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Statusrapport 

1 Baggrund for indsats- og udviklingsarbejdet 

Aarhus Kommune har i foråret 2018 igangsat et indsats- og udviklingsarbejde med formativ 

feedback og karakterfrihed i hverdagen. Indsats- og udviklingsarbejdet hedder Karakterfri hver-

dag. VIA University College udfører følgeforskning på Karakterfri hverdag i perioden fra 2019-

2021 på tre ud af de i alt seks deltagende skoler. Derudover følger VIA University College en ud-

valgt kontrolskole, der arbejder intentionelt med brug af karakterer. Indsats- og udviklingsarbej-

det har til hensigt at belyse forskellige indsatser mod en hverdag med mindre fokus på karakte-

rer. 

 

Indsats- og udviklingsarbejdet foregår i to faser, hvor skoleåret 2018-2019 var defineret som et 

udviklingsår. I 2018-2019 skulle de deltagende skoler diskutere og udvikle en strategi for med 

hvilke indsatser, de vil arbejde med Karakterfri hverdag på lige netop deres skole. Nogle af de 

deltagende skoler var i skoleåret 2018-2019 allerede gået i gang med mindre indsatser, der om-

handlede karakterfrihed. Det egentlige indsatsarbejde bliver igangsat i skoleåret 2019-2020. Her 

skal skolerne arbejde med en præcisering og udvikling af hvilke konkrete indsatser, de ønsker at 

igangsætte. 

 

Følgeforskningen på Karakterfri hverdag fokuserer på følgende tre hovedspørgsmål:  

1. Hvilken virkning har arbejdet med formative frem for summative evalueringsformer i de lo-

kale skolekontekster i Aarhus Kommune for undervisningen, læringskulturen og elevernes 

læring?  

 

2. Hvilken virkning har arbejdet med formative frem for summative evalueringsformer i de lo-

kale skolekontekster i Aarhus Kommune for præstationskulturen og elevernes trivsel?  
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3. Hvilken erfaring skabes i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune ved et indsats- og ud-

viklingsarbejde, der initieres og skabes fra skolerne selv i samarbejde med forvaltningen, med 

hensyn til udvikling af lærerfaglighed såvel som udvikling af samarbejdet mellem lærere, le-

delse, forældre og forvaltning? 

 

Følgeforskningen forestås af VIA University College, hvorfra der er nedsat en følgeforsknings-

gruppe med ledelse af forskningsleder, ph.d. for Forskningsprogram for organisation, koordina-

tion og borgerinddragelse, Pia Vedel Ankersen. 

1.1 Formål 

Formålet med Karakterfri hverdag er at styrke en understøttende læringskultur for derigennem 

at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Formålet er også at styrke ele-

vernes læring, såvel som trivsel samt undersøge, på hvilken måde karakterfrihed har betydning 

for lærings- og præstationskulturen på skolerne.  

 

Formålet med følgeforskningen på Karakterfri hverdag er at dokumentere og analysere de ople-

velser og erfaringer, arbejdet med karakterfrihed skaber. Det gøres i forsøget på at kortlægge ka-

rakterfriheds betydning internt på de deltagende skoler.  

2 Læsevejledning og statusrapportens udsigelseskraft 

I kapitel 3-5 præsenteres følgeforskningsmæssige elementer, som læseren med fordel kan læse 

sig ind i for at få indsigt i statusrapportens betingelser, kvalitet og metoder. Interesserer læseren 

sig ikke for faktorer, men i stedet er nysgerrig på statusrapportens fund, findes disse fra kapitel 

6 og frem. 

2.1 Udsigelseskraft og opdelte analyser 

Denne rapport manifesterer sig som et nedslag i indsats- og udviklingsarbejdet i sommeren 

2020 på baggrund af et casebesøg på hver skole. Dog er det endnu for tidligt at svare direkte på 

følgeforskningens undersøgelsesspørgsmål: nemlig hvilken virkning arbejdet med formative 

frem for summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune har. Sta-

tusrapporten beskæftiger sig i stedet med, hvordan skolernes opstart af indsats- og udviklings-

arbejdet er gået. Derudover er fokus på, hvordan elever, lærere og ledere oplever deltagelsen i 

Karakterfri hverdag.  

Følgeforskningens design indebærer, at skolerne selv udvikler måder at arbejde med Karakterfri 

hverdag på. Derfor vil det praktiske arbejde med indsats- og udviklingsarbejdet være forskelligt 
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på indsatsskolerne. Når mål og metoder ikke er ens, vil analysen ikke kunne forholde sig kompa-

rativt til indsatserne og deres effekter. Det betyder, at den egentlige analyse deles op mellem de 

deltagende skoler. Fælles for analyserne er, at de bygges op omkring følgeforskningens tre ho-

vedspørgsmål. 

 

I forhold til statusrapportens udsigelseskraft, bør det nævnes, at det datagrundlag, som er ind-

samlet af følgeforskningsgruppen og som ligger til grund for statusrapporten, ikke er ens for de 

deltagende skoler. Vi har på nogle af skolerne, grundet forskellige forhold, haft svært ved at ind-

samle det data, der var tiltænkt som grundlag for statusrapporten. Tabel 1 viser, hvilke elemen-

ter i dataindsamlingen, som mangler samt hvilke nye eventuelle dataindsamlingsmetoder, der i 

stedet er anvendt som et supplement. Tabel 1 kan med fordel sammenholdes med Tabel 2 for at 

få det fulde overblik over reelt indsamlet data i forhold til det ønskede indsamlede data.  

 

Tabel 1. Datagrundlagsoverblik med datamangler og dataindsamlingsmetode-tilføjelser 

Samsøgades Skole Skæring Skole 

÷ Mangler 2 klokketimers observation i klas-

sen 

÷ Mangler forældreperspektivet 

+ Tilføjet spørgeskema til klassens elever 

+ Tilføjet spørgeskema til klassens forældre 

Gammelgaardsskolen Sølystskolen (kontrolskole) 

÷ Mangler forældreperspektivet ÷ Mangler forældreperspektivet 

÷ Mangler 4,5 timers observation i klassen 

÷ Mangler alle elevinterviews 

2.2 Anonymisering 

Navne på ledere, lærere og elever er desuden anonymiseret, men personer, med kendskab til ind-

sats- og udviklingsarbejdet samt de medvirkende personer heri, vil højst sandsynligt kunne gen-

kende hinanden og sig selv, idet det kvalitative kildeantal er småt og dermed i et vidst omfang 

genkendeligt og gennemskueligt for interne. 

3 Følgeforskningens design 

3.1 Vilkår og aftaler 

Vilkårene for Karakterfri hverdag i Aarhus Kommune er følgende:  

1. At skolerne allerede er i gang med at udvikle og evt. igangsætte indsatser med karakterfrihed 

i 2018-2019 

2. At skolerne selv melder sig til Karakterfri hverdag 
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3. At den præcise udformning af indsatserne på den enkelte skole udarbejdes og bestemmes af 

skolerne selv  

4. Disse vilkår giver visse begrænsninger for valget af evalueringsdesign – særligt begrænses 

muligheden for at bestemme indsatsernes effekt, såvel som muligheden for at generalisere 

følgeforskningens resultater til andre skoler end de deltagende. Som konsekvens heraf er et 

kvalitativt følgeforskningsdesign udarbejdet. Designet er inspireret af virkningsevaluering, 

der er præget af en procesbaseret tilgang – modsat en variansbaseret tilgang. Ved at holde 

fokus på processerne internt på de enkelte skoler forsøger vi at identificere, hvorvidt tilta-

gene har den intenderede virkning på elevernes læring og trivsel mv. (Dahler-Larsen, 2013: 

115). På trods af begrænsningerne i forhold til at bestemme effekten og generalisere resulta-

terne kan følgeforskningen henholdsvis styrke eller svække hypoteser om karakterers betyd-

ning, såfremt skolerne arbejder i overensstemmelse med deres indsatsteori (Dahler-Larsen, 

2013: 125).    

 

Til at klargøre dette er der foretaget en systematisk kvalitativ analyse af erfaringerne med karak-

terer og karakterfrihed på de tre indsatsskoler og kontrolskolen. Statusanalysen er foretaget på 

baggrund af indsamlet systematisk viden om elevernes, klassernes og skolernes udvikling på de 

centrale parametre i første halvdel af følgeforskningens løbetid, der formodes at være relateret 

til karakterfrihed. Denne viden er samlet i projektets vidensnotat, som Aarhus Kommune har 

modtaget ved følgeforskningens opstart. Desuden findes der i denne statusrapport et resumé af 

centrale begreber fra vidensnotatet. 

 

I den oprindelige aftale om følgeforskning mellem VIA University College og Aarhus Kommune 

blev det ligeledes behandlet, at det kunne være interessant at kombinere den aftalte kvalitative 

virkningsevaluering med en eller flere kvantitative målinger. Dette blev udviklet til en af indsat-

skolerne i foråret 2020 som et forsøg på at indhente forsinket data grundet coronasituationen. 

Coronasituationens konsekvenser for nærværende følgeforskning er uddybet i afsnit 3.6. Der ar-

bejdes i øjeblikket på at udbrede den kvantitative dataindsamling til de resterende indsatskoler i 

foråret 2021, hvor den kvantitative indsamling suppleres med kvalitative casebesøg.  

