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Feedback
Materialet om feedback er udarbejdet af Erhvervssociolog Steen Elsborg, LDI, journalist Søren Svith, Periskop, og erhvervspsykolog
Mille Mortensen i samarbejde med arbejdsmiljøchef Morten W. Andersen fra Rigshospitalets Arbejdsmiljøenhed.
Foto: Thomas Søndergaard. Layout: KROSCH
2

Rigshospitalet · Feedback i mindre grupper

Feedback på løsning af en konkret opgave
– guide til to personer eller mindre grupper

Fakta om metoden

Hvem:		To personer eller mindre grupper af kolleger som arbejder sammen til hverdag.
Hvornår:		Når I vil forbedre løsningen af en konkret opgave, fx stuegang, læge- og sygeplejekonferencer
eller håndteringen af en udfordring i arbejdsmiljøet.
			
Det kan også være i forbindelse med en præstation, fx i et uddannelsesforløb.
Tid:			

Forberedelsesmøde: 15 - 20 min, feedback: 15 – 20 min pr. person.

Materiale:		

Spilleregler for feedback, som du kan finde på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Feedback

Personligt
udbytte:		
Du bliver mere bevidste om dine egne handlinger, og hvordan de virker på andre.
			
Du bliver bedre til at løse den opgave, du får feedback på.
Gruppens
udbytte:		
I lærer at give hinanden feedback på en konkret og konstruktiv måde.
			I får et mere åbent samarbejde, hvor I ikke skal gå og putte med tingene, men får det sagt ligeud.
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1
Aftaler før observationen

Læs ”Spilleregler for god feedback” igennem sammen.
Tal om, hvad I forstår ved de enkelte punkter:
•	Er der noget, det er særligt vigtigt for jer bliver overholdt under
observationen og feedbacken?
•	Er der noget, I tænker kan blive svært.
•	Hvad kan I sammen gøre, for at I få et godt udbytte ud af feedbacken?
•	Hvad kan I sammen gøre, for at det bliver en positiv oplevelse
for jer begge?

2
Vælg hvad der skal observeres og gives feedback på
Hver af jer vælger et konkret situation, som I gerne vil have den
anden til at observere og derefter give jer feedback på.
Fortæl på skift hinanden:
•	Hvilken situation du gerne vil have observeret.
•	Præcist hvad i situationen du gerne vil have feedback på.
•	- fx din måde at formulere dig på, dit kropssprog, din måde at
bevæge dig på, patientens
reaktion, mødedeltagernes forståelse af dine budskaber, din
evne til at lytte.
•	Hvad håber du konkret at få ud af feedbacken? – fx gode råd,
nye ideer, afklaring på hvordan
du virker på andre.
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Selve observationen

I mødes på det aftalte sted og tidspunkt. I nogle tilfælde vil observatøren selv være en aktiv del af situationen, fx som mødedeltager
eller som kollega ved en stuegang. I andre tilfælde er det muligt kun
at have opgaven som observatør. I begge tilfælde er det vigtigt at
adskille fakta og vurderinger.

Eksempel på fakta:
Sygeplejersken åbner døren og træder ind på patientstuen. Hun ser
på patienten og smiler. Hun taler langsomt med en lys stemme. Hun
sætter sig ved siden af patienten på sengen og tager ham i hånden.
Hun forklarer om en forestående undersøgelse. Hun taler i korte
sætninger og holder pauser undervejs.
Eksempel på vurdering:
Sygeplejersken kommer glad ind af døren på patientstuen. Hun
er imødekommende og venlig overfor patienten. Hun optræder
professionelt og omsorgsfuldt overfor patienten. Hun er dygtig til
sit arbejde. Hun forklarer rigtig godt patienten om en forestående
undersøgelse.
Forsøg at lægge størst vægt på fakta. På den måde kan du i selve
feedbacken virke som et spejl for modtageren, hvad der i mange
tilfælde er det, der åbner for de største erkendelser.
Grundregler
Grundreglen for al feedback er, at den foregår efter observationen,
ikke undervejs. Nogle gange kan det dog være en fordel at dele et
forløb op, så der i mellem de enkelte faser kan gives feedback.
Derudover er der følgende regler, hvis observatøren ikke selv deltager aktivt i situationen, fx som mødedeltager eller som kollega ved
en stuegang.
•	Alle, der er til stede, skal være informeret om, at situationen
bliver observeret, og hvorfor den bliver det. Det skal ikke være
et oplæg til diskussion – nøjes med at orientere kort, da det ellers kan tage for meget af deltagernes opmærksom og derved
påvirke situationen.
•	Den, der observerer, må ikke påvirke situationen ved at blande
sig undervejs.
Reglerne skal dog afstemmes efter situationen. Hvis der fx observeres i en stor forsamling, kan det virke forstyrrende og påvirke
præstationen, hvis man gør opmærksom, at der observeres.
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Feedback på observationen

