
Peerfeedback i 

matematik

(og andre fag)



De primære formål med projektet:

1) At reducere mængden af tid jeg skulle bruge på at rette skriftlige 

afleveringer i matematik

2) At ruste eleverne bedre til skriftlig eksamen



Der er en række ting man bliver træt af at 

fortælle eleverne hver gang man retter.

 Fortæl hvad opgaven går ud på

 Hvad er svaret så?

 Hvordan fandt du frem til det? / Du skal forklare hvordan du løste opgaven

 Når spørgsmålet er en sætning skal svaret også være det

 Du skal skrive i sætninger ikke stikord

 * er ikke et gange tegn

 Her burde der være en figur 

 Din figur har så lille font man ikke kan se hvad der står

 Osv. Osv. Osv…..



Hvorfor giver man konstant den samme 

feedback?

 Måske eleverne ikke læser lærer feedback?

 Måske de ikke kan se hvad problemet er?



En løsning kan være peerfeedback

Der er noget forskning der viser at peer feedback hjælper enormt meget*.

Eleverne forstår bedre lærerens feedback og bliver mere reflekteret når de selv 

lærer at give feedback.

* Jeg var for doven til at finde konkrete referencer men det er noget Jesper Bruun og Jens 

Dolin bla. har set på.



Selve forløbet jeg har kørt

del 1 Feedback

1. Eleverne læser 4 eksamensopgaver og diskuterer hvad der bliver spurgt om i 

grupper

2. Aflevering 1: Individuel udarbejdelse af løsningsstrategier

3. Aflevering 2: Løs opgaverne ud fra udvalgte strategier

4. Giv feedback med PeerGrade

5. Diskussion af hvad god feedback er ud fra eksempler 

Intro modul + Dobbeltmodul



Eksempler på Feedback



Eksempler på Feedback



Del 2 Hvad skal en besvarelse indeholde

1. SOLO taksonomi

2. Gennemgang af eksemplariske besvarelse af standard opgaver

3. Aflevering 3: Standard opgaver

4. PeerGrade på aflevering 3

5. Diskussion af feedback

Enkeltmodul + Dobbeltmodul



Del 3 Udarbejdelse af opgaver

1. Eleverne laver i grupper en eksamenslignende opgaver (kendte emner)

2. Aflevering 4: Grupperne løser alle opgaver undtagen deres egen.

3. PeerGrade, hvor grupperne giver feedback på besvarelserne af den opgave 

de har lavet

Enkeltmodul + Dobbeltmodul



Del 4 Lærer Feedback

1. Aflevering 5 er en standard individuel aflevering med eksamenslignende 

opgaver (5 opgaver, 5 timer)

2. Læreren giver individuel formativ feedback

Rettetid cirka 4-5 elever i timen



Del 5 Aflevering til en anden klasse

1. Aflevering 6: Klassen udarbejder en aflevering til en anden klasse XX

2. Klasse XX laver afleveringen

3. De retter i grupper nogle afleveringer med fokus på formativ feedback

4. Klasse XX giver feedback på den formative feedback de har fået

5. Skriftlig refleksion over den feedback de har fået fra Klasse XX

3 enkeltmoduler hvor der er noget tid til anden matematik



Del 6 Sidste aflevering

1. Aflevering 7 er samme type som aflevering 5. (Standard individuel 

aflevering med eksamenslignende opgaver, 5 opgaver, 5 timer)

2. Individuel PeerGrade feedback

Enkeltmodul



Skriftlige opgaver i forløbet

Aflevering Type Timer 

opgaven er sat 

til

Tid brugt på 

at lave 

opgaven

Rette tid

1 Ind 1 1 0

2 Ind 4 0 0

3 Ind 4 1 0

4 Grp 5 0 0

5 Ind 5 1 6

6 Grp 1 0 0

7 Ind 5 1 0

Der er lavet 7 afleveringer til i alt 25 fordybelses timer som jeg har brugt 10 timer 

på

Udover den ene aflevering til en anden klasse som jeg har brugt 0 timer på



Opsummering

 I alt har jeg brugt 13 moduler af 50 minutter (7 timers forberedelse)

 7 afleveringer med eksamenstræning i kendt stof til i alt 25 timer (10 timers 

arbejde)

 Kvaliteten af elevernes aflevering stiger markant og der er ikke længere fokus 

på alt det man gentager hele tiden

 Eleverne følte sig meget bedre rustet til skriftlig eksamen og synes de havde 

lært meget (empiri fra spørgeskema og interviews)



Peergrade

 https://app.peergrade.io/teacher/courses/9bf2b153-9952-493d-bac0-

f28e98b3e3f2/assignments/43dada8b-7225-4d56-9446-

9b60f8a3fc4e/results/handins/0486a2a5-8988-4704-a6f7-1c392c5f72a8

https://app.peergrade.io/teacher/courses/9bf2b153-9952-493d-bac0-f28e98b3e3f2/assignments/43dada8b-7225-4d56-9446-9b60f8a3fc4e/results/handins/0486a2a5-8988-4704-a6f7-1c392c5f72a8


Anvendelse i andre fag

Metodens primære formål 

 Eleverne bliver fagligt dygtigere ved, at se gode besvarelser.

 Formalia bliver markant forbedret i elevernes produkter.

 Der er mindre at rette for læreren (spare tid).

 Det kan man bruge i de fleste fag.


