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”Påph.d.-kurset "Introduction to science teaching" blev spil-
let brugt somet eksempel på, hvordan struktureringaf grup-
pearbejde kan gøre samarbejdet effektivt og konstruktivt
sammenlignet med gruppearbejdeuden roller og rammer. De
ph.d.-studerendekanfremadrettetbrugestruktureretgruppear-
bejdesåsomspillet i deresegenundervisning.EndvidereÀkde
ph.d.-studerende gennemspillet kvaliÀceret peer-feedback på
deresundervisningsportfolio. Spillets styrkeer desuden,at det
fungerergodt,nårgruppemedlemmernekommer fraforskellige
kulturer.”
(AnnikaBüchert Lindberg,Science,AU)

”Jegharbrugtspillet i forbindelsemedetoverbygningsseminar
for studerendemed forskellige fagligebaggrunde, hvor delta-
gerne gav feedback på hinandens synopser. Jeg har tidligere
arbejdet med peer-feedback påandre forløb, men oplevelsen
dennegangvar,at destuderendevar langtbedreforberedt,og
atselvefeedbackenforløbmerestruktureretogmedstørreud-
bytte.” (LasseLindekilde,Adjunkt,Statskundskab,AU)

Jeghar arbejdet medpeer feedback i mangeåroghar nuprø-
vet spillet pået par forløb.Det fungerer tilsyneladendegodt i
forhold til at strukturereprocessen ogundgåundskyldninger
ogdiskussion.Når førstdestuderendehar lært formen,glider
spillet ofte i baggrunden, fordi deer i stand til at følgefrem-
gangsmåden uden alle spillets dele. (Lone Koefoed Hansen,
adjunkt,Institut forÆstetikogKommunikation,AU )
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TEKSTFEEDBACKSPILLETSSTYRKER
Studenterperspektiv

• Gørmetodenletteretilgængeligognemmereat læreatan-
vendeogunderstøtter feedbackprocessenfrastart til slut.

• Rammesætteraktivitetenpåenpositivmådevedat trække
påspilerfaringer.

• Indeholder engruppekonstituerendeaktivitet, hvor grup-
pen indbyrdes forhandler sig frem til fælles rammer og
konsekvenser for regelbrud.

• Tilbyder legitimesocialepositioner at håndhæveregler ud
fraover forandregruppemedlemmer.

”Jeghar brugt tekstfeedbackspillet pået undervisningsforløb
ogoplevedei denforbindelseminbedsteskriveprocestil dato.
JegÀk meget ud af input ogkommentarer framinemedstu-
derendeogharsidentagetspilletsmetodermedmigi enmere
uformel form”.(VibeKromann,studerende,Lingvistik,AU)
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BRUG AF SPILLET I UNDERVISNINGEN
Arbejdetmedat introducereoganvendetekstfeedbackspillet i et
undervisningsforløb tænkes struktureret i Àre trin, hvor det er
muligtatudeladedetsidstetrin.

1. Regellæsning og gruppeinddeling: Inden man går i
gangmedatbrugetekstfeedbackspillet,hardeltagernebrugforat
læsespil-ogregelhæftet derhjemmesamtat bliveinddelt i grup-
peraf 3-4personer.

2. Udfyldning af aftaleark: Efter at deltagerne har læst
spil- og regelhæftet, skal demødes i grupperneog udfyldedet
medfølgendeaftaleark.Aftalernegår påbl.a. konsekvenser af at
modtagebødekort,forventningsafstemningomantal fremsendte
sider,valgaf spillederogdeadlinesfor fremsendelseaf tekster.

3. Spille tekstfeedbackspillet:Når deltagernehar haft lej-
lighedtil atproduceretekstudkastogforberedefeedbackpåhin-
andenstekster,kandespilletekstfeedbackspillet.

Disse spilgange kan indlejres i undervisningen eller kan lægges
ud til gruppearbejde uden for undervisningen, eller man kan
vælgeenkombinationheraf – fx førstespillegangsomendel af
undervisningstidenogderesterendegangelagt udsomen selv-
stændiggruppeaktivitet.Hvormangegangegruppenskal mødes
ogspille,afhængeraf undervisningsforløbetsvarighed,oghvilke
kravder stillestil produktionaf tekster i det konkreteundervis-
ningsforløb.Et forslagkunneværefxat spillespillet tregangei
forbindelsemedetsemesterforløbmedfxenskriveøvelsesomen
del af forløbetogenafsluttendeeksamensopgave.
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4. Opsamling på feedback ved underviser: Efter spillet
kangruppensspilledernedskriveogaÁeveregruppensmetafeed-
back til underviseren, der dermed kan få indblik i gruppernes
arbejde og læringsudbytte. Dette giver underviseren mulighed
for at følgedestuderendesfeedbackprocesser ogdermedkunne
adresserespørgsmål/temaer fragrupperne.Detkanværespørgs-
mål til det fagligeindhold eller fx spørgsmål om,hvadkravenei
studieordningen betyder, hvilket kangiveunderviseren lejlighed
til atpræsenteregodeeksemplerpåopgaver,der leveroptil krite-
rierne.

