
Attention
please!

– vi fortæller opmærksomhedens historie

–  K A N  B R U G E S  I  P R A K S I S

N R. 16 MARTS 2019F O R S K N I N G  I  D E  G Y M N A S I A L E  U D D A N N E L S E R  M A G A S I N  O G  D A T A B A S E

G R U N D F O R L Ø B E T :

Sådan siger lærerne
E L E K T R O N I S K  F E E D B A C K :

Rettelser bliver til undervisning
T E M A  O M  U D V I K L I N G :

Forstå din egen undervisning
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Elektronisk 
feedback 

fremmer 
     elevers 

sprog- 
tilegnelse



Af Miriam Lykke Schultz

M
anglende nutids s’er, 
kongruensfejl og fejl i ure-
gelmæssigt verbum. For 
flertallet af sproglærere 
er søndag aften lig med 
en stor stak opgaver og 
utallige røde streger. Men 
selv om sproglærere 

bruger store mængder tid på at give skriftlig 
feedback, er der, ifølge sprogforsker Hanne 
Wacher Kjærgaard, imidlertid en generel 
tendens til, at lærere ikke har den store tiltro 
til effekten af deres anstrengelser. 

”Rigtig mange lærere synes, at skrift-
lig feedback er træls. De knokler løs, det 
lader ikke til at have den store effekt, og 
eleverne er ret ligeglade med alt andet end 
karakteren. Men skriftlig feedback er et 
vigtigt redskab til at gøre elever bedre til 
sprog, og bl.a. i kombination med elektro-
niske hjælpemidler kan den rykke elever-
nes sprogtilegnelse markant,” fortæller 
Hanne Wacher Kjærgaard på baggrund af 
sin nyligt offentliggjorte ph.d.-afhandling 
om teknologimedieret skriftlig feedback. 
Hendes forskning viser, at lærerne fik større 
tiltro til effekten af deres feedback, fordi de 
oplevede en højere kvalitet i den feedback, 
de gav eleverne, bl.a. fordi den var mere 
systematisk. De så også en øget sprogtileg-
nelse hos eleverne. På samme måde fandt 
eleverne generelt mere mening med deres 
skriftlige arbejde og det at få feedback, 
og de oplevede et øget læringsudbytte.
Hanne Wacher Kjærgaard undersøgte 
blandt andet, i hvor høj grad eleverne i tre 

8. klasser så på de rettede opgaver, inden 
de skulle skrive den næste. 

”Det gjorde de jo ikke, for opgaven var 
enten smidt ud eller givet til deres mor og 
far. Og da jeg efterfølgende interviewede 
eleverne for at få uddybende svar, var der 
en af pigerne, der med store øjne sagde: 
’Neeej, det har jeg da aldrig tænkt på, man 
kunne.’” 

For Hanne Wacher Kjærgaard var sva-
rene ikke overraskende, men de understre-
ger, at man som lærer er nødt til at være 
meget præcis i sin beskrivelse af, hvad 
eleverne skal gøre med den feedback, de 
får, og hvad de kan få ud af den.

”Når en elev får en opgave tilbage, hvor 
læreren har rettet de fleste af fejlene, så er 
der ikke mere at gøre for eleven, og hvis læ-
reren ikke forlanger, at eleven gør noget, så 
nytter det ikke. For vi ved fra forskning, at 
hvis ikke man interagerer med feedbacken, 
så har den stort set ingen effekt,” siger 
forskeren og tilføjer, at selv om resultaterne 
stammer fra engelsk i grundskolen, kan de 
både overføres til andre sprogfag og til det 
gymnasiale niveau.

Manglende tid får endda nogle lærere (i 
grundskolen) til helt at droppe den skriftlige 
feedback, som der ikke er nogen særskilt 
honorering af. Det ærgrer Hanne Wacher 
Kjærgaard, for når skriftlig feedback udfø-
res, som forskningen anbefaler, virker det 
generelt bedre end mundtlig feedback, fordi 
sproget her er fastholdt og ikke flygtigt.

“Vi ved fra forskning, at det at skrive 
presser eleverne til at have fokus på spro-

get. Det presser dem til at reflektere over 
formuleringer og måder, hvorpå de kan ud-
trykke det, de gerne vil. Derfor er feedback 
på skriftligt arbejde vigtig, fordi man kan 
fange eleverne i en proces, som de ikke er 
færdige med.” 

