
FEEDBACK

Generelt
om feedback 

Feedback betyder tilbagemelding - at melde tilbage, 
hvad man har observeret.

Et væsentligt led i mange kommunikationsproces-
ser er feedback. Det er ikke nødvendigvis nemt at 
håndtere feedback, men evner man at give og mod-
tage feedback på en konstruktiv måde, så er det en 
kilde til læring og udvikling. Feedback er nemlig en 
effektiv måde at lære mere om sig selv på og om 
den virkning, som vores adfærd har på andre.

Konstruktiv feedback øger kendskabet til en selv 
og giver mulighed for at vælge forskellige veje i for-
hold til adfærd og opmuntring til udvikling. Derfor 
er det vigtigt at lære at give og ligeledes modtage 
konstruktiv feedback.

AT GIVE KONSTRUKTIV FEEDBACK

1. Start altid med det positive
De fleste har brug for opmuntring og brug for at
vide, at de gør noget godt. Start derfor med at for-
tælle, hvad den anden har gjort godt:

”Jeg kunne godt lide den måde, du lyttede til John, 
men der var en bestemt lejlighed, hvor det forekom 
mig, at du lavede en antagelse om ham uden at få 
den tjekket.”

Vores kultur har en tendens til at understrege det 
negative og lægge vægt på fejltagelser og mangler 
snarere end på styrker. Vi overser ofte det, som vi 
kan lide, eller det som var godt. Hvis det positive 
omtales først, er vi mere tilbøjelige til at lytte til og 
tage ved lære af feedback.

2. Vær specifik
Forsøg at undgå generelle kommentarer, som ikke
rigtigt kan bruges, når det gælder om at udvikle
færdigheder. Udsagn som “Det var glimrende”, “Det
var dårligt” kan være behagelige eller frygtelige at
høre, men de giver ikke detaljer nok til at kunne
bruges til at lære noget nyt, fordi sådanne udsagn
er uspecifikke og ikke fortæller, hvad der var “glim-
rende” eller “dårligt”.

Få derfor fat i, hvad det var, personen konkret 
gjorde, og som fik dig til at vælge at bruge ordene 
“glimrende” eller “dårligt”.

”Den måde, du stillede det spørgsmål på lige på det 
tidspunkt i samtalen, var mægtig godt timet. Fra 
det synspunkt forekom det mig, at du tvang dine 
egne værdier ned over den anden person.” 

3. Referér til adfærd, der er mulig at ændre
Det hjælper ikke en person at få feedback om no-
get, vedkommende ikke kan ændre. Udsagn som:
”Jeg kan virkeligt ikke lide dit ansigt/størrelse/klod-
sethed/facon osv.”, kan den anden ikke gøre noget
ved. En bemærkning som: “Det ville være godt, hvis
du smilede lidt mere/så på mig, når du taler” og lig-
nende, kan den anden bruge til at dygtiggøre sig og
ændre adfærd.

4. Tilbyd alternativer
Hvis du giver negativ feedback, så skal du ikke
nøjes med at kritisere. Kom med forslag til, hvad
personen kunne have gjort i stedet for. Vend den
negative kritik til positive forslag:
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“Det, at du blev siddende, da Anne kom ind virkede 
ugæstfrit. Hvis du var gået over til hende og havde 
hilst på hende, ville hun have haft det rarere.”

5. Vær deskriptiv snarere end vurderende
Fortæl den anden, hvad du så eller hørte og om den
effekt, det havde på dig, snarere end blot, at noget
var “glimrende”, “dårligt” osv.

“Den stemmeføring, du sagde det med, fik mig til at 
føle, at du levede dig ind i problemet”. 

Denne form for feedback er meget mere nyttig end 
blot: “Det var godt”.