 

Tidsrammen for analysen er skoleårene 2019-2020 og 2020-2021. Den samlede projektperiode 

er 2 år og 9 måneder, 1. januar 2019 til og med 30. september 2021. På to ud af tre deltagende 

skoler følger analyserne den årgang af elever, der i indsats- og udviklingsarbejdets begyndelse 

(2019-2020) var 8. klasser, og i indsats- og udviklingsarbejdets sidste år i (2020-2021) er 9. klas-

ser. At følge samme elevflok var dog ikke muligt på den sidste skole, hvor to på hinanden føl-

gende 9. klasser deltager. 
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3.2 Udvælgelse af indsatsskoler og kontrolskole 

I samarbejde med Aarhus Kommune er der udvalgt tre skoler, der gennemfører forskellige for-

mer for indsatser med karakterfrihed. Desuden er der valgt en skole, der fortsat arbejder med ka-

rakterer. Denne skole benævnes kontrolskolen. Der er i udvælgelsen af kontrolskolen taget hen-

syn til, i hvilket omfang arbejdet med karakterer udtrykker en eksplicit og gennemtænkt strategi, 

idet det vil give det bedste sammenligningsgrundlag. Desuden er der sigtet efter at udvælge en 

skole, der på andre centrale parametre (fx størrelse eller elevsammensætning) ligner de skoler, 

der arbejder med Karakterfri hverdag. Udvælgelsen af skoler blev foretaget i starten af foråret 

2019 af VIA University College i samarbejde med Aarhus Kommunes forvaltning og skete på 

baggrund af udviklingsarbejdet i 2018/2019 og forvaltningens viden herom. 

3.3 Indsatsteorier 

Det valgte kvalitative design er valgt ud fra et ønske om dybdegående viden om de processer, 

der igangsættes ved indførslen af Karakterfri hverdag – eller anvendelsen af karakterer. For at 

kunne følge disse blev der i følgeforskningens opstart lavet en indsatsteori for hver af de delta-

gende skolers planlagte indsatser i forbindelse med Karakterfri hverdag og den tilhørende følge-

forskning. Indsatsteorierne er opstillet af følgeforskningsgruppen på VIA University College på 

baggrund af en workshop med skoleledelsen samt centrale medarbejdere fra de deltagende sko-

ler. Formålet med workshoppen var netop at få beskrevet, hvilke indsatser skolerne planlagde i 

forbindelse med indsats- og udviklingsarbejdet, hvad ideen med indsatserne var og hvilke for-

ventninger lærere og ledelse havde til indsatsernes virkning. En klar indsatsteori er med til at 

skabe overblik og derved sikre, at følgeforskningens fokus er rettet mod de rigtige steder på hver 

af de deltagende skoler. Hermed bliver det muligt at evaluere om de forventede processer ud-

spiller sig – og om det har samme virkning som forventet ved indsats- og udviklingsarbejdets 

start (Dahler-Larsen, 2013: 122). 

3.4 Logbog 

Som et supplement til dataindsamlingen er der udarbejdet en logbog, som de centrale lærerte-

ams fra de deltagende skoler udfylder månedligt. Logbogen fungerer som et erfarings- og reflek-

sionsværktøj. Heri noterer lærerne blandt andet på hvilken måde, de har arbejdet med formativ 

og summativ evaluering, hvordan de oplever elevernes reaktion samt deres oplevelse af evalue-

ringsformernes betydning for elevernes læring og trivsel. Logbogen sikrer systematisk indsam-

ling af erfaringer og refleksioner om de igangsatte processer undervejs i forsøgs- og udviklings-

arbejdet. Logbogen er generel og fungerer på tværs af skolernes indsatser. 
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3.5 Casebesøg 

Ud over logbogen foretages der casebesøg på hver af de deltagende skoler. Idet følgeforsknings-

designet er procesorienteret internt på de medvirkende skoler, er den konkrete dataindsamling 

også tilpasset de enkelte skoles indsatsteori. På alle skolerne gennemføres dog følgende ved 

hvert casebesøg:  

 

Tabel 2 Oversigt over indholdet i et casebesøg 

Metode Informant Formål 

Semistruktureret 

interview 

Skoleleder Indblik i ledelsens oplevelse af indsats- og udvik-

lingsarbejdet på skolen. 

Semistruktureret 

interview 

2 lærere Indblik i lærernes teamsamarbejde og deres erfarin-

ger med indsats- og udviklingsarbejdet på skolen. 

Semistruktureret 

gruppeinterview 

4 elever fordelt på 2 

interviewgrupper 

Indblik i elevernes oplevelse af de igangsatte aktivi-

teter samt deres oplevelse af virkningen ift. læring, 

motivation, trivsel og præsentationskultur/lærings-

kultur. 

Observation Deltagende klasser Observation på 4,5 klokketimer med et særligt fo-

kus på lærernes valgte aktiviteter i forbindelse med. 

indsats- og udviklingsarbejdet. 

 

 

Casebesøgene fokuserer på at indsamle data, der på bedst mulig vis dokumenterer arbejdet med 

Karakterfri hverdag eller karakterer, samt de oplevelser og erfaringer arbejdet skaber. Første 

runde af besøg blev foretaget i efteråret 2019. Designet indebar oprindeligt casebesøg på hver 

af de medvirkende skoler hvert halve år, hvormed der i løbet af indsats- og udviklingsarbejdets to 

år ville blive foretaget fire casebesøg på hver skole. Derudover var der planlagt en årlig observa-

tion af et bestyrelsesmøde eller et forældremøde med diskussion af evalueringsformer og erfa-

ringer med Karakterfri hverdag eller karakterer på hver skole. Dette har dog vist sig svært gen-

nemførligt, hvorfor designet har måttet tilpasses. Ændringer som følge heraf behandles også i 

afsnit 3.6 Tilpasset følgeforskningsdesign.  

3.6 Tilpasset følgeforskningsdesign 

Følgeforskningens design er blevet tilpasset løbende som indsats- og udviklingsarbejdet har ud-

viklet sig. Siden opstarten af Karakterfri hverdag er der foretaget ændringer i forhold til 1) foræl-

dreperspektivet og 2) dataindsamlingsmetoden som konsekvens af skolernes nedlukning i for-

bindelse med corona i foråret 2020. Dette uddybes nedenfor. 
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3.6.1 Forældreperspektivet 

Den årligt planlagte observation af enten et bestyrelses- eller et forældremøde, hvor erfaringerne 

med Karakterfri hverdag eller karakterer skulle diskuteres. viste sig at være svært gennemførligt. 

Forældremøderne var lige blevet afholdt kort tid forinden følgeforskningen blev igangsat, og det 

viste sig besværligt at få fat i forældrene uden om disse formaliserede arrangementer. 

Bestyrelsesmøder kunne vi godt observere, men her var det langt fra sikkert at vi ville komme til 

at møde forældre, der havde børn, hvis klasser var involveret i Karakterfri hverdag. 

 

Disse udfordringer har vi været nødt til at tilpasse forskningsdesignet efter, hvorfor observatio-

ner af bestyrelses- eller forældremøder ikke længere er en del af følgeforskningens design. Som 

erstatning herfor vil der blive udviklet en online kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der distri-

bueres til forældrene via skolernes fælles kommunikationsplatform Aula. Tilpasningen vil med-

føre et detaljetab i forhold til forældrenes syn på karakterer samt betydningen heraf for elever-

nes læring og trivsel (Harrits, Pedersen & Halkier, 2012: 146). Derimod vil analysen af forældre-

perspektivet være lettere generaliserbar, da flere forældre alt andet lige vil bidrage til data (Har-

rits, Pedersen & Halkier, 2012: 148). 

3.6.2 Dataindsamlingsmetoderne 

Coronavirussens udbredelse medførte en delvis nedlukning af landet fra midten af marts 2020. 

Folkeskolerne var blandt den del af samfundet, der lukkede ned, hvorfor dataindsamlingen nød-

vendigvis måtte udskydes. Forårets planlagte casebesøg 2 blev derfor udskudt på ubestemt tid. 

 

Nedlukningen af skolerne trak ud og vi besluttede, i samråd med Aarhus Kommune, at konver-

tere casebesøg 2 til en kvantitativ dataindsamling, der indsamles i foråret 2021. Vi manglede 

desuden den sidste del af casebesøg 1 fra Samsøgades Skole, som af andre grunde, først fandt 

sted i foråret 2020 (altså et halvt år forsinket ift. de andre skoler). Her satte corona en stopper 

for dette casebesøg, og vi endte derfor med at udvikle en kvantitativ indsamling i form af et 

spørgeskema, der blev distribueret ud til klassen på Samsøgades Skole. Casebesøg 1 fra Samsø-

gade Skole blev derfor delvist kvalitativt indsamlet og delvist kvantitativ indsamlet. Denne kvan-

titative tilgang forventes udbredt til de øvrige skoler primo 2021. Begrundelsen herfor er dels, at 

kombinationen af kvalitative og kvantitative undersøgelser giver et nuanceret blik på holdninger 

og oplevelser med karakterer og dels, at corona-restriktioner besværliggør tilstedeværelse på 

skolerne til stadighed. Spørgeskemaundersøgelser fremstår på den baggrund som et fornuftigt 

alternativ, der kan give indsigt i oplevelserne med og uden karakterer. Det kan der læses mere 

om i afsnit 4.4 Kvantitativ indsamling - spørgeskemaer. 
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4 Følgeforskningens metoder 

4.1 Semistrukturerede interviews og kodning heraf 

Forud for hvert casebesøg udvikles generiske semistrukturerede interviewguides af følgeforsk-

ningsgruppen. Med udgangspunkt i de medvirkende skolers indsatsteorier tilpasses denne, såle-

des at der følges op på de forskellige skolers konkrete indsatsarbejde, forhold og erfaringer. De 

generiske semistrukturerede interviewguides skaber rammerne for interviewene med hhv. skole-

ledelserne, lærerne og eleverne. 