Kort tid efter observationerne finder I et godt lokale, hvor I kan være
uforstyrrede. Medbring skriveredskaber, papir og kopi af ”Spilleregler for god feedback” samt denne guide.
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Manual til selve feedbacken
Hvis I begge to skal have feedback, så aftal hvem, der starter, og hvor lang tid I vil sætte af. Byt når halvdelen er tiden er gået,
så I får lige meget tid. Husk at styre tiden, så der også er tid til de uddybende spørgsmål til sidst.
Notér undervejs, når du modtager feedback og lad den anden afslutte feedbacken, før du stiller spørgsmål.
Som tommelfingerregel skal I sætte halvdelen af tiden af til at give feedback og den anden halvdel til spørgsmål og fælles
udforskning af muligheder.
Indledende spørgsmål
•
Vil du godt gentage, hvad du præcist ønskede jeg lagde mærke til, og hvad du håber konkret at få ud af min feedback?
•
Er der noget, du gerne vil sige om den situation jeg observerede, inden jeg giver min feedback?
Formuleringer til din feedback
Først fakta…
•
Jeg iagttog at…
Derefter vurderinger….
•
Jeg oplever, at når du gør… så virker det rigtig godt.
•

Jeg oplever, at når du gør… så har det den effekt at…

•

Jeg kan forestille mig, at du … Jeg tror måske, at du….

•

Med hensyn til det, du konkret har bedt mig om at lægge mærke til, har jeg tænkt at…

•

Med hensyn til det, du gerne konkret vil have ud af min feedback, så vil jeg sige til dig at…

Spørgsmål til afrunding af feedbacken
•
Er der noget som jeg har sagt, du gerne vil have uddybet eller har svært ved at forstå?
•

Er der noget du gerne vil have feedback på, som jeg ikke er kommet ind på?

•	Hvad tænker du umiddelbart, du kan bruge fremover fra feedbacken?
(Du kan lægge op til, at I udforsker mulighederne i fællesskab).
Du afslutter med at sige, hvad du selv har lært af at give feedback, altså hvad du opnået af erkendelser.
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Vend ryggen til problemet

– og hør hvordan to kolleger vil tackle det
Fakta om metoden
Mål: 		

At komme videre med et problem eller en udfordring

Tid:			18 minutter pr. udfordring.
Hvis alle tre skal have sparring kan det altså gøres på en lille time.
Deltagere:

Tre kolleger, lederkolleger eller lignende.

Udbytte:		Du får nye vinkler og mulige løsninger serveret. og du påvirker dine kolleger med gode ideer.

I hold på tre hjælper I hinanden med at finde vinkler på jeres individuelle, arbejdsmæssige udfordringer.

Fremgangsmåde
1	Fordel rollerne A, B og C.
B holder øje med tiden.
2	A fremlægger sin udfordring, mens B og C lytter
(uden at afbryde). B og C noterer ned og stiller eventuelt
opklarende spørgsmål til sidst. (max 3 minutter).
3	A vender sig om. B og C drøfter, hvordan udfordringen
kan tackles, mens A lytter med ryggen til. A noterer
tanker og ideer ned og fokuserer kun på det, der
inspirerer. (max 6 minutter)
4	A vender sig om fortæller de andre, hvad der har
inspireret. I fællesskab udvikler I videre på de gode
forslag. (max 9 minutter).
5

Byt roller og gentag forløbet
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Genfortælling

Guide til supervision på den gode eller problematiske historie
Reflekteret genfortælling er en metode, hvor du får fortalt dine kolleger noget, du er optaget af, eller som nager dig i dit arbejdsliv, og
får genfortalt historien i deres perspektiv. Du opnår ny forståelse og
indser nye handlemuligheder.

Fakta om metoden
Mål:		Brug hinanden som aktive sparringspartnere til at blive bevidste om personlige og faglige værdier
og til at åbne op for at gå i helikopterperspektiv og se nye muligheder.
Deltagere:		

Kolleger i grupper af 2-4 personer.