6. Din egen feedback
Det er så let at sige til den anden “Du er …” og
dermed antyde, at du afgiver en almen vurdering,
som alle i hele verden er enige i. Det eneste, som
vi kan give, er vores egen private mening. Derfor er
det vigtigt, at vi selv tager ansvaret for den feed-
back, vi giver. Begynd din feedback med “Jeg” eller
“Efter min mening”, så undgår du at give den anden
indtryk af, at du formidler en “kosmisk” vurdering.
Den anden ved nu, at det er dig, der har en mening
eller vurdering.

7. Efterlad den anden med et valg
Feedback, som kræver forandring, eller som virker
overvældende, kan vække modstand, og det passer
ikke til den oplevelse, vi hver især har om, at vi er
selvstændige og ejer og behersker os selv. Dygtigt
givet feedback giver folk informationer om dem
selv på en måde, som giver dem et valg. Om de vil
bruge feedbacken eller ej, det bestemmer de selv.
Det kan være godt at undersøge konsekvenserne
af enhver beslutning om at ændre eller ikke ændre
noget, men det betyder ikke, at du kan eller skal
foreskrive forandringer.

8. Tænk på, hvad din feedback fortæller om dig selv
Feedback siger lige så meget om den, der giver fe-
edbacken, som om den, der modtager feedbacken.

Den siger en hel masse om dine værdier, og om 
hvad du fokuserer på ved den anden. Derfor kan vi 
lære noget om os selv, hvis vi lytter til den feed-
back, vi giver andre.

AT MODTAGE FEEDBACK

1. Lyt til feedbacken snarere end med det samme at
forsvare dig imod den
Det kan være ubehageligt at få feedback, men vi
ville være fattigere uden. Andre mennesker kan
tænke ting om os, som de ikke siger til os, og som
derfor ikke hjælper os i vores udvikling. Husk, at de
andre har deres mening om dig, og de har deres op-
fattelse af din adfærd, som det kan være en hjælp
at blive informeret om. Husk også, at du har ret til
at have din egen mening, at du kan vælge at ignore-
re, hvad andre mener om dig, fordi det er uden be-
tydning, irrelevant eller går på en adfærd, som du af
en eller anden grund ønsker at holde fast ved. Når
alt kommer til alt, er vi jo ikke vores adfærd - men
mennesker, der har forskellige former for adfærd.

2. Vær klar over, hvad der bliver sagt
Lad være med at drage for hurtige konklusioner el-
ler omgående at gå i forsvar, for så forkorter folk
deres feedback, og du kan ikke bruge den fuldt ud.
Vær sikker på, at du forstår feedbacken, før du re-
agerer på den. En nyttig teknik kan være at refor-
mulere feedbacken for at tjekke, at du har forstået
feedbacken fuldt ud.

3. Tjek hos andre i stedet for kun at lytte til en en-
kelt
Hvis der kun er én kilde til feedback, tror vi må-
ske automatisk, at den pågældende persons me-
ning deles af alle andre. Men det kunne jo være,
at andre oplever os anderledes, og vi vil få et mere
afbalanceret syn på os selv, hvis vi på den måde kan
proportionere den feedback, vi får.

4. Bed om den feedback, du ønsker, men ikke får
Feedbacken kan være så vigtig for os, at vi må spør-
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ge om den, hvis den ikke naturligt dukker op. Som-
metider får vi kun feedback om en bestemt del af 
vores adfærd, men vi ønsker måske at få den også 
på andre områder – bed om den!

5. Beslut for dig selv, hvad du vil gøre med den
feedback, du får
Vi har alle brug for at vide, hvordan andre oplever os
for at udvide vores selvkendskab, som er ukomplet,
hvis det kun indeholder vores egen version af os
selv. Så vi kan bruge feedback til at udvikle os. Når
vi modtager den, kan vi bedømme dens værdi for os
og de konsekvenser, det kan have enten at ignorere

den eller at bruge den, og til sidst kan vi beslutte, 
hvad vi gør med den. Hvis vi ikke træffer beslutnin-
ger om os selv og vores adfærd på baggrund af den, 
er den spildt: Der skal to til at kende én.
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