  

De semistrukturerede interviews sikrer på den ene side, at de nødvendige temaer bliver belyst, 

mens de på anden side tvinger intervieweren til at forholde sig åbent. Åbenheden medvirker til, 

at uforudsete temaer og vigtige nuancer også bliver en del af datagrundlaget (Harrits, Pedersen 

& Halkier, 2012: 150). Derudover bliver det muligt for både intervieweren og den interviewede at 

spørge ind til uklarheder i forbindelse med spørgsmål og udsagn, hvormed der sikres fælles for-

ståelse af det sagte og dermed en højnet målingsvaliditet (Harrits, Pedersen & Halkier, 2012: 

150). 

  

Under interviewene anvendes lydoptager, således at disse efterfølgende kan transskriberes og 

kodes. Alle interviews er blevet transskriberet fuldstændigt og såfremt muligt ordret, dvs. med 

grammatiske fejl, kunstpauser og sproglige ufærdigheder, således at den skrevne tekst i størst 

muligt omfang favner det talte interviews mange betydningsnuancer. Denne transskriberings-

strategi er anlagt, da interviewpersonernes egne oplevelser og beskrivelser er helt centrale for 

besvarelsen af følgeforskningens tre hovedspørgsmål (Harrits, Pedersen & Halkier, 2012: 171). 

4.2 Observationer 

En observation er en kilde til data, der fremkommer ved, at et medlem fra følgeforskningsgrup-

pen er til stede og derved direkte iagttager, hvordan lærere og elever agerer (Elklit & Jensen, 

2012: 136). På trods af, at følgeforskningsgruppens tilstedeværelse under alle omstændigheder 

påvirker de observeredes adfærd (Elklit & Jensen, 2012: 139), er observationerne gennemført 

med hensigten om at være ’fluen på væggen’ og er derfor uden aktiv deltagelse af observatøren. 

  

Følgeforskningsgruppen har observeret klassetimer, hvor der arbejdes med indsatserne i forbin-

delse med Karakterfri hverdag. Observationerne er gennemført med afsæt i observationsske-

maer, der fokuserer på hver enkelt skoles indsatsteori. Dette sikrer øje for de processer, der for-

ventes at være igangsat på hver deltagende skole. Derudover har det været et fokus for observa-

tionerne, at de er holdt åbne med muligheden for at følge pludselig opstået adfærd med relevans 
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for følgeforskningens tre hovedspørgsmål. Det kunne fx være elever, der hvisker internt omkring 

karakterer og tilbagemeldinger, indforståede blikke eller andre subtile tegn i klasseværelset.  

  

Udover at give følgeforskningsgruppen en større og mere konkret indsigt i karakterer og karak-

terfriheds betydning for blandt andet læringskulturen på skolerne og elevernes trivsel, så funge-

rer observationerne også som en slags kontrol af interviewdata (Elklit & Jensen, 2012: 138). Da 

undersøgelsen er politisk iværksat og centrerer sig om et aktuelt politisk emne, kan de interview-

ede været styret af andet end interessen for at gengive virkeligheden så korrekt og objektivt 

som muligt (Elklit & Jensen, 2012: 125) – bevidst eller ubevidst. Denne bias balanceres igennem 

observationerne, der er med til at validere interviewpersonernes gengivelse af virkeligheden (El-

klit & Jensen, 2012: 138). 

4.3 Logbøger 

Følgeforskningsgruppen har udarbejdet et logbogsskema. Dette udsendes månedligt til de med-

virkende lærere på de fire deltagende skoler. Dermed giver logbogen lærerne mulighed for at 

rapportere små ændringer og refleksioner undervejs i indsats- og udviklingsarbejdet, som ellers 

risikerer at gå tabt i de sjældnere og mere bredtfavnende casebesøg. Præcist hvordan og hvorle-

des logbøgerne udfyldes varierer på tværs af skolerne. På nogle af skolerne udfyldes den af læ-

rerne i samarbejde, mens den på andre skoler udfyldes individuelt af hver lærer, der medvirker i 

følgeforskningen. Det centrale er dog, at logbogen fastholder lærerne i jævnligt at rapportere de-

res refleksioner omkring deres indsatsers udvikling. Logbogen giver dermed følgeforsknings-

gruppen mulighed for at følge de igangsatte processer tæt. 

4.4 Kvantitativ indsamling - spørgeskemaer 

Spørgeskemaet, der blev udviklet til eleverne på Samsøgades Skole i foråret 2020, for at ind-

samle de manglende data fra casebesøg 1, er bygget op omkring de centrale problematikker, 

som vidensnotatet og de fortløbende kvalitative analyser har afdækket som relevante ift. en for-

ståelse af karakterers betydning.  

 

Derudover spørges der i spørgeskemaet ind til følgende: 

1. Baggrundsinformation (skole, køn, etnicitet, i et forhold (kæreste), forældres baggrundsinfor-

mation (civilstatus, etnicitet, tilknytning til arbejdsmarked)) 

2. Holdninger til karakterer og Karakterfri hverdag 

3. Forventninger til karakterer (egne præstationer). Spørgsmålene angår hvilke forventninger 

eleven har til karakterer i forskellige fag 

4. Selvvurdering af arbejdsindsats, popularitet, faglige kvalifikationer mv.  

5. Trivsel - særligt mental trivsel 
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6. Netværk ud over skolen – fritidsaktiviteter m.m. 

 

I efteråret 2020 udarbejdes et spørgeskema til lærerne, og her vil temaerne også være de cen-

trale problematikker, som vidensnotatet og de fortløbende analyser har afdækket. Der udarbej-

des ikke et spørgeskema til lederne, da der er for få respondenter til at anonymisere og konklu-

dere noget generelt ud fra. 

4.5 Kodning af al materiale 

Til kodningen af den indsamlede data, herunder både interviews, observationer samt de indhen-

tede logbøger, anvendes NVivo. NVivo er et kvalitativt dataanalyseprogram, der kan bruges til at 

skabe struktur og overblik over store mænger af kvalitativt datamateriale.  

  

Som udgangspunkt for analysen er der anlagt en hypotetisk-deduktiv kodningsstrategi med ud-

gangspunkt i de tre hovedspørgsmål, se Bilag 1: Lukket kodeliste. Dog tillader den fuldstændige 

transskribering, at der forud for den deduktive kodning foretages en åben kodning. I den åbne 

kodningsproces tilknyttes relevante nøgleord eller temaer til tekststykker (koder), mens forvent-

ningerne fra skolernes indsatsteorier forbliver i baggrunden. Denne kodning hjælper med at ind-

kredse betydningen af svært målbare begreber, såsom præstations- og læringskultur, der er fo-

kus for Karakterfri hverdag (Jakobsen, 2012: 175). Derudover giver den åbne kodningsproces 

muligheden for, at de uforudsete temaer og nuancer indfanget i interviewet også bliver en del af 

analysen (Jakobsen, 2012: 179). 

  

Efter faglig diskussion i følgeforskningsgruppen bliver de tekstnære koder omdannet til mere 

abstrakte koder, der indgår i den lukkede (deduktive) kodeliste. Herefter kodes alt data igen, nu 

med udgangspunkt i på forhånd opstillede koder, der måler centrale teoretiske begreber i de tre 

hovedspørgsmål – samt koderne medtaget fra den åbne kodningsproces (Jakobsen, 2012: 182). 

For at sikre en fælles forståelse af koderne samt de centrale underliggende begreber, blandt føl-

geforskningsgruppen, blev definitioner heraf udarbejdet og inkluderet i den lukkede kodeliste. 

De præcise teoretiske definitioner er med til at styrke målingens validitet, da de veldefinerede 

koder sikrer konsistens i kodningen og deraf en høj kodereliabilitet (Jakobsen, 2012: 182). 

Herunder ses et uddrag af den lukkede kodeliste fra Bilag 1: Lukket kodeliste. Tabel 3 består af 

den anvendte definition af ’præstationskultur’, mens Tabel 4 viser de dertilhørende koder. 
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Tabel 3 - Eksempel på begrebsafklaringer til følgeforskningens kodningsarbejde 

Præstationskultur 

En præstationskultur er kendetegnede ved et fokus på indivi-

duelle præstationer, og hvor der er fokus på konkurrence. Ele-

ven søger i det sociale at positionere sig som én, der er bedre 

end de andre. I en præstationskultur er eleverne motiverede 

for at præstere. Der kan blive skabt et pres på den enkelte 

elev, og eleven kan blive bange for at fejle og dumme sig. 

Nogle elever kan miste troen på, at de kan klare sig. 

