
KOPIARK 1 
Forslag til ting, man kan vurdere og give feedback på: 
 
 

● Manipulation af diagrammer 
○ Er der valgt et diagram, der får budskabet godt frem? 
○ Er der valgt nogle data ud, der understøtter budskabet? 

 

● Formidling/forklaring 
○ Er matematikken til at forstå på baggrund af forklaringerne? 
○ Passer budskabet i nyheden med den matematik, der er brugt? 

 

● Udtrykket 
○ Er der kvalitet i produktet? 
○ Er der brugt tekniske effekter til at få produktet til at se tjekket ud? 

 
 

● Bevidsthed om målgruppen 
○ Er produktet velegnet til Facebook? 
○ Er produktet målrettet brugerne i gruppen/på Facebook? 

 
  



KOPIARK 2 
Feedbackeksempler til sortering - Klip eksemplerne ud og sorter dem i forskellige kategorier efter hvor 
brugbare de er for modtagerne. 

Jeg kan ikke lide lyden i 
videoen. 

Hvorfor er jeres diagram 
grønt? 

Jeg synes ikke, jeres 
diagram er særlig pænt. Jeres nyhed er dårlig. 

Jeres video vil virke bedre, 
hvis I ikke læser så meget 
op af papirerne. 

Jeg synes, I skal forklare 
mere om, hvor man kan se 
det, I siger i jeres diagram. 

Jeg ville nok lave skjule 
mere af teksten i 
diagrammet, da det alligevel 
er svært at læse. 

Måske kunne I have fået en 
mere vild graf, hvis I havde 
valgt en anden model end 
den lineære. 

Hvordan mon det ville se ud, 
hvis I havde valgt at lave en 
graf, der ikke er helt så 
overdrevet. 

Jeg kunne godt tænke mig 
at se, hvordan jeres diagram 
så ud, hvis I satte tal ud for 
hver søjle. 



KOPIARK 3 

I kunne prøve at forstørre 
diagrammet en smule, så det 
kom mere i fokus. Det, tror jeg, 
ville tydeliggøre jeres budskab.  

Det ville se fedt ud, man 
kunne se udviklingen trin for 
trin. 

 
Brugbar feedback 
 
 

God feedback gør en bedre 

○ Giver lyst til at arbejde videre.  
 

○ Giver nye idéer.  
 

○ Gør det let at komme videre.  
 

 
 

Feedback skal ikke 

○ Gøre andre kede af det.  

○ Fjerne lysten til at arbejde videre.  
 

○ Være svær at bruge.  
  



KOPIARK 4 
Forslag til sætningsstartere til feedback: 
 

● Kunne I lave en…  
 

● Måske vil det være en god idé at flytte... 
 

● Hvordan ville det mon se ud hvis… 
 

● Har I prøvet, hvordan det ser ud hvis I… 
 
● I kan prøve at… 

 
● Jeg tror, det vil se godt ud hvis I… 

 
● Jeres diagram vil måske virke endnu bedre, hvis I… 

 
● Jeres diagram... 