Tre niveauer af hjælp
Som en del af studiet blev tre lærere for 
8. klasser udstyret med det elektroniske 
feedbackværktøj Markin. Programmet kan 
blandt andet samle op på elevens fejl samt 
give elever og lærer en statistisk oversigt 

Forskningsviden 
om feedback:
Hanne Wacher Kjærgaards ph.d.-af-
handling “Technology-mediated written 
corrective feedback in the Danish lower 
secondary classroom” er baseret på et 
ni-måneders interventionsstudie med tre 
cases, hvor hver case var en lærer og 
dennes ca. 20 elever i 8. klasse.

Interventionen bestod konkret af to 
workshops: Én, hvor den nyeste forsk-
ningsviden blev diskuteret og relateret 
til lærernes tænkning og praksisser, og 
én, hvor lærerne blev stilladseret i deres 
etablering af metasproglige kategorier 
og forklaringer til brug i det program, de 
skulle benytte: Markin. Dette program 
var udvalgt på basis af en systematisk 
sammenligning af syv potentielt relevan-
te feedbackprogrammer. 

>
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Når feedback foregår elektronisk, hjælper det lærerne til en højere 
kvalitet, og eleverne får mulighed for selv at vælge den grad af 
hjælp, de har behov for. At fejlene systematiseres giver både lærere 
og elever et bedre overblik og styrker deres tro på effekten af 
feedback. Sådan lyder nogle af Hanne Wacher Kjærgaards pointer 
på baggrund af hendes ph.d-afhandling om elektronisk feedback. 



over de markerede fejlkategorier og dermed 
give læreren et bedre overblik og viden om, 
hvor der skal sættes ind.

”Forcen ved programmet er, at det hjæl-
per læreren til at arbejde systematisk med 
sin feedback og hjælper eleverne til selv 
at være aktive og tage ansvar, ved at den 
enkelte elev kan tilpasse lærerens feedback 
til sit eget niveau gennem muligheden for 
at vælge graden af nødvendig hjælp,” siger 
Hanne Wacher Kjærgaard. 

Læreren præfabrikerer tre niveauer af 
hjælp, som eleven kan vælge at gøre brug 
af. Jo mere hjælp eleven har brug for, desto 
flere gange klikker eleven på det markerede 
ord. Det kan for eksempel handle om fejl i 
brug af nutid/datid.

Når eleven får opgaven retur, kan det, at 
udsagnsordet er markeret, være nok til, at 

”Lærerne ændrede deres tænkning til, 
at skriftlig feedback ikke bare var en 
stor opgave med lille effekt, men at det 
tværtimod hjalp eleverne og kunne føre til, 
at eleverne hver især fik den nødvendige 
grammatik.” 

Hanne Wacher Kjærgaard
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5.5.4.2.7. Markin56 
Markin is a standalone, dedicated program to be installed on the teacher’s PC. The student’s text 
needs to be imported or copy-pasted in. The program comes with a rudimentary set of pre-
defined buttons, which insert annotations into the student’s text on the teacher’s screen. For new 
buttons, several ‘layers’ of description are necessary: The code that will appear on the teacher’s 
interface, the category name for the annotation to be placed in the student text, an 
explanation/further detail, potentially a link. Finally, a superordinate category can be defined. The 
program allows for semi-automatic provision of a grade through errors being assigned a positive 
or negative value. In the setup of buttons, the teacher also decides on a color scheme for e.g. 
positive, negative, or ‘neutral’ buttons, just as reusable snippets of text or links can be built and 
stored. The interface itself is also highly adaptable, e.g. in button layout, color coding, font size, 
button size, etc. Figure 5.3 Shows an example text in the teacher’s work space: 
 

 

Figure 5.3: Markin teacher interface. 

Having graded the assignment, the teacher exports the file to an html file, which is then returned 
to the student. Initially, the student cannot see the teacher’s comments but merely sees where 
                                                        

56 This is a very brief description. For a more detailed description of the program and its functions, please refer to 
Appendix 1. 

Feedback fra lærerens 
perspektiv
Elektroniske feedback-
programmer kan hjælpe 
læreren med at give 
systematisk feedback. 
Programmet Markin kan 
kategorisere elevernes 
fejl, så læreren kan sætte 
ind, hvor der er brug 
for det. Samtidig kan 
både lærer og elev følge 
elevens faglige udvikling 
over tid. Her kan du se, 
hvordan programmet ser 
ud, når læreren arbejder 
med det.