 

De første fire underkoder i Tabel 4 er formuleret med udgangspunkt i skolernes indsatsteorier – 

og dermed modsatrettede forventninger til årsager og konsekvenser af en præstationskultur. De 

resterende to koder udspringer af den åbne kodningsproces, der indikerede at andre faktorer 

end karakterer har betydning for præstationskulturen på skolerne, hvorfor disse har en mere 

åben karakter. 
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Tabel 4 - Uddrag fra følgeforskningens lukkede kodeliste 

Overkode Un-

der-

kode 

Underkode Definition/beskrivelse 

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvilken virkning har 

arbejdet med formative frem for summative eva-

lueringsformer i de lokale skolekontekster i Aar-

hus Kommune for præstationskulturen og elever-

nes trivsel? 

Alle beskrivelser og overvejelser, der har 

at gøre med forståelse og virkninger af 

indsatserne i forbindelse med præstati-

onskulturen på skolen og elevernes trivsel. 

Præstationskulturen på skolen Alle beskrivelser af præstationskulturen 

på skolen 

 

  

  

  

  

  

Karakterer skaber en præ-

stationskultur blandt ele-

verne 

Alle beskrivelser af at karakterer medfører 

en præstationskultur blandt eleverne 

Karakterer skaber ikke en 

præstationskultur blandt 

eleverne 

Alle beskrivelser af at karakterer ikke 

medfører en præstationskultur blandt ele-

verne 

En præstationskultur gør 

noget godt for elevernes læ-

ring 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske 

beskrivelser af at en præstationskultur 

fremmer elevernes læring 

En præstationskultur gør 

noget skidt for elevernes læ-

ring 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske 

beskrivelser af at en præstationskultur 

hæmmer elevernes læring 

Faktorer, der er med til at 

skabe en præstationskultur 

på skolen 

Alle beskrivelser af, hvad der skaber en 

præstationskultur på skolen 

Faktorer, der er med til at 

mindske en præstationskul-

tur på skolen 

Alle beskrivelser af, hvad der kan mindske 

en præstationskultur på skolen 

5 Vidensnotat som grundlag for begrebsafklaring 

Som grundlag for følgeforskningen udarbejdede VIA University College et vidensnotat, der sam-

menfatter eksisterende viden om betydningen af karakterfrihed (Hansen et al, 2019). Heri indgår 

viden om formative og summative evalueringsformers betydning for læring og trivsel, samt eksi-

sterende viden om udviklingen og betydningen af en præstationskultur i denne sammenhæng. 

Aarhus Kommune og skolerne, der deltager i følgeforskningen, har haft adgang til vidensnotatet. 
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Vidensnotatet er gennemført med inspiration fra hhv. scoping reviews og narrative reviews. Der 

er således gennemført systematiske litteratursøgninger i flere databaser, samtidig med at anden 

relevant og kendt litteratur samt kilder (fx danske rapporter), der ikke dukker op i de systemati-

ske søgninger, også er inkluderet. Herunder følger en opsummering af centrale indsigter og be-

greber fra vidensnotatet. De anvendes videre i analysen til at belyse skolernes arbejde med ka-

rakterfrihed.  

 

Overordnet set peger vidensnotatet på, at der er mulige sammenhænge mellem præstationskul-

tur, karakterer, trivsel, feedback og mindset, selvom der ikke er lavet undersøgelser, der ser di-

rekte på relationen mellem disse temaer. For eksempel peger flere undersøgelser på en større 

bekymring for fremtiden hos de ældste elever og et øget fokus på at opnå succes på alle områ-

der i livet. Denne bekymring og behovet for at præstere knyttes ofte i den offentlige debat til en 

nulfejls- og perfekthedskultur. Fokus på produkt frem for proces sættes også i relation til beho-

vet for at præstere. Nogle teorier kobler også det øgede pres til karakterskalaen og karakterers 

betydning for at komme videre i uddannelsessystemet.  

 

Et alternativ til karakterer er formativ feedback. Formativ feedback, der er fokus i vidensnotatet, 

kan fremme elevers læring og udvikle elevens evne til at overskue egen læringsproces. Generelt 

viser studier, at elever klarer sig bedre, når de har fået feedback, så længe feedbacken omhand-

ler elevens faglige udvikling. Feedback på et personligt niveau kan derimod have negative effek-

ter hos eleven. Feedback kan også være med til at øge elevers motivation ved at arbejde med 

elevernes forventninger til håndtering af opgaver, deres vurdering af egne kompetencer og ele-

vernes forhold til arbejdsproces og endemål. Feedback, herunder ris og ros, skal dog stemme 

overens med arbejdsindsats og mulighed for udvikling, ellers kan det mindske elevens motiva-

tion. 

 

Vidensnotatet peger også på, at mindset kan sættes i relation til præstation, trivsel og feedback. 

Elever, lærere, forældre og skolers mindset er med til at præge, om eleverne oplever nederlag 

som bremsende eller udviklende, og om de har fokus på læringsprocessen frem for produktet og 

præstationen. 

  

I de følgende afsnit beskrives nøglebegreberne fra vidensnotatet: præstationskultur, feedback 

og mindset kort. 
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5.1 Præstationskultur 

Flere undersøgelser peger på en større bekymring hos de ældste elever, som muligvis hænger 

sammen med en opfattelse af præstationspres. Denne bekymring knytter sig til fremtiden, ud-

dannelse, adgangskrav, test mm. Der findes dog ingen omfattende empiriske undersøgelser af 

sammenhængen mellem præstationskultur og trivsel. 

  

Når der ses på præstationskultur blandt elever og på skoler, kan der sondres mellem præstati-

onsorientering og mestringsorientering. Præstationsorienterede elever vil fokusere på produk-

tet og ofte sammenligne deres egne evner og resultater med andre. Mestringsorienterede elever 

vil derimod have større fokus på processen og opgavens problem, hvor fejl ses som en naturlig 

og fremmende del af læringsprocessen. Disse begreber knytter sig ikke kun til elever, men kan 

også ses i relation til læringskulturen i en klasse eller på en skole. 

  

Præstationskultur skal altså forstås som en tendens til målorientering og sammenligning af præ-

stationer elever imellem. Dette kan gøre, at fejl opleves som noget negativt, da det er ønskvær-

digt at klare sig godt på så mange områder som muligt. 

5.2 Feedback 

En bred definition af feedback er, at feedback indeholder information, der kan hjælpe eleven vi-

dere i sin læringsproces og er relateret til elevens præstation eller forståelse. Denne information 

kan gives af forskellige aktører: eleven selv, andre elever, forældre og lærere. 

  

Der findes forskellige typer af feedback og ofte skelnes mellem summativ feedback og formativ 

feedback. Summativ feedback har den primære funktion at vurdere en præstation, mens forma-

tiv feedbacks primære funktion er at fremme læring. Karakterer, der opfattes som summativ 

feedback, kan dog også have elementer af formativ feedback. På samme måde vil skriftlig eller 

mundtlig feedback også have både summative og formative aspekter.  

  

Formativ feedback kan ses som indeholdende tre komponenter, hvoraf den tredje ikke nødven-

digvis skal opfyldes. Eleven skal 1) have information om sit næste mål, 2) kunne se sine egne 

kompetencer i forhold til dette mål og 3) arbejde aktivt på at nå dette mål. 

  

Der tales om to forskellige måder at give formativ feedback, der hver fordrer forskellig grader af 

selvstændighed hos eleven: direktiv og faciliterende feedback. Direktiv feedback er lærerstyret, 

og eleven følger tydelige retningslinjer. Faciliterende feedback er i højere grad styret af eleven 

selv, da eleven opfordres til at foreslå videre handlen. De to former for formativ feedback kultive-

rer forskellige former for læringsmetoder – faciliterende feedback fremmer i højere grad elevens 
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evne til at regulere egen læring, hvor den direktive giver kompetencer til at følge anvisninger. De 

to former er dog ikke modsætninger, men skal findes på et kontinuum. 

  

Formativ feedback fremmer læring bedst, når den indeholder information, der knytter sig til det 

faglige. Når feedbacken handler om det personlige niveau, kan det have negativ indflydelse på 

eleven. Effekten af feedback hænger dog også sammen med timing og afsender. Hvad der fun-

gerer bedst, afhænger af eleven og den opgave, der gives feedback på.  

  

Feedbackens indflydelse hænger også sammen med, om eleven sammenlignes med andre eller 

med sig selv. Elever, der sammenlignes med egne tidligere indsatser og ikke med andre elever 

(selvreferentiel feedback) klarer sig bedre end elever, der i feedbacken sammenlignes med an-

dre (normreferentiel feedback). Begge grupper klarer sig bedre end elever, der ikke får feedback.  

  

Feedback kan som nævnt gives af forskellige aktører, hvoraf lærer-elev feedback er den mest 

beskrevne. Feedback mellem elever (peerfeedback) kan dog have en lignende effekt, hvis ele-

verne instrueres i, hvordan de yder feedback til hinanden. Selv-feedback er dog også meget ef-

fektiv og kan udspringe af faciliterende feedback, der som sagt tilskynder eleven til at tage sty-

ring over egen udvikling.  

  

Feedback kan også påvirke elevers motivation ved at fokusere på forskellige aspekter af elevens 

forhold til skole: mestringsforventninger (hvor stor tiltro eleven har til, at han/hun kan klare en 

opgave), faglig selvvurdering (elevens vurdering af egne evner), målorientering (har eleven fo-

kus på at lære af processen eller at sammenligne sine resultater med andre?), indre/ydre moti-

vation (motiveres eleven af glæden ved at lære eller af belønning ved afsluttet opgave?)  