Hvornår:		Metoden er meget velegnet til supervision, og den er også god til debriefing,
når I har oplevet noget dramatisk, som skal tales igennem.
Varighed:		

20 – 30 minutter til hver runde.

Lokale:		

Et sted, hvor I kan være uforstyrrede.

Materiale: 		

Skriveredskaber, papir og denne guide.

Personligt udbytte: Du opnår ny forståelse og indser nye handlemuligheder.
		Du opnår fornemmelsen af, at du ikke er alene om dine udfordringer og bliver mere bevidst om
personlige og professionelle værdier hos dig selv og dine kolleger.
Fælles udbytte:
I lærer en metode, hvor I kan tage vanskelige ting op mellem jer.
		Alle får automatisk reflekteret over de problemstillinger, som fokuspersonen vælger. I får indsigt i,
hvad I hver især er optaget af, får styrket relationerne mellem jer og hjælper hinanden til at få et
bedre arbejdsliv.

Før I går i gang

•	Aftal på forhånd hvor lang tid der er sat af til hver runde,
og hvor mange runder I har tid til.
•	Vælg én til at holde øje med tiden.
•	Aftal, at historierne bliver i rummet, også bagefter, med mindre
den, der har fortalt historien tager den op selv.
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1

3

Forbered en historie om dit arbejdsliv

Genfortælling af historien

•	Kom i tanke om noget fra dit arbejdsliv, du gerne vil
fortælle de andre.

•	Hvad hæftede jeg mig særligt ved i historien?

Alle i gruppen sætter sig hver for sig med pen og papir.

Når historien er fortalt til ende, tager I en runde, hvor I på skift fortæller,
hvad I har noteret ned undervejs:

•	Det kan være en vanskelig situation eller faglig udfordring,
du er følelsesmæssig uafklaret på, et behov du har eller ønsket
om at tage ved lære af noget, der er sket.

•	Hvilke billeder af fortælleren gav historien mig?

•	Skriv stikord ned, så du er forberedt på at fortælle de andre
historien.

•	Hvad gjorde det ved mig, at høre denne historie?

2
Fortæl en god historie

Vælg den, der skal starte med at fortælle sin historie. I andre skal
sidde parat med pen og papir foran jer.
Spørgeguide til jer, der lytter til historien
Imens historien bliver fortalt uden afbrydelser, skal de der lytter
notere ned. Reflekteret genfortælling er ikke en dialog. I skiftes til at
fortælle og til at være et lyttende tavst publikum.
•	Hvad hæfter jeg mig særligt ved i denne historie?
Fx bestemte ord eller sætninger
•	Hvilke billeder af fortælleren giver historien mig?
Fx ”jeg får billedet af en meget modig person” / ”jeg hører,
at du var presset i situationen”
•	Hvad minder det dig om i dit eget arbejdsliv?
Fx ”jeg kommer til at tænke på…” / ”jeg kender den følelse
fordi…”
•	Hvad gør det ved dig at høre denne historie?
Fx ”jeg bliver så glad, når jeg hører at…” / ”historien gør mig
faktisk lidt vred fordi…”
•	Er der noget du får lyst til at gøre efter at have hørt historien?
Fx ”jeg er blevet mindet om, at jeg vil…” / ”Undervejs fik jeg
den ide at…”

•	Hvad mindede historien mig om i mit eget arbejdsliv?

•	Er der noget jeg har fået lyst til at gøre efter at have hørt historien?

4

Fortællerens reaktion – genfortælling af
genfortællingen

Til sidst får fortælleren ordet igen og fortæller de andre
•	Hvad hæftede jeg mig særligt ved af de ting, I sagde i
genfortællingen?
•	Hvad gjorde det ved mig at lytte til det, I sagde?
•	Hvor har det bragt mig hen at fortælle historien til jer, og
derefter lytte til jeres genfortælling?
•	Er der noget jeg har fået lyst til at gøre på baggrund af denne
samtale?
Runden slutter med at fortælleren takker de andre for deres
opmærksomhed. I kan nu runde af, eller begynde en ny runde med
en ny fortæller.
Husk at bekræfte jeres aftale om fortrolighed, inden I går hver til sit.
Denne metode er udviklet med udgangspunkt i narrativ psykologi.
Her er den grundlæggende forståelse, at vi mennesker skaber mening
i vores liv ved at skabe fortællinger om det og så fortolke disse fortællinger.

