
Læringsdag 4

”Feedback og observation”





Læringsdag 1

• Stærkere 
læringsfællesskaber 
– fælles og lokalt 
afsæt

Læringsdag 2

• Roller, positioner 
forandringsledelse

Læringsdag 3

• Datainformeret 
praksisudvikling

Læringsdag 4

• Feedback og 
observation



Læringsdag 5.1

• Forberede 
læringsdag 5

• Ledelses-
repræsentation fra 
hver skole om 
formiddagen

Læringsdag 5

• Inspiration og 
indblik i hinandens 
arbejde med 
Stærkere 
Læringsfællesskaber

• Distriktet 0 – 18 år

Ledelseskonference

• Ledelse af stærkere 
læringsfællesskaber

Læringsdag 6 - 9

• Fra september 2020 
til december 2021

• Datoer, temaer og 
form kommer 
senere 





Læssøesgade Skole



Observationer og 
feedbacksamtaler

2015-2020
Læssøesgades Skole 



Arbejdsgruppe
3 vejledere + 2 pæd.led

vejleder → lærer/pædagog
leder      → lærer/pædagog

- i  team 

Observation og feedbacksamtale 2015



uge lærer obs
feedback og 
ref.team fagudvalg opsamlende fagteam parall.

35 tjh ls

35 tak ak

35 mbf hv tors uge 36

36 tb hv

36 tg ak tors uge 37

37 ih ak

37 sø hv tors uge 38

38 ht hv

38 hh ls

38 ll ls tors uge 40 dk indsk. tirs mat indsk tirs

43 is hv

Organisering 2015



Feedback og reflekterende samtale – ”arket”

Formålet er fælles at blive klogere
• Hvordan læringsmålsstyret undervisning bidrage til god udvikling af undervisning?
• Hvordan kan observation, vejledning og feedback forbedres?

Rammer og spilleregler beskrives 
• observation/iagttagelse, ikke vurdering/fortolkning
• undersøgende og nysgerrig
• lytte- og taleposition

Konkret samtaleguide



Leder

LærerLærer

Vejleder Lærer

Vejleder

Læreren fortæller om undervisningsforløbet.

5-10 min

Lederen fortæller 5 min

• Jeg hæfter mig særligt ved...... i det, du fortæller

• I observationen lagde jeg konkret mærke til.............

• Jeg kunne tænke mig at drøfte........ videre med dig

Den fælles drøftelse. Lederen leder samtalen 10 min

• Hvad tænker du om mine observationer?   

• Hvad siger du til det, jeg kunne tænke mig at drøfte 
videre med dig?



Leder

LærerLærer

Vejleder Lærer

Vejleder

Det reflekterende team

5 min 

• Hvad skabte forundring 
og nysgerrighed?

• Hvilke spørgsmål 
kunne man også stille?



Leder

LærerLærer

Vejleder Lærer

Vejleder

Afslutning af feedbacksamtalen 5 min

• Hvor har observationen og denne samtale bragt dig 
og mig hen?

• Hvordan kan vi gå videre med dette til fællesskabet, 
når vi gerne vil styrke læringsmålsstyret 
undervisning her på skolen



Observation og feedbacksamtale 2019

Fagteam finder fælles fokus
Dansk 
Matematik
Pædagoger i SFO
Pædagoger i specialklasser

15 møder tirsdage 14.30-16

Arbejdsgruppe 
3 vejledere + 2 pæd.led
skoleleder + læringspartner

-i  team lærer → lærer
pædagog → pædagog



Kollega-kollegaobservation
Underviser

Processtyrer: 
leder/vejleder

Underviser

Underviser



Kollega-kollegaobservation
Underviser

Underviser

Underviser

?   !

Meta-observation 
vejleder/leder

Processtyrer: 
leder/vejleder



Observationer og 
feedbacksamtaler

2015-2020
Læssøesgades Skole 



STÆRKERE
LÆRINGS-
FÆLLESSKABER

LÆRINGSDAG 4.0

Observation og feedback



TÆNK!

