
“Tegn på dannelse – formativ feedback” er et bud på at forene formativ feedback med 
den allestedsnærværende dannelsesopgave, som alle gymnasielærere står med i  
hverdagen.

På konferencen vil du få “hands on” erfaring med formativ feedback i forskellige  
fag i temabaserede workshops, og du vil få bogen “Tegn på dannelse – en inspira- 
tionsbog til arbejdet med formativ feedback” (2017) baseret på arbejde med formativ  
feedback på Rysensteen gymnasium i samarbejde med Steen Beck. Konferencen  
åbner med et teoretisk didaktisk og praksisreflekterende oplæg af Steen Beck  
om formativ feedback og rundes af med et oplæg ved Stefan Hermann, rektor  
ved professionshøjskolen Metropol.

INVITATION til konferencen “Tegn på dannelse – formativ feedback”
på Rysensteen Gymnasium den 20.11.2017 kl. 9.30-16

Redigeret af Steen Beck og Julie Rørdam Thom

Inspiration til formativ  
feedback og peer-respons

Ét er at måle elevers faglige progression. Noget andet er at  

organisere didaktisk udviklingsarbejde uden at tabe den  

almene dannelse af syne.Tegn på dannelse tilbyder praktiske svar på den aktuelle  

diskussion om evalueringsformer i tilknytning til den nye  

gymnasiereform. Det gøres anskueligt, hvordan elever og  

lærere sammen undersøger læringsudbyttet i en dialogisk  

proces ud fra mundtlige eller skriftlige præstationer og  

produkter i fagene dansk, engelsk, matematik, natur- 

geografi, samfundsfag, idræt og spansk. 
Inspiration til formativ feedback og peer-respons gives ud  

fra et aktionsforskningsprojekt på Rysensteen Gymnasium.  

I en række kapitler skrevet af de syv fags lærere præsen-

teres konkrete undervisningsforløb. Forskeren Steen Beck 

analyserer lærernes aktioner på baggrund af observationer  

og interviews og behandler bogens tema i et teoretisk og  

kritisk perspektiv. Alle involverede bidrager til konklusioner 

om nutidens elever, motivation og lærergerningen i en  

afsluttende rundbordssamtale.
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Citater fra bogens rundbordssamtale  

Plancher af internationale og danske nøglepersoner 

hænger på Rysensteen Gymnasiums vægge i Tietgens-

gade og på Flæsketorvet. De minder dagligt lærere og 

elever om, hvilken dannelsestradition vi indgår i.

“Netop peer-respons er noget, der ansvarlig-

gør vores elever, og noget, der får dem til at 

arbejde sammen om noget større, som er den 

faglige læring (…), hvor de kan løfte sammen 

og støtte sig til hinanden undervejs.”“Der er en gruppe, som det er svært for (…) 

Der er mange ting, der forstyrrer, og som gør, 

at de ikke lige kan lave den der forankring, og 

der er man nødt til konstant i undervisningen 

at præsentere nogle rammer, som gør, at de 

får fæstnet tingene.”
“Det er jo også noget med, at vi godt ved, at 

de der faglige identitetsprocesser er koblet på 

nogle dybe udviklingstendenser over tid (…) 

Og man kan godt få stærke impulser, det var 

det her, vi snakkede om, da vi snakkede om 

formativ evaluering (…) På den anden side har 

vi sådan en præstationskultur, der handler 

om, at vi via data skal se, hvordan tingene ryk-

ker sig, helst i mikroforløb på den korte bane.”
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9.30-10  Ankomst på Flæsketorvet 60 – kaffe og croissanter

10.00-10.10  Velkomst ved rektor Gitte Harding Transbøl

10.10-10.55  Oplæg ved lektor, Phd ved SDU Steen Beck: Undervisning, læring og  
dannelse i den formative evaluerings tidsalder. Hvordan kan man styrke elevers faglige 
identitetsprocesser gennem brug af formativ evaluering, og hvordan påvirkes elevers  
faglige læring? Et teoretisk, empirisk, kritisk og konstruktivt bidrag til afklaring.

10.55-11.25  Dialogforum med Steen Beck og aktionsforskerne

11.25-11.35  Kort pause – kaffe, vand og frugt

11.35-12.30  WORKSHOP 1  (Vælg mellem følgende – én pr. workshop; selvom fagene  
er nævnt, skal det understreges, at der inddrages almendidaktiske pointer.)

1. Processkrivning, elev-feedback og litteraturanalyse i dansk ved lektor i Dansk  
og Religion Jan Aasbjerg Petersen

2. Fæstnelsesprocesser i samfundsfag ved lektor i Samfundsfag, Kinesisk og  
Erhvervsøkonomi Josefine Hjejle

3. Konferenceformen som evalueringsproces ved lektor i Naturgeografi Hanne  
Lillemose Sørensen

4. Logbog og elev-feedback i matematik ved lektor i Matematik og Kemi Mads Leth
5. Selvevaluering, elev-feedback og motivation i fremmedsprogundervisning ved lektor 

i Engelsk og Dramatik Malene Scharff og lektor i Spansk, Engelsk og  
Dramatik Trine Roelsgaard

6. Aktionslæring som organisatorisk udviklingsprojekt ved rektor Gitte Harding  
Transbøl og pædagogisk udviklingschef Julie Rørdam Thom

12.30-13.15  Frokostbuffet

13.15-14.10  WORKSHOP 2  (der udbydes de samme workshops som i Workshop 1)

14.10-14.30  Kaffe og kage

14.30-15.30  Oplæg ved rektor v. professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann:  
Dannelse – trosbekendelse, protest eller kompas? I dag synes snart sagt alle og enhver  
at omfavne, næsten befamle dannelsesbegrebet. At få hold på begrebet er er næsten  
som at sømme budding på en væg. Men der er grund til at opholde sig ved det. Hvorfor 
kom det igen? Hvad bør vi hæfte os kritisk ved i en dansk pædagogisk sammenhæng?

15.30-16.00  Dialog om tegn på dannelse mellem Stefan Hermann og Steen Beck  
på baggrund af dagens oplæg og spørgsmål fra salen

Dagens program

Tilmelding senest d. 06.11.  
med valg af to workshops 
til jt@rysensteen.dk

Vælg workshops ved at 
følge disse links:

WORKSHOP 1 (11.35-12.30) 
Tilmelding  
WORKSHOP 2 (13.15-14.10) 
Tilmelding

Deltagerpris for hele  
dagen: 499 kr inklusiv  
et eksemplar af bogen  
“Tegn på dannelse  
– Inspiration til formativ 
feedback og peer- 
respons”, 2017, U-Press.

For mere information:  
kontakt pædagogisk  
udviklingschef  
Julie Rørdam Thom,  
Rysensteen Gymnasium,  
jt@rysensteen.dk

https://docs.google.com/forms/d/1WIzcLtqUR3kAdJuhb_dyV-Ls6TSyVGsENNLZoiQXSMk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1lPWzVL6b2bAP_O8siq4VW9_bPptTww9q-8Bzswbll9Y/viewform?edit_requested=true