8

Rigshospitalet · Feedback i mindre grupper

Lån hinandens hjerner og få nye ideer
– guide til fire personer eller mindre grupper
I kan på kort tid hjælpe hinanden med, hvordan I håndterer de udfordringer, I hver især har brug for at tage op. Metoden er velegnet
til hurtigt at finde nye veje skaber samtidig en fælles viden om,
hvilke udfordringer eller problemer de forskellige medlemmer af
gruppen står overfor.

Fakta om metoden
Hvem:		

Små grupper af kolleger, som arbejder sammen til hverdag.

Hvornår:		Når en af jer står med en udfordring, som vedkommende gerne vil tage op
eller når I mødes for at dele viden alligevel.
Tid:			30 minutter.
Mødelokale:	Et lokale med mulighed for at stille stole op til gruppefeedback (se drejebog for illustration af opstilling).
Materiale:		

Skriveredskaber, papir og kopi af denne guide til alle deltagere.

Personligt
udbytte:		Du får løsninger serveret og mulighed for at påvirke dine kolleger, så de finder gode måder at håndtere deres
udfordringer.
Gruppens
udbytte:		I får en grundig viden om, hvad der rører sig blandt jeres kolleger og en effektiv metode, hvor I hurtigt kan komme
i dybden med en problemstilling uden at spilde tiden.

Problem eller udfordring?

Når man oplever, at der er et problem, vil man have en tendens til at tænke på fejl eller mangler og måske også på årsager
til, at problemet er opstået. Når man oplever, at der er en udfordring, vil man typisk tænke på muligheder og løsninger og
måske også på, hvad man ønsker sig i fremtiden. Nogle synes, der er mest energi i at anskue forhold som udfordringer, andre
mener det er for ”management-agtigt” og foretrækker at se på forhold som problemer.
Det er ikke mere rigtigt at vælge det ene frem for det andet, men dette værktøj sigter på at se på nye muligheder og løsning
er og ikke på at finde årsagsforklaringer. Derfor skriver vi ”udfordringer” i denne guide.
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besvaret.

1
Forberedelse af feedback-runden

Vælg en af jer til at holde styr på tiden og tænk over, at I alle kommer til orde, og at I giver jer tid til at lytte til hinanden
Få udfordringerne på bordet

ÀÀ Start med hver især at notere ned i 2-3 minutter, hvad I har af

udfordringer eller problemer arbejdslivet lige nu, som I kunne
tænke sig at få de andres blik på.

OBS: Tal til hinanden – ikke til fokuspersonen. Bland ikke jeres egne
udfordringer ind i samtalen.
Spørgeguide
•
Hvad optager jer særligt ved udfordringen?
•

Hvilke dilemmaer hører I?

•	Hvilke billeder får I af fokuspersonen, når I hører om
udfordringen?

Sæt stolene frit på gulvet således:
Interviewer

•

Hvad siger det om, hvad der er vigtig for fokuspersonen?

•

Har I nogen bud på, hvad fokuspersonen kan gøre?

•

Hvad ville du selv gøre i samme situation?

Fokuspersonen bliver interviewet om sin udfordring, mens feedback-teamet lytter, er stille og måske skriver lidt ned.

•

Hvad tror I, der vil have størst effekt?

ÀÀ Ca. 5-10 minutter, eller indtil alle spørgsmål er fyldestgørende

•

Hvad vil være det bedste at gøre her og nu?

•

Hvad vil være det bedste at gøre på længere sigt?

Feedback team

Fokusperson

2
Interview af fokusperson

besvaret.
Spørgeguide
•
Hvad er din udfordring, og hvem involverer den?
•

Hvorfor er det en udfordring for dig?

•	Hvad betyder udfordringen for dig og dine omgivelser (kolleger, andre afdelinger)?
•	Hvad drømmer du om, der skal ske herfra? Hvem kan gøre
noget?
•

Hvad vil du særligt gerne have, at de andre giver svar på?

Fokuspersonen vender ryggen til de andre, mens feedbackteamet
interviewes. Det gør det lettere for vedkommende at koncentrere
sig om at lytte - og for de andre at tale mere frit.

3

Interview af feedback teamet

4

Fokuspersonen fortæller om nye muligheder

Fokuspersonen fortæller, hvad han eller hun særligt kan bruge til at
komme videre med udfordringen.

