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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



• Observationer

• Elevprodukter

• Læringsmål

• Fortællinger

• Iagttagelser

• Fornemmelser

• Tilfredsheds-
undersøgelse

• Socioøkønomi

• Elevprofil

• Risikofaktorer

• Sprogvurdering

• Diktat

• Nationale test

• Karakterer

Resultatdata
Demografisk 

data

ProcesdataPerceptuelle 
data

Observation og feedbacksamtale 2019

Fagteam
• Datateam → læringskonference

• Kollegaobservation & feedback
• Aftale prøvehandlinger til forbedring 

af egen og fælles praksis

• Forberede/evaluere undervisning
• Dele didaktiske tips og materialer



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



Glimt af læring 

”Vi øver os sammen”

Lær nyt og anvend samtidig 

Familiekultur → Professionel kultur