Sådan ser rettelserne ud



eleven kan rette fejlen. Har eleven brug for 
mere information, kan han eller hun vælge 
at klikke på ordet én gang for at få at vide, 
at der er tale om en fejl i kategorien nutid/
datid. Har eleven brug for mere hjælp, kan 
endnu et klik informere om, at nutid bruger 
vi om det her, mens datid bruger vi om det 
her, forklarer forskeren. 

”Det er dér, man kan sige, feedback 
bliver til grammatikundervisning. Eleverne 
er altså selv med til at afgøre, hvor meget 
information, de behøver for at kunne lære 
af deres fejl. Lærerne udvalgte selv de ka-
tegorier, som de vurderede, eleverne havde 
behov for at arbejde med og formulerede 
selv de metasproglige kategorier og hjæl-
petekster, eleverne skulle have – og dette 
skulle kun gøres én gang,” understreger 
hun. 

Ret ikke alle fejl
Læreren kan følge elevens udvikling, og 
eleven kan også følge sin egen udvikling og 
selv vælge at fokusere på et område.

”På den måde bliver grammatikken 
tilpasset eleven i stedet for, at de får noget, 
der er over eller under deres niveau, fordi 
læreren skal lærebogen igennem,” siger 
Hanne Wacher Kjærgaard. 

Derfor er en vigtig pointe, at læreren ikke 
skal rette alle fejl, men udvælge nogle at 
forholde sig til med blik for elevens sprog-
lige udviklingstrin. 

”Peter skal måske kun have rettet to 
procent af sine enormt mange fejl, hvis man 
vil bevare hans motivation og lyst til at lære. 
Petrea er måske så langt, at hun kan blive 
skubbet lidt længere, få rettet alt og arbejde 
med de sproglige finesser. Her er det læ-

rerens professionelle viden, der skal i spil, 
for det kan man ikke sætte programmet til. 
Programmet skal ’indrettes’ efter lærerens 
og elevernes behov, niveau og de gram-
matikressourcer, der arbejdes med.” 

En anden vigtig faktor i Hanne Wacher 
Kjærgaards undersøgelse var, at eleverne 
skulle revidere og genaflevere deres opga-
ver.

“På den måde ændredes deres rolle fra 
at være passive modtagere af en opgave 
til en mere aktiv rolle, hvor de var nødt til at 
forholde sig til lærerens feedback og bruge 
mere tid på opgaven og dermed også 
anvendelse af grammatikmaterialer.”

Større tiltro til feedback
Hanne Wacher Kjærgaard fandt ud af, 
at lærerne blev mere positive, da de blev >
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6. Analysis – Teachers 
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what and how much needs repair. The need for this has not been evident to her from the start 
and should probably have been highlighted more in the second workshop.  
 
An example of her practice can be seen in Figure 6.4 below. The green highlights are positive 
annotations, the blue ones are errors to be corrected67. (For a general description of the workings 
of the program, see Appendix 1.) 
 

 

 
Figure 6.4: Example of intervention practice (T1, IP1, AS18). The paper here presented first as 
the student sees it before interacting, next with all annotations unfolded to show how errors 
have been categorized. For translation of annotations, see Appendix 1 

                                                        

67 The gray highlight in line 3 should have been blue as well.  

Feedback fra elevens perspektiv
I det elektroniske feedbackprogram, 
Markin, kan læreren præfabrikere tre 
niveauer af hjælp, som eleven kan vælge 
at bruge. Jo mere hjælp, eleven har brug 
for, desto flere gange klikker eleven på 
det markerede ord. Øverste del viser, 
hvordan eleven ser sin tekst, når den 
kommer tilbage fra læreren. Den neder-
ste del viser, hvordan det ser ud, når 
eleven har trykket på de markerede fejl 
og kan se, hvordan de bliver kategori-
seret.



trygge ved at anvende Markin og fandt ud 
af, at programmet understøttede en mere 
systematisk feedback til eleverne.

”Lærerne ændrede deres tænkning til, 
at skriftlig feedback ikke bare var en stor 
opgave med lille effekt, men at det tvært-
imod hjalp eleverne og kunne føre til, at 
eleverne hver især fik den nødvendige 
grammatik. På samme måde fandt eleverne 
generelt mere mening med deres skrift-
lige arbejde og det at få feedback, og de 
oplevede et øget læringsudbytte,” siger 
forskeren.

