
DUN-Konference 

              2015  
Workshop 3.1  

Titel VUF - Værktøj til Udvikling af Feedbackformer 

Programtekst På denne workshop får du mulighed for at arbejde med VUF – Værktøj til Udvikling af 
Feedbackformer, som inspirerer med konkrete eksempler og som kan anvendes til 
udvikling af feedback aktiviteter. 

Abstract Baggrund: VUF – Værktøj til Udvikling af Feedbackformer (www.sdu.dk/VUF) blev 

udviklet i 2013 ifm. det tværfakultære projekt ”Prøveformer, feedback og læring” på 

SDU. VUF er en inspirationsbank, hvor undervisere og udviklere kan se eksempler på, 

hvordan feedback er integreret i praksis på konkrete fag, studier og fakulteter. VUF er 

desuden et udviklingsværktøj, som kan anvendes, når nye kurser eller uddannelser 

skal udvikles, eller eksisterende kurser og uddannelser skal gentænkes. VUF breder 

feedback-landskabet ud og hjælper med at kortlægge mulige aktører: hvem skal give 

feedback’en? Og mulige kontekster: hvad skal der gives feedback på?  

Deltagerforudsætninger: Workshoppen henvender sig til undervisere og udviklere, 

som gerne vil undersøge og diskutere forskellige måder at arbejde med feedback i 

undervisningen på mhp. at gentænke egen kursusplanlægning. Kurset henvender sig 

ligeledes til undervisere og udviklere, som er i færd med at udvikle nye kurser og 

uddannelser.  

Det anbefales, at deltagerne studerer VUF på www.sdu.dk/VUF før workshoppen.  

Indhold og struktur  

Workshoppen indledes med en præsentation af VUF. Herefter afvikles to runder:  

Runde 1: Deltagerne studerer VUF individuelt og sætter kryds i matricen, hvor de kan 

genfinde de feedback aktiviteter, de pt. gennemfører med studerende. Herefter 

erfaringsudveksler deltagerne i grupper à 3-4.  

Runde 2: Deltagerne diskuterer VUF som værktøj til udvikling af feedback aktiviteter. 

Hvilken betydning tillægges VUF matricens 2 eksisterende dimensioner? Hvilke andre 

vigtige aspekter spiller en rolle, når feedback skal integreres i undervisningen?  

Afsluttende diskussion.  

Forventet udbytte: Hensigten med workshoppen er at give deltagerne viden om, 

hvordan man kan arbejde med feedback i undervisningen med henblik på at styrke de 

studerendes læringsudbytte samt få indsigt i, hvordan undervisningsforløb med 

feedback kan designes. 
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