5.3 Mindset 

Mindset handler i en læringskontekst om forskellige forståelser af et menneskes evner og kom-

petencer. Man kan have et fixed mindset, hvor evner og kompetencer ses som fast etablerede. 

Her kan udfordringer fremkalde negative følelser som fx hjælpeløshed. Hvis man derimod har et 

growth mindset, der er kendetegnet ved opfattelsen af, at evner og kompetencer læres og ud-

vikles, vil udfordringer ses som produktive og mødes med gåpåmod. Mindset kan således have 

indflydelse på elevens indsats i opgaver, deres reaktioner på fejl, trivsel mm.  

  

Elevers læring påvirkes ikke kun af deres eget mindset, men også af mindsettet hos deres foræl-

dre, lærere og på klasseniveau.  
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Failure mindset beskriver forskellige måder at forholde sig til elevers fejl, herunder failure-is-en-

hancing mindset og failure-is-debilitating mindset. Når lærere og forældre har et failure-is-en-

hancing mindset, er der større sandsynlighed for, at eleverne udvikler et growth mindset. Man 

kan ud over elevens mindset også arbejde med at skabe en growth-kultur i klassen.  

5.4 Begrebsafklaring 

I kodnings- og analysearbejdet har andre centrale begreber kaldt på en begrebsafklaring for at 

sikre stringens i kodnings- og analysearbejdet i følgeforskningsgruppen (Bilag 2). 

5.4.1 Elevernes læring 

Læring er alle de processer, der fører til, at eleven udvikler ny viden, færdigheder eller kompeten-

cer. Blandt andet kognitive, sociale, motoriske, adfærds- og følelsesmæssige. 

5.4.2 Læringskultur 

En læringskultur handler om det sociale klima, der er i en klasse omkring læring. Måden læring 

italesættes på, måden det faglige arbejde tilgås, måden hvorpå andres faglige arbejde m.m. re-

spekteres. 

 

En god læringskultur er kendetegnede ved, at eleverne sammen, på forskellige måder, styrker 

deres kollektive og individuelle læring på forskellig vis. Det udvikler og understøtter elevernes 

motivation. 

 

En dårlig læringskultur er kendetegnede ved, at eleverne sammen, på forskellige måder, hæm-

mer deres kollektive og individuelle læring. Det udvikler og understøtter ikke elevernes motiva-

tion. 

5.4.3 Trivsel 

Trivsel kan anskues fra et tredimensionelt perspektiv:  

1) psykisk og fysisk velbefindende, omhandlende den enkeltes oplevelse af at have det godt 

2) faglige og personlige kompetencer, omhandlende den enkeltes oplevelse af faglig og person-

lig udvikling, en oplevelse af at kunne håndtere udfordringer, opgaver m.m. samt troen på egne 

evner  

3) oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne. 
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6 Skolernes indsatser 

I kapitel 6 beskrives skolernes indsatser baseret på deres indsatsteorier, der blev udarbejdet på 

workshops i opstartsfasen af Karakterfri hverdag. 

6.1 Samsøgades Skole 

Motivation 

Samsøgades Skole har valgt at arbejde med sin indsatsteori i én klasse, som består af 30 elever. 

Denne ene klasse udgør hele 9. årgang på Samsøgades Skole. Skolens motivation for at deltage 

er, at den har oplevet udfordringer med, at karakterer er meget i fokus. Skolen oplever, at ele-

verne mangler indsigt i egen læring, og at karakterer og præstationer er med til at definere ele-

vernes sociale positionering. Derudover har skolen oplevelsen af, at eleverne generelt er presset 

grundet kravene i det videre uddannelsessystem, men også grundet et pres hjemmefra.  

 

Som resultat af deltagelsen i Karakterfri hverdag, ønsker Samsøgades Skole, at der kommer et 

andet fokus i læringskulturen: at eleverne har lyst til at lære, udvikle, gøre sig umage og være 

vedholdende – frem for at have fokus på karakterer. Skolen ønsker også, at indsatsarbejdet på 

lang sigt kan skabe en ny organisering i udskolingen, hvor deltagelsesmulighederne for alle ele-

ver er øget.  

 

Indsatser 

Samsøgades Skole har valgt to indsatser i arbejdet med at skabe en Karakterfri hverdag. Første 

indsats er feedbacksamtaler med eleverne. De 30 elever fra hele 9. årgang er fordelt i et fast 

samtale-rul mellem tre lærere. Indsatsen med feedback-samtalerne er valgt, fordi det skal give 

mere tid til beskæftige sig med hver enkelt elevs trivsel, udvikling og læring. Det skal give mulig-

hed for, at den enkelte lærer kan tage udgangspunkt i elevernes faglige niveau nu og her. Derud-

over er feedback-samtaler valgt, da skolen har et ønske om, at alle elever skal ”ses”. Det gælder 

både de ressourcesvage og ressourcestærke elever.  

 

Samsøgades Skoles andens indsats er ”det undersøgende rum”. Her skal der være plads til at læ-

reren kan give mere feedback i undervisningen – særligt skriftlig feedback på opgaver. Lærings-

målene skal tydeliggøres, så eleverne får en klar forståelse af, hvad de skal lære. Afslutningsvis 

skal eleverne have mulighed for give feedback på de forskellige undervisningsformer.  

 

Mål 

For Samsøgades Skole er de kortsigtede mål i relation til feedbacksamtalerne, at lærerne skal 

arbejde med at give god feedback, og at dette sker i en systematisk feedbackkultur, hvor der er 

tæt samarbejde lærerteamet imellem. Endvidere skal eleverne flytte fokus fra karakterer til egen 
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læringsproces. Sidst skal skolen have et stort fokus på at inddrage forældrene i elevernes læ-

ringsproces.  

 

Status 

Efter første casebesøg kan det konkluderes, at lærerteamet afholder et ugentligt møde, hvor de 

samarbejder om de kommende feedbacksamtaler. Det har vist sig, at de med feedbacksamta-

lerne har fået fat i de ”stille” elever, som var en af de grupper, der fyldte i opstartsworkshoppen. 

Selvom de arbejder ugentligt med feedbacksamtalerne, er der, ifølge eleverne, endnu ikke skabt 

systematik og ensartethed i feedbacksamtalerne. I lærernes arbejde med feedbackskemaet har 

de taget udgangspunkt i uddannelsesparathedsvurderingen, som aftalt på opstartsworkshop-

pen.  

 

I forbindelse med opstartsworkshoppen gav Samsøgades Skoles lærerteam udtryk for, at de ville 

inddrage eleverne i indsatsen for at gøre dem mere bevidste om egen læring. Det har lærertea-

met gjort ved at eleverne nu selv udfylder en elevplan efter hvert feedbackmøde.  

 

Skolen har fra start inddraget forældrene i indsats- og udviklingsarbejdet omkring Karakterfri 

hverdag.  

6.2 Skæring Skole 

Motivation 

Skæring Skole deltager med to årgange hhv. 6. årgang og 8. årgang – følgeforskningen følger 8. 

årgang. Skolens motivation for deltagelse i indsats- og udviklingsarbejdet er, at de oplever en 

stærk præstationskultur, hvor eleverne sammenligner sig med hinanden. Skolen oplever ikke, at 

eleverne er motiveret af læringsprocessen, men derimod af slutproduktet (karakteren). Skolen 

oplever desuden, at eleverne bliver presset hjemmefra. Ydermere oplever skolen, at flere elever 

har angst og er nervøse for at fremlægge m.m.  

 

Som resultat af deltagelse i Karakterfri hverdag ønsker Skæring Skole på lang sigt at få udbredt 

en læringskultur, hvor eleverne finder mening i egen læring. Ydermere ønsker skolen, at formativ 

feedback indgår som et naturligt element i læringskulturen og i elevernes egen læringsproces.  

 

Indsatser  

Første indsats er i forbindelse med skriftlige fremstillinger i faget dansk, hvor eleverne tre gange 

om året skal modtage formativ feedback. Skæring Skole ønsker også at udskifte karakterer i læ-

seprøven med procentvis rigtige svar.  
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Den anden indsats er strukturerede og systematiske individuelle samtaler om elevernes almene 

udvikling. Fokus er her på trivsel, uddannelsesparathed, læring og faglig progression.  

 

Den tredje indsats er et individuelt læringsskema i matematik. Udgangspunktet er her diagnosti-

ske test, som oversættes til læringsmål og et løbende fokus på egen udvikling. 

 

Mål 

De kortsigtede mål er, at eleverne arbejder naturligt med feedback. De kan give og modtage 

feedback og har opnået et nyt og bedre læringsmindset. Forældrene skal indgå i læringskulturen 

og arbejdet med feedback. Skolen ønsker derudover, at lærerne får et kontinuerligt og systema-

tisk fokus på elevernes læringsproces og almene udvikling.   

