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FEEDBACKFORMULERINGER 
Formuler dig på en måde, så din feedback bliver brugbar for modtageren. Hvilke reaktioner havde 
du undervejs? Interesse? Forståelse? Modstand? Ligegyldighed? Kedsomhed? Associationer? 
Begejstring? Hvad gjorde indtryk? Hvad var det vigtigste teksten sagde? Sig fx:  

 

”Jeg blev meget interesseret da jeg læste om…” 

”Jeg blev overbevist om… da jeg læste…” 

”Jeg fik lige præcis de oplysninger jeg havde brug for i afsnit…” 

”Jeg kunne ikke forstå…” 

”Jeg kunne tænke mig at få uddybet…” 

”For mig var… forvirrende, fordi…” 

”For mig virkede det overflødigt at læse om…, fordi…” 

”Jeg blev ukoncentreret i afsnit…, fordi…” 

”Jeg er i tvivl om…, men måske kunne du…” 

”Jeg undrer mig over…, fordi…” 

”Den mest interessante pointe i din tekst er…” 

”Jeg opfatter det sådan, at det du vil argumentere for, det er…”  

”I afsnit… mangler jeg, at du skriver noget om…”  

”Jeg er i tvivl om, hvad teksten fokus er, fordi…” 

”Det overrasker mig, at…, fordi…” 

 

 

 

 

 

VEND  
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HUSK: Fokus for feedbacken bestemmes af tekstens status 
Du skal skelne mellem ufærdige, halvfærdige og færdige tekster.  

 

Når teksten er rå og ufærdig, kan du fokusere på: 

- Er tekstens idé god og hvor kommer den tydeligt frem?  
- Er emnet relevant og hvor kommer det frem i teksten?  
- Ser problemformuleringen ud til at blive god eller svær at arbejde med? Hvorfor?  
- Er der et tydeligt fokus i teksten? 
- Hvor i teksten ser du de største potentialer og hvorfor?  

 

Når teksten er halvfærdig i form af kladde eller udkast, kan du fokusere på:  

- Kan du forstå argumentationen i de enkelte afsnit? Hvorfor? 
- Kan du følge den samlede argumentation i teksten? 
- Er det tydeligt hvilken funktion de enkelte afsnit har i forhold til helheden? Hvorfor? 
- Er der sammenhæng i teksten? Hvorfor? Hvordan? 
- Træder fokus tydeligt frem? 
- Bliver du overbevist om tekstens pointer? Hvor? Hvorfor? 
- Får du de informationer du har brug for? Hvor? Hvorfor? 
- Kan du følge tekstens struktur? Hvorfor? 
- Lever teksten op til de kriterier som du opfatter er gældende for den? Hvordan?  
- Hvilke konkrete forbedringsforslag kan du finde på?  

 

Når teksten er ved at være færdig og klar til aflevering, kan du fokusere på: 

- Hvordan er tekstens læsevenlighed? Hvorfor? 
- Er sætningslængden passende?  
- Er ordvalget godt? 
- Er tekstens inddeling i afsnit logisk?  
- Hvordan fungerer overskrifterne i teksten? 
- Bliver du forstyrret af stavefejl og tegnsætning?  
- Er kilder korrekt angivet?  

 
 

 

 


