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Tekstfeedbackspilleti brug
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”På ph.d.-kurset "Introduction to science teaching" blev spillet brugt som et eksempel på, hvordan strukturering af gruppearbejde kan gøre samarbejdet effektivt og konstruktivt
sammenlignet med gruppearbejde uden roller og rammer. De
ph.d.-studerendekan fremadrettet brugestruktureret gruppearbejdesåsomspillet i deresegen undervisning. EndvidereÀk de
ph.d.-studerende gennem spillet kvaliÀceret peer-feedback på
deres undervisningsportfolio. Spillets styrke er desuden, at det
fungerer godt,når gruppemedlemmernekommer fraforskellige
kulturer.”
(AnnikaBüchert Lindberg, Science, AU)

Jeghar arbejdet med peer feedback i mangeår oghar nu prøvet spillet pået par forløb. Det fungerer tilsyneladende godt i
forhold til at strukturere processen og undgå undskyldninger
ogdiskussion. Når først destuderendehar lært formen, glider
spillet ofte i baggrunden, fordi de er i stand til at følge fremgangsmåden uden alle spillets dele. (Lone Koefoed Hansen,
adjunkt, Institut for Æstetik ogKommunikation,AU )

”Jeghar brugt spillet i forbindelsemedet overbygningsseminar
for studerende med forskellige faglige baggrunde, hvor deltagerne gav feedback på hinandens synopser. Jeg har tidligere
arbejdet med peer-feedback på andre forløb, men oplevelsen
dennegangvar, at destuderendevar langt bedreforberedt, og
at selvefeedbacken forløb merestruktureret ogmed størreudbytte.” (LasseLindekilde,Adjunkt, Statskundskab,AU)
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TEKSTFEEDBACKSPILLETSSTYRKER
Studenterperspektiv
•

Gør metoden letteretilgængeligognemmereat læreat anvendeogunderstøtter feedbackprocessen frastart til slut.

•

Rammesætter aktiviteten påen positiv mådeved at trække
påspilerfaringer.

•

Indeholder en gruppekonstituerendeaktivitet, hvor gruppen indbyrdes forhandler sig frem til fælles rammer og
konsekvenser for regelbrud.

•

Tilbyder legitimesocialepositioner at håndhæveregler ud
fraover for andregruppemedlemmer.

”Jeg har brugt tekstfeedbackspillet på et undervisningsforløb
ogoplevedei den forbindelsemin bedsteskriveprocestil dato.
Jeg Àk meget ud af input og kommentarer fra mine medstuderendeoghar siden taget spilletsmetoder med migi en mere
uformel form”.(VibeKromann, studerende,Lingvistik, AU)
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BRUG AF SPILLET I UNDERVISNINGEN
Arbejdet med at introducereoganvendetekstfeedbackspillet i et
undervisningsforløb tænkes struktureret i Àre trin, hvor det er
muligt at udeladedet sidstetrin.
1.
Regellæsning og gruppeinddeling: Inden man går i
gangmedat brugetekstfeedbackspillet,har deltagernebrugfor at
læsespil- ogregelhæftet derhjemmesamt at bliveinddelt i grupper af 3-4personer.

2.
Udfyldning af aftaleark: Efter at deltagerne har læst
spil- og regelhæftet, skal de mødes i grupperne og udfylde det
medfølgende aftaleark. Aftalerne går påbl.a. konsekvenser af at
modtagebødekort,forventningsafstemningomantal fremsendte
sider, valgaf spilleder ogdeadlinesfor fremsendelseaf tekster.

3.
Spille tekstfeedbackspillet:Når deltagerne har haft lejlighed til at produceretekstudkast ogforberedefeedback påhinandenstekster, kan despilletekstfeedbackspillet.
Disse spilgange kan indlejres i undervisningen eller kan lægges
ud til gruppearbejde uden for undervisningen, eller man kan
vælgeen kombination heraf – fx førstespillegangsomen del af
undervisningstiden og de resterende gange lagt ud somen selvstændiggruppeaktivitet.Hvor mangegangegruppen skal mødes
ogspille, afhænger af undervisningsforløbetsvarighed,oghvilke
krav der stilles til produktion af tekster i det konkrete undervisningsforløb. Et forslag kunne værefx at spille spillet tre gange i
forbindelsemedet semesterforløbmedfxenskriveøvelsesomen
del af forløbet ogen afsluttendeeksamensopgave.
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4. Opsamling på feedback ved underviser: Efter spillet
kan gruppensspilleder nedskriveogaÁeveregruppensmetafeedback til underviseren, der dermed kan få indblik i gruppernes
arbejde og læringsudbytte. Dette giver underviseren mulighed
for at følgedestuderendes feedbackprocesser ogdermed kunne
adresserespørgsmål/temaer fragrupperne.Det kan værespørgsmål til det fagligeindhold eller fx spørgsmål om, hvad kravenei
studieordningen betyder, hvilket kan give underviseren lejlighed
til at præsenteregodeeksempler påopgaver,der lever optil kriterierne.
Nogle undervisere har haft gode erfaringer med at bruge spillet
påandremåder. Fx somen enkeltståendeaktivitet i forbindelse
med en skriveworkshop (udelukkende trin 3) og med modiÀceredeudgaver af aftalearket.
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SPILLET I INSTRUKTORUNDERVISNINGEN
Tekstfeedbackspillet kan indgåsomen del af undervisningen men kan ogsåfungeresomen rammesat studieaktivitet,
der lægges ud til studiegrupper. En anden mulighed er at
anvendespillet somen del af instruktorundervisningen.
Instruktorsopgaver kan fx være:
•