 

Status  

Skæring Skole har i faget dansk påbegyndt deres mål om at give skriftlig eller mundtlig feedback 

på mindst tre skriftlige fremstillinger. Mere konkret har Skæring Skole valgt, at eleverne får feed-

back, hvorefter de retter fejlene, der er blevet talt om under feedbacksamtalen for så at aflevere 

opgaven endnu engang. Yderligere har Skæring Skole udformet en fælles skabelon for feedback-

samtalerne. Skolen har dog udfordringer med at finde tid til at afholde samtalerne. Derudover 

føler lærergruppen ikke, at de har den nødvendige tid til at gennemføre samtalerne på tilfreds-

stillende vis.   

 

I faget matematik anvendes et fejltypeskema. Skemaet udfyldes løbende af eleverne selv i en 

indsats på aktivt at inddrage eleverne i egen læring. Skemaerne bliver gennemgået i en samtale 

mellem lærer og elev.  

 

I fremtiden er der et ønske om, at feedbacksamtalerne handler mere om elevernes alsidige ud-

vikling og trivsel. Lærerne savner dog værktøjer til, hvordan indsats- og udviklingsarbejdet om 

Karakterfri hverdag igangsættes og gennemføres.  

6.3 Gammelgaardsskolen 

Motivation 

Gammelgaardsskolen deltager i indsats- og udviklingsarbejdet med deres 7., 8., og 9 årgang –

følgeforskningen følger 8. årgang. Skolens motivation for at arbejde med formativ feedback er, 

at de ønsker at mindske mistrivsel blandt eleverne samt det pres, skolen oplever, at mange ele-

ver lider under. Ved at fjerne karaktererne håber skolen, at eleverne bliver mere kreative og risi-

kovillige. Ydermere motiveres Gammelgaardsskolen af at kunne styrke dybdelæring, ændre den 

eksisterende evalueringskultur, komme tættere på den enkelte elev samt at ændre den eksiste-

rende undervisningspraksis i udskolingen.  
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Indsatser  

Gammelgaardsskolen har valgt to indsatser i henholdsvis 7., 8., og 9 klassetrin. Første indsats er 

etableringen af en fælles struktur og standard for brugen af feedback. Dette sikres med en års-

plan og faste rammer for, hvad indholdet skal være i en feedbacksamtale. Dette skal sikre, at ele-

verne oplever at blive set samt styrke deres kreativitet og kvalitet i forbindelse med opgaveløs-

ninger.  

 

Den anden indsats på Gammelgaardsskolen er udvikling af undervisningsforløb, der understøtter 

feedbacken og et ændret læringssyn hos eleverne. Der skal udvikles metoder og strategier for, 

hvordan elevernes fokus ændres fra præstation til mestring.  

 

Mål  

På kort sigt er målene for Gammelgaardsskolens første indsats vedr. en fælles struktur og stan-

dard for brug af feedback, at lærerne opnår en tættere lærer-elevrelation. Ydermere skal den en-

kelte lærer blive bedre til at give formativ feedback, mens eleverne skal have mere fokus på egen 

læring og progression frem for karakterer.  

 

De kortsigtede mål for Gammelgaardsskolens anden indsats vedr. understøttende undervis-

ningsforløb skal sikre, at eleverne bliver mere risikovillige. Eleverne skal fokusere mere på egen 

læring og progression frem for på karakterer. Eleverne skal føle sig mindre presset i forhold til 

fremlæggelse og prøver. Slutteligt er målet, at der skal opstå en tættere lærer-elevrelation.  

 

Det langsigtede mål for at deltage er, at der blandt eleverne kommer til at herske en positiv risi-

kovillighed, hvor læreprocessen og dybdelæring er vigtigere end karakterer.  

 

Status 

Gammelgaardsskolen har indført feedbacksamtaler som en fast del af klassernes skema, fx kan 

det være hver anden mandag i en to-lærertime. Der er lige nu afsat ca. 15-20 min. til hver elev, 

men målet er, at en samtale på sigt skal tage 10 min.  

 

De har valgt at afholde fem møder i lærerteamet, hvor de i samarbejder om feedbacksamtalerne. 

Det har betydet, at de er kommet frem til et fælles sprog og struktur når det gælder feedback-

samtaler.  

 

Skolen har igangsat elev-elev og lærer-elev feedback både i forhold til skriftlige og mundtlige op-

gaver.  
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I fremtiden vil skolen gerne arbejde på, hvordan der gives standpunktskarakter, som kan gøres til 

et overførbart forløb for andre årgange.  

6.4 Sølystskolen (kontrolskolen) 

Motivation 

Sølystskolen er følgeforskningens kontrolskole og har derfor ikke indført karakterfrihed. Deres 

motivation for deltagelse er skolens ambition om at sikre en sund balance mellem karakterer og 

feedback. Det skal sikre, at eleverne har et realistisk og afstemt fagligt afsæt før deres videre ud-

dannelsesforløb. 

 

Indsatser 

Sølystskolen arbejder systematisk med afsæt i PLF (professionelle læringsfællesskaber). Yder-

mere har skolen fokus på datainformeret praksis, feedback og feedforward samt målstyret un-

dervisning.  

 

Mål  

Sølystskolen ønsker, at deres elever bliver så dygtige, som de kan. De skal lære at gøre sig 

umage, samt få en større tro på sig selv og egne evner. De skal udvikle sig som livsduelige og de-

mokratiske borgere, samt opnå kompetencer, viden og kunne træffe reflekterede og realistiske 

valg i relation til deres videre uddannelsesvej. 

6.5 Indsatser på tværs af skolerne 

Deling og tværgående inspiration imellem indsats- og udviklingsarbejdets seks deltagende sko-

ler (heraf fire i følgeforskningen) har været integreret i indsats- og udviklingsarbejdets design fra 

starten. Samtidig er det også hensigten, at indsats- og udviklingsarbejdets indhold og resultater 

skal deles med eksternt interesserede. I projektplanen indgår derfor to årlige netværksmøder til 

intern deling og to årlige vidensaloner, hvor eksterne aktører deltager.  

 

I løbet af indsats- og udviklingsarbejdets første år opstod der fra de deltagende lærere et ønske 

om muligheden for at videndele mere og oftere, end de planlagte møder gav anledning til. Læ-

rerne foreslog derfor, at et digitalt delingsforum blev oprettet, hvor lærerne på tværs af skolerne 

kan dele deres erfaringer, ideer, redskaber m.m. En af skolernes digitale vejledere greb denne idé 

og fremlagde et forslag til et konkret design af den digitale delingsplatform for indsats- og ud-

viklingsarbejdets udviklingsgruppe, bestående af skolelederne fra de medvirkende skoler og den 

centrale projektledelse. Udviklingsgruppen bakkede op om initiativet og projektledelsens forslag 

til integrering af tiltaget i indsats- og udviklingsarbejdet.  
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Den digitale delingsplatform består af en Google Currents (Currents) gruppe, som er organiseret 

med relevante kategorier og overskrifter til at systematisere indlæg og skabe overblik. Derud-

over er der en mappestruktur i Google Drev, hvor delte filer gemmes i et fælles drev med sikker 

og nem adgang for deltagerne. For at få adgang til Currents-gruppen skulle de medvirkende læ-

rere tilmeldes, hvilket de respektive it-vejledere på skolerne sørgede for. 

 

Currents-gruppen integreres i indsats- og udviklingsarbejdet ved, at de temaer, som lærerne de-

ler digitalt bruges som inspiration til fordybelse på de efterfølgende netværksmøder og vidensa-

loner. Derudover får Currents-gruppen en central funktion i udbredelsen af indsats- og udvik-

lingsarbejdet til øvrige interesserede lærere i Aarhus Kommune. Indtil videre har flere lærere og 

årgangsteams på de deltagende skoler vist interesse, da de er blevet inspireret til at arbejde med 

karakterfrihed i deres klasser også. Disse lærere indmeldes løbende i Currents-gruppen, og på 

sigt vil alle lærere i kommunen få tilbuddet om indmeldelse.  

7 Statusanalyse for Samsøgades Skole 

7.1 Spørgeskemaundersøgelsen 

I afrapporteringen fra Samsøgades Skole er der fokus på hovedlinjerne i elevernes besvarelser. 

Delanalyser, hvor resultater fordelt på køn eller andre faktorer er undladt, fordi respondentantal-

let ikke er tilstrækkelig stort til, dels at sikre at eleverne ikke kan genkendes og dels lave til-

strækkelige robuste analyser.  

 

Nedenfor i Tabel 5 fremgår elevernes holdninger til karakterer på udvalgte spørgsmål. Der tegner 

sig ikke noget entydigt billede af en klar holdning for eller imod karakterer. På den ene side me-

ner eleverne overvejende, at karakterer er en god forberedelse til videre uddannelse, at det er 

rart at vide, hvor man ligger rent fagligt, og at karakterer medvirker til, at omkring halvdelen gør 

mere ud af deres skolearbejde. Det er dog ikke ensbetydende med, at projektet Karakterfri hver-

dag har medført, at eleverne er blevet mere dovne i skolen. Det er også svært at afkode en klar 

holdning til projektet Karakterfri hverdag. Cirka 4 ud af 10 finder, at det er en god ide, mens 5 ud 

af 10 ikke ved, om de synes det er en god ide eller siger, at de hverken er enig eller uenig i, at det 

er en god ide. Endvidere synes projektet Karakterfri hverdag heller ikke at have haft betydning 

for elevernes opfattelse af relationen til deres lærer.  