ÀÀ Ca. 5 minutter, eller indtil alle spørgsmål er fyldestgørende
besvaret.
Spørgeguide
•
Hvad kan du særligt bruge af det, de sagde?

•	Hvordan oplevede du at høre de andre tale om din udfordring?
•

Hvad gør disse tanker ved dig?

•	I kan vælge at aftale, hvornår fokuspersonen får lejlighed til at
følge op på, hvordan det gik med udfordringen.
Afrund feedbackrunden – og tag måske en ny runde med en anden
fokusperson.

Feedbackteamet interviewes om deres tanker om udfordringen,
mens fokuspersonen lytter, er stille og måske skriver lidt ned.

ÀÀ Ca. 5-10 minutter, eller indtil alle spørgsmål er fyldestgørende
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Ressourcespejdere

– en guide til at sætte ord på hinandens styrker og evner
Fakta om metoden
Formålet:	At få blik på dine egne og de andres styrker og få frem i lyset,
hvordan medlemmerne i teamet kan supplere hinanden.
Deltagere:

Grupper på 3-6 personer. Mange grupper kan deltage samtidig.

Hvornår:
		

Hvis jeres team eller enhed har brug for at lære hinanden at kende eller
at få øje på hinandens styrker.

Lokale:

Et lokale, hvor I kan være uforstyrrede.

Varighed:

9-15 minutter pr. involveret person. Aftal på forhånd, hvor meget tid I vil bruge.

Materiale:	Skriveredskaber, post-it og denne guide.
Personligt
udbytte:	Få blik for, hvad dine kolleger sætter pris på hos dig og få sat ord på dine styrker.
Fælles
udbytte:

At få blik for hinandens styrker og bevidsthed om, hvordan I kan supplere hinanden fagligt.

Før I går i gang

•	Aftal på forhånd, hvor lang tid der er sat af til hver runde, og
hvor mange runder I har tid til.
•	Vælg én af jer til at være tovholder for processen. Det vil sige,
den der siger, hvad der skal gøres og holder øje med tiden.
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1
Forbered en god historie (3 – 5 min)

Alle i gruppen sætter sig hver for sig med pen og papir.

3

Hvad fortæller historien om dig? (3 – 5 min)

Når historien er fortalt til ende, tager I en runde hvor I på skift:

•	Kom i tanke om en situation, hvor du lykkedes med dit arbejde.
Det kan være en situation, de andre har oplevet, men det kan
også være en opgave, du har løst uden, at de andre har været til
stede.

•	Tager en post-it ad gangen og fortæller, hvad der står på den,
og hvad der fik jer til at skrive det.Fx: ”Jeg skrev ”god til at lytte”,
da du fortalte at…” eller ”Jeg har før lagt mærke til at du... og
det var historien endnu et godt eksempel på”.

•	Det kan være en konkret løsning af en vanskelig opgave, en
samtale der gik godt, et projekt du har gennemført. Noget du
er fagligt stolt af.

•	Sæt post-it sedlen fast på den person, der lige har fortalt
historien

•	Skriv stikord ned, så du er forberedt på at fortælle de andre om
situationen.

2
Fortæl en god historie (3 – 5 min)

Vælg den i gruppen, der skal starte med at fortælle sin historie. I
andre skal sidde parat med pen og post-its foran jer.
De andre spejder efter ressourcer - Imens historien bliver fortalt
(uden afbrydelser) skal de andre lytte grundigt efter, hvad historien
gemmer af eksempler på fortællerens ressourcer.

Når alle har hængt deres sedler på fortælleren, siger han eller hun
tak og piller alle sedlerne af.
Gem dem. De er gode at tage frem på en regnvejrsdag.

Mere om feedback
På intranettet kan du finde mere om feedback, og hvordan I
kan introducere det til hele personalegruppen:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Trivsel og psykisk arbejdsmiljø > Feedback

•	Hvad har han eller hun vist af evner og styrker i den situation,
der bliver beskrevet?
Fx ”Er god til at lytte”, ”Er stærk til at analysere”, ”Har stort overblik i stressede øjeblikke”.
NB! Prøv kun at vurdere styrkerne ud fra selve situationen og
ikke ud fra, hvordan du i øvrigt kender din kollega. Ellers kan
det for personen i centrum opleves som en rose-klub uden
reelt indhold.
•	Skriv en post-it for HVER af de ressourcer eller styrker,
du kommer i tanke om.

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
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