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Vejledning om tilbagemeldingsordningen i matematik
med hjælpemidler FP9 og skriftlig matematik FP10 ved
prøveterminen maj/juni 2022
I forbindelse med sommerens prøver 2022 indføres en tilbagemeldingsordning for de skriftlige prøver i fagene matematik og dansk. Beskikkede
censorer skal give en skriftlig tilbagemelding til de skoler, som de er censor for. Det er obligatorisk at lave denne tilbagemelding, og censorerne
bliver særskilt honoreret for den.
Baggrund for og formål med ordningen
Tilbagemeldingsordningen er igangsat efter, at evalueringen af én-bedømmer-ordningen viste, at lærere og skoleledere efterspørger viden og
data om den enkelte klasses præstation i forhold til aflagte prøver.
Ordningen skal sikre, at skolerne og dermed faglærerne får en tilbagemelding om de enkelte klassers præstationer ved de skriftlige prøver, som
kan anvendes i skolens fremadrettede faglige udviklingsarbejde.
Skabeloner for tilbagemelding
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udviklet skabeloner
for tilbagemeldingen for fagene dansk, matematik, tysk, engelsk og
fransk (9. og 10. klasse) for at tilvejebringe en ensartet og struktureret tilbagemelding til skolerne.
I matematik generer rettearket en række diagrammer i forhold til censors
vurdering af elevbesvarelserne. Diagrammerne er den ene del af tilbagemeldingen til lærerne. Den anden del består i censors beskrivelse af den
enkelte klasses generelle styrker samt mulige udviklingspunkter, som læreren kan have fokus på i det fremtidige matematikfaglige arbejde. Beskrivelsen tager afsæt i diagrammerne og det overordnede indtryk fra retningen af elevernes besvarelser.
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Eksempler på brugbar feedback fra censor til lærer
Formålet med tilbagemeldingsordningen er at give feedback til den enkelte lærer og fagteamet, som kan bruges til at udvikle skolens undervisning.
Feedback skal derfor være konstruktiv og indeholde informationer om
elevernes præstationer, som censoren vurderer, at læreren vil have gavn
af at vide.
Derfor er det vigtigt, at censorer:
• kun forholder sig til elevernes besvarelser og diagrammerne.
• fremhæver generelle tendenser/mønstre med afsæt i elevernes
besvarelser og diagrammerne.
• har fokus på både styrker og udviklingspotentialer vurderet ud
fra diagrammerne og det overordnede indtryk fra retningen af
elevernes besvarelser.
• undgår at skrive et specifikt antal elever, men snare benytte betegnelser som ”få”, ”mange”, ”alle”, ”ingen” osv.
Honorar til censorerne
Der skal udarbejdes en tilbagemelding for hver klasse/hold. Censorer vil
blive aflønnet med 130 kr. per klasse/hold. Tilbagemeldingen skal kun
laves, hvis der er mere end 4 elever i en klasse.
Forsendelse af de udfyldte skabeloner fra censor til skolen
Censoren kan enten printe den udfyldte skabelon ud og sende den sammen med de rettede elevbesvarelser med sikker post til skolen. Alternativt kan censoren sende den som PDF til skolens mailadresse. Frist for
indsendelsen er den 10. juni 2022.
Forsendelse af de udfyldte skabeloner fra censor til STUK
Censoren sender den udfylde skabelon som PDF til STUK på
fp@stukuvm.dk. I emnefeltet skrives der ”Skabelon tilbagemeldingsordning”. Frist for indsendelsen er den 10. juni 2022.
Kontaktpersoner i STUK
For spørgsmål eller kommentar til tilbagemeldingsordningen bedes censoren rette henvendelse til:
Lea Gassner Nielsen (lea.gassner.nielsen@stukuvm.dk) eller
Ida Fonager Hansen (ida.fonager.hansen@stukuvm.dk)
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