 

Det eneste relativt klare resultat omkring holdningen til karaktergivning og projektet Karakterfri 

hverdag er, at eleverne synes, at mundtlige tilbagemeldinger er bedre end karakterer (64 procent 

siger enig eller delvist enig).   
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Tabel 5 - Holdninger til karakterer og projektet Karakterfri hverdag blandt elever på Samsøgades 

Skole, 9. klasse (i procent) 

 
Enig og 

delvist 

enig (pct.) 

Hverken enig 

eller uenig og 

ved ikke (pct.)  

Delvist 

uenig og 

uenig 

(pct.)  

n 

Hvad mener du 

om, at I får ka-

rakterer? 

Jeg synes det er rart at vide, 

hvor jeg ligger rent fagligt 
74 16 11 19 

Jeg synes det er en god for-

beredelse til videre uddan-

nelse 

79 16 5 19 

Karaktererne betyder, at jeg 

gør mere ud af mit skolear-

bejde 

52 21 27 19 

Jeg synes mundtlig feed-

back er bedre 
64 32 5 19 

Hvor enig eller 

uenig er du i føl-

gende udsagn? 

Projektet "Karakterfri hver-

dag" synes jeg er en fanta-

stisk ide 

42 47 10 19 

Projektet med "Karakterfri 

hverdag" har gjort, at jeg er 

blevet mere doven i forhold 

til mit skolearbejde 

5 31 64 19 

Jeg har det bedre, fordi jeg 

får færre karakter 
21 53 27 19 

Projektet "Karakterfri hver-

dag" har gjort, at jeg fået en 

bedre relation til min lærer 

21 53 27 19 

 

Ud over spørgsmålene til karakterer har vi spurgt eleverne om, hvor meget de anstrenger sig 

med deres skolearbejde. Fordelingen på elevernes besvarelse i forhold til deres anstrengelser i 

matematik og dansk fremgår af Figur 1.  

En fortolkning af fordelingen i Figur 1 viser, at omkring 60 procent mener, de anstrenger sig be-

tydeligt, mens 20-30 procent mener, de anstrenger sig gennemsnitligt. Det indikerer en selvfor-

ståelse blandt eleverne omkring, at de anstrenger sig ganske meget. Det kan have en betydning 

for deres forventninger til egne præstationer og deraf også deres karakterer. Det giver Figur 2-4 

en ide om.   
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Figur 1 - Selvvurderet anstrengelser i matematik og dansk fordelt på skala fra 1-5, hvor et er slet 

ikke anstrengelse og 5 er rigtig meget anstrengelse (i procent)  

 
Der indgår i alt 19 elevbesvarelser 

 

Nedenstående Figur 2 viser elevernes selvvurderet faglighed på en skala fra 1 til 5, hvor 1 angi-

ver, at eleven opfatter sig som blandt de dårligste elever i klassen, mens 5 angiver, at eleven op-

fatter sig som værende blandt de bedste.  

 

Figur 2 - Selvvurderet holdning til egen faglighed på skala fra 1-5, hvor 1 er blandt de dårligste 

og 5 er blandt de bedste (i procent) 

 
Der indgår i alt 19 elevbesvarelser 

 

Det fremgår af Figur 2, at eleverne som minimum vil anse dem selv som værende på niveau med 

gennemsnittet (3), mens mere end halvdelen (63 procent) mener, at de ligger over det faglige 

gennemsnit i klassen. Med 37 procent på gennemsnittet betyder det, at ingen anser sig selv for 
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under gennemsnittet. Det kan synes mærkværdigt, men lignende resultater er fundet, når bilister 

er blev spurgt til deres evner som bilist – alle synes, at de som minimum kører lige så godt som 

andre, men de fleste synes, de kører bedre. Det interessante i forbindelse med karaktergivningen 

i folkeskolen er den forforståelse og de forventninger blandt eleverne, som karakterer og tilbage-

meldinger taler ind i. En gennemsnitlig, eller særligt en dårlig, karakter vil næsten altid blive mødt 

med frustrationer, fordi forventningerne var til mere.   

 

Figur 3 - Selvvurderet tilfredshed med nationalt testresultat i dansk og matematik (i procent)  

 
Der indgår i alt 19 elevbesvarelser 

 

Den samme logik i selvvurderingen afspejler sig i Figur 3 og Figur 4. De viser, at langt de fleste 

forventer præstationer og resultater over gennemsnittet, og i forbindelse med karaktergivning vil 

ingen være tilfreds med et 4-tal. 7 er den laveste karakter, som eleverne vil være tilfredse med.  
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Figur 4 - Holdning til hvilke karakterer eleverne vil være tilfredse med at få i dansk og matematik 

(i procent) 

 

 

Figur 5 er en illustration af elevernes selvvurderet popularitet i klassen. Her tegner der sig et 

mere forventeligt billede, hvor langt størstedelen anser sig selv som hverken populær eller upo-

pulær, en elev (5 procent) anser sig selv som mindre populær, mens 3 elever anser sig selv blandt 

de mest populære.    

 

Figur 5 - Selvvurderet holdning til hvor populær eleven er i klassen fordelt på skala fra 1 til 5, 

hvor 1 er mindst populær og 5 er mest populær (i procent) 

 
Der indgår i alt 19 elevbesvarelser 

 

Der er i spørgeskemaet flere spørgsmål, der angår elevernes trivsel. I Figur 6 er et spørgsmål, der 

angår oplevelsen af ensomhed udvalgt. Der er spurgt til, om eleven oplever at være alene, selvom 
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eleven har lyst til at være sammen med andre. Der er to elever (11 procent) som har denne ople-

velse. Spørgsmålet er, om det er mange eller få? Om det er et problem eller ej? Det kan være 

svært at afgøre, men hvorom alting er, er der i klassen en til to personer, som generelt giver svar, 

der indikerer en vis mistrivsel, hvilket det kunne være hensigtsmæssigt at have opmærksomhed 

på.  

 

Figur 6 - Selvvurderet oplevelse af ensomhed (i procent) 

 
Der indgår i alt 19 elevbesvarelser 

 

Et andet forhold, der kunne rettes en vis opmærksomhed mod er, at under halvdelen af eleverne 

går til fritidsaktiviteter. Almindeligvis anses netop fritidsaktiviteter som hensigtsmæssige til at 

understøtte et socialt netværk uden for skolen. 

 

Figur 7 - Deltagelse i fritidsaktiviteter (i procent) 

 
  Der indgår i alt 19 elevbesvarelser 
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7.2 Undersøgelsesspørgsmål 1 

7.2.1 I skole for at lære – ikke for at blive stemplet 

Samsøgades Skole ønsker med sin deltagelse i Karakterfri hverdag et andet fokus i læringskultu-

ren blandt skolens udskolingselever. Skolen ønsker, at eleverne har lyst til at lære, udvikle sig, 

gøre sig umage og være vedholdende – frem for blot at have fokus på karakterer. Denne motiva-

tion for at deltage beskrives først og fremmest i skolens indsatsteori, som blev udarbejdet på 

baggrund af drøftelser mellem lærere, leder og følgeforskningspersonale på en workshop inden 

følgeforskningens opstart. Derudover blev denne motivation også italesat i foråret 2020 i inter-

views med lærere og leder fra Samsøgades Skole. 

 

Lærernes og ledernes motivation for at deltage i Karakterfri hverdag beror således på et ønske 

om at ændre læringskulturen blandt skolens ældste elever. Spørger vi indtil læringskulturen 

blandt netop eleverne, tegner der sig et lidt andet billede end det, lærere og leder tegner. I citatet 

nedenfor, hvor to elever bliver spurgt om, hvad det bedste ved at gå i skole er, spores en lærings-

kultur i 9. klassen på Samsøgades Skole, hvor lysten til at lære står forrest – og ikke karakterer, 

som er antagelsen blandt lærerne og lederen. I stedet taler eleverne en læringskultur frem, hvor 

eleverne motiveres af og næres ved lysten til at lære almendannende nyt: 

 

#Elev2 Altså det bedste ved at gå i skolen er, at man lærer noget nyt nærmest hver dag, ikke 

kun fagligt men også i sin vennegruppe. Når vi snakker om noget i frikvartererne, eller altså 

når vi har samtaler, så lærer man altid noget nyt om et eller andet, der sker ude i verden eller 

andet i den stil. Så ja. 

 

#Elev1 (...) Også mere fordi, som du sagde, i vores vennegruppe, er vi meget sådan, vi disku-

terer ting efter, at vi er færdige, og sådan you know. Jeg har dannet min egen holdning med 

årerne ved også at lære noget og sådan få mere at vide, så jeg også kunne danne den her 

holdning. 

1 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Disse elever er åbenlyst optaget af egen læring: både den faglige, men også den sociale. Ifølge 

dem kommer de: “(…) i skole for at lære og ikke sådan blive stemplet”. Her refererer de to elever 

til karakterer, som noget, der ”stempler”. Med andre ord kommer de i skole for at lære nyt samt 

udvikle sig, og ikke for blot at modtage karakterer – ‘blive stemplet’. Dette stemmer ikke overens 

med lærernes og ledernes oplevelse af læringskulturen. I et interview med to andre elever fra 

samme klasse, tegner der sig desuden et billede af, at karakterer, når de gives, ikke har et alt-

overskyggende fokus for eleverne: 
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#Elev3 Men jeg føler kun, at karakterer er sådan i øjeblikket. Jeg tror ikke, jeg synes ikke, 

altså jeg tænker ikke selv over det efter et par dage. Hvis jeg nu får en karakter, hvis jeg nu 

får 7 i et fag, så tænker jeg ikke over det et par dage senere. 

