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Elever og læreres udbytte af feedbacksamtaler 
Igennem de individuelle feedbacksamtaler opnår lærerne indblik og eleverne anerkendelse. 

 

Eleverne føler sig set og hørt gennem de individuelle feedbacksamtaler, hvor de kan tale om de ting, der 
udfordrer dem, men også bekræftes i de fremskridt de gør – fagligt og socialt.  

Det er en kontakt og et kendskab, som også værdsættes af lærerne, der på deres side fremhæver 
samtalerne som en vej til at opnå et større kendskab til den enkelte elev og herigennem styrke de 
relationelle bånd til den enkelte elev. Denne viden om den enkelte elev oplever lærerne som meget 
anvendelig i undervisningen til at understøtte elever, der i særlig grad kan have brug for hjælp i 
undervisningen. 
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På klasseniveau kan samtalerne give lærerne et indblik i, hvad der samlet set rører sig blandt eleverne i 
klassen og giver således mulighed for at arbejde med samspillet og de sociale dynamikker i klassen og på 
den baggrund understøtte lærerens klasseledelse og bestræbelser på at skabe et positivt læringsmiljø. Det 
kan være i relation til elevernes sociale dynamikker og det at skubbe til, at eleverne også kollektivt 
understøtter hinanden.  

 

I relation til muligheden for at bedrive klasseledelse kan samtalerne yderligere åbne for en feedback fra 
eleverne til lærerne. Samtalerne kan give eleverne mulighed for at ytre sig om, hvordan de oplever 
undervisningens tilrettelæggelse og lærernes tilgange. Enkelte lærere påpeger, at de benytter de 
perspektiver og tilbagemeldinger, de får fra eleverne, til at tilrettelægge undervisningen, så den i højere 
grad imødekommer disse. 

Udover at give lærere og elever indblik i hinandens perspektiver og understøtte arbejdet med klasseledelse, 
rummer samtalerne også muligheden for mere direkte at bidrage til elevernes faglige, sociale og personlige 
progression. Igennem samtalerne arbejdes der med målsætninger eller aftaler som følges op ved næste 
samtale og gerne løbende herimellem. Flere elever beskriver, hvordan de oplever, at samtalerne særligt har 
bidraget til, at de har udviklet en anden tilgang til det at gå i skole og til det at arbejde med fagene.   
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