•
•
•
•

Diskutere den overordnede rammesætning med vipunderviser og give feedback fraet studenterperspektiv
Inddeledestuderendei grupper af 3-4
Præsentere spillet og formålet med det for de studerende,væregodt indei reglerne
Hjælpedestuderendemed at løseevt. problemer undervejsi peer-feedback-processen
Indsamlemetafeedback frahver gruppesspilleder efter hver spillegangogmeldedennetilbageviamail til
vip-underviser sammenmedevt.egneiagttagelser om
processensforløb
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FAGLIG FORANKRING: BRUG AF FEEDBACKKORT
Tekstfeedbackspillet strukturerer en overordnet proces og
kan derfor fungerei mangeforskelligesammenhænge.Spillet indeholder ogsåmuligheden for at inddrageden konkretefagligesammenhængi selvespildelen,hvismaninddrager
feedbackkortene. Dissekort er i udgangspunktet blanke og
har to formål. Dels kan de – i processen med at udfylde
dem – give anledning til at reÁektere over, hvilke kriterier
der gælder for netop den type fagtekst, der arbejdes med.
Delskande,nårdeindgår i spillet,væremedtil at kvaliÀcere
denfeedback,der gives.Der er mangemåder at arbejdemed
udfyldningen af kortenepå, fx:
•

•

•

Underviseren kan udfylde et sæt kort. Efter de studerende har spillet med dem, kan kortene danne udgangspunkt for en diskussion af de overordnede kriterier for faget/teksttypen.
De enkelte grupper kan udfylde et antal kort, bytte
med en anden gruppe og kommentere kortene efter
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,ogudvælger samtidigdekort,der efterfølgendeskal indgåi spillet.
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TEKSTFEEDBACKSPILLET
METROEN

OG

STUDIE-

Arbejdet medfeedback påfagligetekster kan yderligerekvaliÀceres ved at indrage Studiemetroen (www.studiemetro.au.dk). Studiemetroen understøtter studerende i at oparbejde akademiske
studiekompetencer med fokus på akademisk skrivning (krav og
processer), studiestrategier oginformationssøgning.

Studiemetroen har et stop om feedback på den pink rute, som
indeholder materiale,der kanbrugesi forbindelsemedtekstfeedbackspillet:
•
En print-selv-version af spillet til downloadtil studerende,
der selv ønsker at brugespillet uden for undervisningen
•
Guidestil, hvordan man giver ogmodtager feedback
•
Ideer til, hvilke typer af tekster man fx kan aÁevere til
gruppen, og gode råd til, hvordan man kommer i gang
med at skrivedeforskelligetyper af tekster
•
Et sæt udfyldtefeedbackkort medgenerellespørgsmål,der
kan brugesuafhængigt af faglighed ogtekstgenre.
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Der er derudover mange muligheder for at inddrage Studiemetroen direktei arbejdet med akademisk skrivning– især den pink
ruteomskriveprocesogden guleruteomkrav til universitetsopgaver er relevante. På disse ruter Àndes bl.a. et online nonstopskrivnings-modul, problemformuleringsværktøjet Scribo og et
interaktivt modul omargumentation i opgaver.

LITTERATUR
Jensen, TineWirenfeldt & Jensen,GrySandholm.2011. ”Engagingstudentsin thepeer-feedback process -improved peerfeedback on textsthrough theconceptualization of aboard
game”,in procedingsof International Conferenceof Education, Research and Innovation, Madrid, 2011.
Dysthe, Olgaet al., 2001.Skrivefor atlære, Klim
Elbow, Peter,1998. WritingWithPower, Oxford UniversityPress
Elbow, Peter, 1973. WritingWithout Teachers, Oxford University
Press
Harboe,Thomas, 2000.Skrivegrupper, Samfundslitteratur
Rienecker, Lotte. 2009. Feedback i grupper,Akademisk SkrivecentersSkrifter 2/2009, KøbenhavnsUniversitet

15

Spillet Àndesbådei en dansk ogen engelsk udgave.
For yderligere informationer omspillet kontakt TineWirenfeldt
Jensen, eller GrySandholmJensen,Center for UndervisningsudviklingogDigitaleMedier,Arts,AarhusUniversitet

Læsemereomspillet her:
www.tdm.au.dk/tekstfeedbackspillet
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