Lærerne fik større tiltro til effekten af 
deres feedback, fordi de oplevede en 
højere kvalitet i den feedback, de gav ele-
verne, bl.a. fordi den var mere systematisk. 
De så også en øget sprogtilegnelse hos 
eleverne.

Traditionelt har man i alle skoleformer 
undervist i grammatik på en måde, hvor der 
ikke er den helt store forbindelse til sprog 
i kontekst og uden at se på, hvad sprogets 
funktion egentlig er, forklarer forskeren. Det 
gjorde de tre lærere i undersøgelsen også. 
Men ved brug af Markin gik lærerne nu i 
høj grad væk fra den dekontekstualiserede, 
isolerede grammatikundervisning og valgte 
i stedet at betragte grammatikken i en me-
ningsfuld kontekst, så det var i en sammen-
hæng, der var relevant for eleverne.

”At beskæftige sig med sammenhæn-
gen mellem indhold, mening og sprogets 
funktion hjælper eleverne til at se mere 
mening med deres afleveringer – og med 
grammatik.” ●

Hanne Wacher Kjærgaard er leder for 
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Hanne Wacher Kjærgaards fem råd til sproglærerne: 

1
Ret ikke  
alle fejl 

Man skal ikke rette alle 
fejl. Når man gør det, 
risikerer man, at elever 
med mange fejl mister 
overblikket og moti-
vationen. Det er langt 
bedre at finde nogle få 
kategorier at forholde sig 
til. Vi ved, at elever også 
har stærke forventninger 
til, hvad det vil sige at 
få feedback, og lærere 
er rigtig gode til at give 
elever det, de vil have, fx 
en gennemrettet opgave, 
hvor alle fejl er markeret, 
men al forskning viser, 
at det ikke er hensigts-
mæssigt.

2
Lad eleven  

selv rette fejlene

Det er vigtigt, at eleven 
selv får en chance for at 
rette de fejl, som eleven 
ud fra sin viden, sit 
niveau og de tilgængeli-
ge materialer rent faktisk 
kan rette. Dette arbejde 
åbner for en større 
dybde i bearbejdningen 
af sproget, som kan 
sammenlignes med en 
problemløsningsopgave. 
Fejl, som det ligger uden 
for elevens rækkevidde 
at korrigere, fx nogle ord-
forrådsfejl og vanskelige 
sætningskonstruktioner, 
må læreren nødvendigvis 
rette.

3
Brug metasproglig 

feedback 

Den metasproglige 
feedback letter elevens 
arbejde med at danne 
brugbare mentale kate-
gorier, være opmærksom 
på og genkende fejltyper 
og dermed kunne 
arbejde mere kvalificeret 
med dem, bl.a. gennem 
brug af grammatiske 
ressourcer.

4
Brug it 

En pilot-spørgeske-
maundersøgelse blandt 
små 300 lærere viste, 
at selv om stort set alle 
fik elevernes opgaver 
elektronisk, printede over 
halvdelen opgaverne ud 
og rettede dem på papir. 
Når man gør det, mister 
man muligheder, fx for 
at eleven kan interagere 
med og arbejde videre 
med den samme tekst, 
for at få statistik på 
fejlene og for at få nemt 
overblik over elevens 
udvikling eller fejltyper i 
hele klassen. Man mister 
også muligheden for at 
linke til relevante materi-
aler eller øvelser.

5
Lad eleven  

genaflevere opgaven

Feedback, som der ikke 
sker noget med, er spildt 
feedback. Hvis ikke man 
på en eller anden måde 
arbejder med det, er det 
ligegyldigt. Når eleverne 
afleverer igen, fanger og 
fastholder man dem i en 
proces, og de oplever 
større handlemulighed 
i (sam-)arbejdet om 
opgaven. Men der skal 
naturligvis stadig være 
fokus på, at eleven afle-
verer noget, som er det 
bedste, eleven kunne 
selv. Det er vigtigt, man 
er præcis og konkret 
formulerer, hvordan ele-
verne skal forholde sig til 
den tekst, de får tilbage, 
og hvordan lærerens fe-
edback og arbejdet med 
den kan hjælpe og støtte 
deres sprogtilegnelse. 
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