejse som novicer og bliver gennem en legitim perifer deltagelse annekteret 

som ligeværdige deltagere i den dialogiske proces. Den læring der sker i kraft af dialogen i feedbacken 

er ikke noget der bliver sat i gang af læreren; men det er noget, der kommer til verden i kraft af 

dialogen i praksisfællesskabet.  

Spørgsmålet er, hvorvidt alle eleverne er i stand til og har tilstrækkelig tid og pondus til at kunne 

prioritere feedback som en dialogisk proces. På tilsvarende vis kan der rejses spørgsmål til, hvorvidt 

arbejdsbelastningen for lærerne også bliver tilsvarende for stor. Betingelsen for at feedback som 

dialog kan være virksom er, at der er tid nok til rådighed for såvel eleverne som lærerne. I selve 

tankegangen med feedback som dialog er der et socialt konstruktivistisk læringsparadigme, der netop 

ligger vægt på samarbejde og dialog mellem elever og undervisere, der som minimum kræver en del 

tid. Et andet kritisk punkt i feedback som dialog er, at det i vidt omfang lægges op til at eleverne selv 

skal vurdere det arbejde, som de er i gang med at udføre. På den anden side er den dialogiske feedback 

defineret ved, at den skal støtte og løbende informere eleverne i arbejdet med opgaverne, og samtidig 

med at udvikle evnen til, at eleverne bliver mere selvreguleret i egen læringsproces (Carless mfl., 

2011, s. 397). Der er meget potentiale i feedback som dialog. Det er der fordi elevernes aktive 

deltagelse prioriteres; men man kan altid spørge, hvad det er for en form for information og støtte fra 

læreren, der skal drive elevernes læringsproces fremad? 

 

 

 



FEEDBACK SOM TRANSMISSION 

Feedback som transmission forstår feedback som en vigtig del af det sociale, som man også ser det 

hos Vygotskys teori om ”Zonen for nærmeste udvikling” (Havnes, 2013). Denne forståelse af 

feedback knytter sig til antagelse om at læring sker fra en tilstand, hvor eleven laver en opgave 

sammen med en mere kompetent elev, til at eleven kan udføre opgaven alene. Der sker en 

internalisering fra det sociale til det individuelle. Læreren bliver set som en ekspert, der både har 

kontrol over og kan overskue den retning som eleverne skal gå. Feedback bliver set som ”et godt 

tilbud” til eleverne. En central pointe i forståelsen af feedback som transmission er, at eleverne får et 

begreb om kvalitet om læring. De skal ligne læreren. Eleverne skal have forstået, hvad opgaven går 

ud på inden den påbegyndes, og de skal kende til kriterierne for, hvad det vil sige at lave en god 

opgave. Denne indsigt skal gradvist oparbejdes gennem deltagelse i den formative feedback, hvor 

underviseren viser, deler og kommunikere om, hvad der er god kvalitet i opgaveløsningen. Hvis 

underviseren gør det er antagelsen at eleverne af sig selv kan igangsætter de relevante 

læringsstrategier.  

Det svage punkt i feedback som transmission er, at eleverne ikke selv tilkendes et ansvar for selv at 

komme med bud på, hvad der kan være god kvalitet i opgaveløsningen. Eleverne risikerer at blive 

umyndige og uselvstændige i deres læringsproces når de er så afhængige af, at læreren kontrollerer 

læringsprocessen. Der kan være en risiko for overstyring frem for, at eleverne skal lære at tænke selv 

(Nicol, 2013, s. 38). Eleverne kommer til at imitere læreren uden selvstændighed. Eleverne får således 

ikke udviklet en selvregulerende studiekompetence, der er nødvendigt i den videre uddannelse. På 

den anden side er det væsentlig for mange elever, at de får den direkte anvisning på, hvad god kvalitet 

er i opgaver. Mange skal have direkte anvisning på, hvad de skal gøre når de skal bearbejde et indhold. 

De har brug for at kende målet for deres læringsproces.  

 

FEEDBACK SOM KONSTRUKTION 

Feedback som konstruktion forstår feedback som en konstruktionsproces. Feedback er ikke noget der 

gives til eleverne fra læreren; men noget der konstrueres i kommunikation. Du kan ikke give feedback 

ud fra denne forståelse. Med feedback som konstruktion tydeliggøres det, at feedback kun bliver til 

feedback, hvis det konstrueres som feedback af eleverne (Keiding & Qvortrup, 2014). Feedback som 

konstruktion i kommunikation må medtænke, hvordan eleverne forstår feedback og, hvordan 

elevernes konstruktion af feedback anvendes til forbedring af læringsarbejdet. Samtidig skal læreren 



også være opmærksom på, hvordan hun selv konstruere sin egen forståelse af, hvordan eleverne 

konstruere forståelse. Når feedback bliver forstået som en konstruktion i kommunikation gives der 

ikke nogle sikre garantier for, at feedback virker efter hensigten. Det er en risikobetonet proces i al 

undervisning. Der optræder tre former for usikkerhed i feedback som konstruktion. For det første kan 

læreren aldrig med sikkerhed vide, hvorvidt eleverne konstruerer forståelse i den feedback der 

kommunikeres om. For det andet kan læreren heller ikke med sikkerhed vide, hvordan eleverne 

konstruerer den information der kommunikeres om. For det tredje kan læreren ikke med sikkerhed 

vide, hvordan eleven anvender eller kan anvende feedbacken til at håndtere opgaverne bedre end før 

(Qvortrup, 2013).  

For at kunne mestre usikkerhederne kræves en god struktur. En klar struktur sikre en vis stabilitet i 

feedback som konstruktion. Strukturen skal hjælpe eleverne og lærerne med at bestemme, hvad der 

skal reageres på. Struktur skal sikre erindringen. Den skal også sikre, hvad der skal glemmes. 

Strukturen angiver, hvad der skal kommunikeres om og i hvilken rækkefølge. Kommunikation er 

procespræget. Processen er dog ikke tilfældig; men virker gennem strukturen. Struktur hjælper til 

med at sikre stabilitet i feedbacken. Processen virker på den måde at den sikre at det ene element i 

feedbacken følger efter den anden. Det vigtigste ved feedback som konstruktion er, at den bliver givet 

ofte og i små overskuelige doser. Der skal følges op på feedbacken. Det sandsynliggør at feedbacken 

bliver forstået og anvendt. Det er hverken mundtlig eller skriftlig feedback, der er det vigtigste. Det 

er, at eleverne kan forstå og anvende feedback til forbedringer. 

 

AFRUNDING  

Der er behov for at udvikle gode teoretiske begreber om feedback. Ved at fremlægge 3 tilgange til 

feedback er bolden givet op til at forstår kompleksiteten ved feedback i praksis. Hvilken form for 

feedback der skal gives afhænger af elevernes udvikling, opgaverne og tidspunkter i forløbet. En 

bestemt form for feedback kan fungere godt i en situation; men vil ikke automatisk fungere godt i en 

anden situation. Vi savner empirisk forskning om anvendelse af de forskellige tilgange til feedback. 
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