Hvad er det første du tænker på 
når du hører begreberne

Del det med din side-m/k 3 minutter

Feedback Observation



DAGENS
FORMÅL

Formål med læringsdagen

• At give Ledelse og ressourcepersoner/faglige fyrtårne 
fælles viden om og inspiration til at anvende 
observation og feedback til at styrke faglig refleksion 
og læring mhp. at udvikle praksis.

Udbytte af læringsdagen

• Indblik i forskellige observations- og feedbackformer

• Inspiration til/vidensdeling om hvordan observation 
og feedback konkret kan anvendes til at forbedre 
egen praksis

• Erfaring med afprøvning af feedbackmodel

• Model til at arbejde med observation og feedback

• Rum/tid til at afklare eget tilbud/afdelings arbejde 
med feedback og observation ift. den igangværende 
lokale øvebane.



OM DAGENS TEMA
HVAD ER FEEDBACK?

• Tilbageføring af information

• Det, du ser (observerer) hos den anden, som du 
formidler tilbage til ham eller hende

• At få øje på noget ved den anden persons praksis og 
handlinger

• At formidle det, du ser, til den pågældende

• At give feedback er at se og anerkende nogle sider 
ved andres praksis

• At få feedback er at blive bekræftet og få mulighed for 
at vokse – og få et andet perspektiv

”En reflekterende dialog […] er en samtale, 
hvis formål er at skabe nye perspektiver, ny 
viden, erfaringsudveksling, omforståelser, 
nye handlemuligheder og læring […]”     
(Møller, 2019)



OM DAGENS TEMA
HVAD ER OBSERVATION?

• At se, iagttage, undersøge og registrere, hvad der 
sker i praksis

• At se på ny og at åbne op for nye perspektiver og 
alternative handlemuligheder (ikke fejlfinding og 
bevisførelse!)

• Fordrer at man er nærværende og fokuseret, samt er 
bevidst om at vores begreber og teorier om verden er 
med til at styre det, vi ser. 



KOBLING TIL TIDLIGERE LÆRINGSDAGE
HVAD BYGGER VI VIDERE PÅ

‘Land of nice’
Modige samtaler 

og kritiske venner

”Stemningen i et team kan sagtens være god, så længe der ikke er tale om en 

forandringsstemning. Men for et professionelt læringsfællesskab gælder det, at 

medlemmerne er præget af  nysgerrighed over for egen praksis, at der er en 

udviklingslyst i forhold til at blive klogere på sine elever, på sin undervisning og 

på, hvilken læring der opstår.”

Kirsten Mogensen (2018): Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber



MODIGE SAMTALER

Tillid, tryghed

rammer, struktur

kontrakter,

kompetencer, roller

Teknik, metoder

Karl Tomms 
spørgsmålstyper

Læringscirkel



ETIK NÅR VI OBSERVERER OG HAR 
FEEDBACK-SAMTALER

"Hver gang vi gør noget, der bliver set og 
bemærket af andre, er det en
identitetsskabende handling: Jeg bliver
genkendt. – På godt og ondt"

(Löw, 2009)
pædagogiske 
kontekster



DAGENS PROGRAM

Kl. 09.00-10.00: Fælles intro i salen

Kl. 10.10-10.30: Tjek ind på holdet

Kl. 10.30-10.55: Feedback som element i udvikling af praksis

Kl. 10.55-11.05: Pause

Kl. 11.00-12.00: Kollegial feedback i praksis som ledelse og ressourcepersoner

Kl. 12.00-12.30: Frokost

Kl. 12.30-13.30: Observation som afsæt for feedback og reflekterende dialoger

Kl. 13.30-13.45: Rammer og forudsætninger for observation og feedback

Kl. 13.45-13.55: Pause

Kl. 13.55-14.45: Brug af observation og feedback på egen skole

Kl. 14.45-15.00: Præsentation, afrunding, aftaler og evaluering