Nogleunderviserehar haft godeerfaringer med at brugespillet
påandremåder. Fxsomenenkeltståendeaktivitet i forbindelse
med en skriveworkshop (udelukkendetrin 3)ogmed modiÀce-
redeudgaveraf aftalearket.
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SPILLET IINSTRUKTORUNDERVISNINGEN

Tekstfeedbackspillet kan indgåsomen del af undervisnin-
genmenkanogsåfungeresomenrammesatstudieaktivitet,
der lægges ud til studiegrupper. En anden mulighed er at
anvendespillet somendel af instruktorundervisningen.

Instruktorsopgaverkanfxvære:

• Diskutereden overordnederammesætningmed vip-
underviser oggivefeedback fraet studenterperspek-
tiv

• Inddeledestuderendei grupperaf 3-4
• Præsenterespillet ogformålet med det for destude-

rende,væregodt indei reglerne
• Hjælpedestuderendemedat løseevt.problemerun-

dervejsi peer-feedback-processen
• Indsamlemetafeedbackfrahvergruppesspillederef-

terhver spillegangogmeldedennetilbageviamail til
vip-undervisersammenmedevt.egneiagttagelserom
processensforløb
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FAGLIG FORANKRING: BRUG AF FEED-
BACKKORT

Tekstfeedbackspillet strukturerer en overordnet proces og
kanderfor fungerei mangeforskelligesammenhænge.Spil-
let indeholderogsåmulighedenforat inddragedenkonkre-
tefagligesammenhængi selvespildelen,hvismaninddrager
feedbackkortene.Dissekort er i udgangspunktet blankeog
har to formål. Dels kan de – i processen med at udfylde
dem– giveanledning til at reÁektereover, hvilkekriterier
der gælder for netop den type fagtekst, der arbejdes med.
Delskande,nårdeindgåri spillet,væremedtil atkvaliÀcere
denfeedback,dergives.Derermangemåderatarbejdemed
udfyldningenaf kortenepå,fx:

• Underviseren kan udfylde et sæt kort. Efter de stu-
derendehar spillet med dem,kankortenedanneud-
gangspunkt for endiskussionaf deoverordnedekri-
terier for faget/teksttypen.

• De enkelte grupper kan udfylde et antal kort, bytte
med en anden gruppeogkommenterekorteneefter
brug.

• De studerende kan hver især udfylde 2-3 kort, som
aÁeveres til underviseren.Underviseren udvælger en
række kort, der danner udgangspunkt for en fælles
diskussion,ogudvælgersamtidigdekort,derefterføl-
gendeskal indgåi spillet.
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TEKSTFEEDBACKSPILLET OG STUDIE-
METROEN
ArbejdetmedfeedbackpåfagligeteksterkanyderligerekvaliÀce-
res ved at indrageStudiemetroen (www.studiemetro.au.dk). Stu-
diemetroen understøtter studerende i at oparbejde akademiske
studiekompetencer med fokuspåakademisk skrivning (krav og
processer),studiestrategieroginformationssøgning.

Studiemetroen har et stop omfeedback påden pink rute, som
indeholdermateriale,derkanbrugesi forbindelsemedtekstfeed-
backspillet:
• Enprint-selv-versionaf spillet til downloadtil studerende,

der selvønskeratbrugespilletudenforundervisningen
• Guidestil,hvordanmangiverogmodtager feedback
• Ideer til, hvilke typer af tekster man fx kan aÁevere til

gruppen, og gode råd til, hvordan man kommer i gang
medatskrivedeforskelligetyperaf tekster

• Etsætudfyldtefeedbackkortmedgenerellespørgsmål,der
kanbrugesuafhængigtaf faglighedogtekstgenre.
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Der er derudover mangemuligheder for at inddrageStudieme-
troendirektei arbejdetmedakademiskskrivning–isærdenpink
ruteomskriveprocesogdenguleruteomkravtil universitetsop-
gaver er relevante. Pådisseruter Àndesbl.a. et onlinenonstop-
skrivnings-modul, problemformuleringsværktøjet Scribo og et
interaktivtmodul omargumentation i opgaver.
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SpilletÀndesbådei endanskogenengelskudgave.

For yderligereinformationer omspillet kontakt TineWirenfeldt
Jensen,ellerGrySandholmJensen,Center forUndervisningsud-
viklingogDigitaleMedier,Arts,AarhusUniversitet

Læsemereomspillether:
www.tdm.au.dk/tekstfeedbackspillet