 

#Interviewer Nej, så er du ikke dit 7-tal på den måde? 

 

#Elev3 Nej. 

2 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Elev3 og elev4 beskriver dog brugen af karakterer på en anden måde, end at de ‘stempler’, som 

elev1 og elev2 oplever. Elev3 og elev4 oplever tværtimod, at karakterer bidrager til, at man får 

øje på sin egen faglige udvikling: 

 

#Interviewer (...) Hvad tænker I, at man kan bruge karakterer til? Helt konkret, hvad kan man 

bruge det her til? 

 

#Elev3 Se sin egen udvikling måske. 

 

#Elev4 Ja ja, jeg synes også, at det giver et ret godt billede af, hvor man er henne fagligt og 

sådan noget, ja. Så kan man ligesom, hvis man får 7, så kan man sige: ‘jeg vil gerne have 10 

næste gang’, og så kan man (#Elev3 afbryder).  

 

#Elev3 Hmm, præcis. 

3 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Elev3 og elev4 indikerer i ovenstående citat, at karakterer har en tydelighed, hvormed eleverne 

kan sætte mål for egen faglig udvikling. For eleverne kan en karakter beskrive deres her-og-nu 

faglighed, og med brug af hele karakterskalaen kan de således sætte mål for deres faglige udvik-

ling. I samme åndedrag beskriver elev3 fra 9. klassen på Samsøgades Skole, at karakterer giver 

overblik over elevens faglighed: 

 

#Elev3 (...) Det sådan, at jeg føler karakterer, det giver mig meget et overblik over, hvor jeg er. 

Så ja, jeg kan godt lide at få karakterer.  

4 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Denne tydelighed i karakteren, der kan sætte retning for elevens eget videre faglige arbejde, for-

søger lærerne at give i deres feedbacksamtaler. Feedbacksamtalerne er den indsats, som læ-

rerne har valgt at arbejde med i indsats- og udviklingsarbejdet i forbindelse med Karakterfri 

hverdag. En lærer, der deltager i indsats- og udviklingsarbejdet beskrev i foråret 2020, hvordan 
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eleverne, inden Karakterfri hverdag startede, kun hæftede sig ved den summative evaluering, ka-

rakteren og ikke hørte den formative evaluering: 

 

#Lærer1 Karaktererne kom til at fylde ALT for dem. Altså de HØRTE IKKE, når jeg i god gam-

meldags stil tog dem ud og sagde: ‘den der stil, der var det og det, der var godt, og nu skal du 

det og det.’ Det var glemt dagen efter eller til den næste stil. Det var tallet, og kun tallet. 

5 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Læreren har haft oplevelser, hvor den summative evaluerings tydelighed stjal fokus fra den for-

mative evaluering. Lærerne ønsker, at den formative evaluering får større betydning for elever-

nes læring. I foråret 2020 beskrev elev3 dog, at den summative evaluering stadig spiller førstevi-

olin i forhold til den formative evaluering: 

 

#Elev3 (…) til terminsprøven, det var sådan, hvor vi blev kaldt ind i et lokale ligesom sådan 

her, så bare lige lynhurtig, så viste læreren karakteren, og så forklarede han: ’sådan og sådan 

skal du gøre bedre’, og ’det var godt’, og så sagde han: ’du har fået 7’ for eksempel, og så 

smed han en ud igen. 

 

#Interviewer Var det meningsfuldt for dig at være der, eller lyttede du ikke så meget efter? 

Og du fik bare tallet og gik og så? Siver det ind, når man får sådan en snak? Eller var det… 

 

#Elev3 Altså det siver ind, men altså det … det, jeg har stadig glemt, hvad han har sagt nu, 

men det er mere karakteren synes jeg, der sådan (red. siver ind). 

6 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Elev3 beskriver den summative evaluering i form af karakteren som, at den ‘siver helt ind’ mod-

sat den formative evaluering i form af feedbacksamtalen, der glemmes. Det tyder således på, at 

der er et udviklingsarbejde ind i at kvalificere feedbacken således, at den også ‘siver helt ind’, 

som elev3 beskriver det. Hvorfor den formative evaluering ikke har samme vægtning som karak-

terer, hvis de gives i samme ombæring, peger den nuværende data ikke på. En hypotese kan 

være, at karakterer fortsat er den artefakt, hvormed vi formelt vurderes på i uddannelsesverde-

nen, hvorfor netop karakterer får den største opmærksomhed fra elevens side. Den hypotese un-

derbygges af data fra foråret 2020, der peger på, at samfundsmæssige strukturerer i det videre 

uddannelsesforløb har betydning for elevernes fokus i de ældste klasser. Dette udfoldes senere. 

En anden hypotese kan være, at den formative evaluering ikke er meningsgivende nok for eleven, 

hvorfor den glemmes. Den hypotese underbygges i et interview med en lærer fra Samsøgades 

Skole. Læreren beskriver, at det kan være vanskeligt for nogle elever at forstå, hvad feedbacken 

egentlig går ud på: 
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#Lærer1 (…) Og jeg har oplevet i forbindelse med terminsprøverne, at der har været nogen en-

kelte elever, som har haft svært ved, at vi giver feedback, og vi fortæller med ord (…), hvis så 

terminsprøven er gået dårligt, så vælter korthuset simpelthen fordi: ‘jamen jeg forstod jo det, 

du sagde, og så fik jeg 4. Det kan jeg ikke forstå.’ 

7 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Ovenstående eksempel fra læreren samt førnævnte elevs beskrivelse af, at karakterer, modsat 

feedback ‘siver helt ind’, er eksempler, der tidsmæssigt er hændt efter feedbacksamtalerne er 

indført som formativ evalueringsform på Samsøgades Skole. Disse to eksempler peger samlet 

set på, at den formative feedback endnu ikke spiller førsteviolin sammenholdt med karakterer i 

9. klassen på Samsøgades Skole i forhold til at give eleverne klarhed over egen faglig formåen. I 

observationerne, foretaget i foråret 2020, så vi en tendens til, at feedbacksamtalerne ændrede 

karakter alt efter elevens indsigt i egen læring og kompetencer. De elever, der betragtes som 

dygtige og har en udmærket indsigt i egen læring og kompetencer, fik feedbacksamtaler, der i 

overvejende træk kan beskrives som faciliterende, mens de elever, der betragtes som knap så 

dygtige og ikke har tilstrækkelig indsigt i egen læring og kompetencer (ses fx ved at overvurdere 

egen formåen), fik feedbacksamtaler, der kan beskrives som direktive. Forskellen mellem disse 

feedbackmåder er graden af selvstændighed, der tillægges eleven. Hvor den direktive feedback i 

sit udgangspunkt er lærerstyret og med eksplicitte anvisninger til eleven om, hvad denne bør 

gøre, er den faciliterende feedback omvendt kendetegnet ved, at eleven selv opmuntres til at 

komme med forslag til videre handling eller tænkning. Med denne viden kan en hypotese således 

være, at de direktive feedbacksamtaler med eksplicitte anvisninger til eleven simpelthen ikke er 

meningsfulde nok for eleven, hvorfor de glemmes kort tid efter. Hvorimod de faciliterende feed-

backsamtaler, hvor eleven aktiveres og sætter retning for egen faglig udvikling i langt højere 

grad giver mening og motivation, hvorfor de huskes. 

 

I tråd hermed fortæller elev1, at den formative feedback eleven modtager til feedbacksamta-

lerne opleves at have en motiverende effekt ift. elevens læring: 

 

#Elev1 Altså for mig, jeg er sådan en person, hvis jeg får at vide, at jeg ikke kan noget, så bli-

ver jeg sådan lidt, nu vil jeg gerne vise personen, at jeg kan. Det er måske lidt mærkeligt, men 

mere sådan når jeg får min kritik at vide, så kan jeg godt lide at skrive det ned og så prøve at 

øve mig på de ting. Så på en måde, mærkelig måde, så dét, der gør det svært for mig, motive-

rer mig til at blive bedre til det. 

 

#Interviewer Det giver dig faktisk energi?  

 

#Elev1 Ja.  

8 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 
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Elev1s beskrivelse peger på, at den formative feedback har en motiverende effekt. I citatet frem-

går det også, at eleven selv går i gang med at øve sig på det, der endnu ikke mestres. Det kan 

virke som en faciliterende feedbackform. 

 

Afslutningsvist fremlægges elevernes egne forslag til, hvordan formative og summative evalue-

ringsformer kan balanceres: 

 

#Elev1 Jeg synes, at sådan noget med terminsprøver, så synes jeg, at det er ret fedt, de (red. 

karakterer) er der, men sådan dagligt, når man laver en opgave og sådan noget, så synes jeg, 

det er fedt nok, at man kommer herind, og snakker om dem.  

 

#Interviewer Så I er faktisk været glade nok for at der blev skruet ned (red. skruet ned for an-

vendelsen af karakterer) i starten af 9. klasse for det?  

 

#Elev2 Ja. 

9 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Elev1 og elev2 er overordnet set glade for indsatsen, som lærerne på Samsøgade Skole har valgt 

som et forsøg på en formativ evalueringsform: nemlig systematiske feedbacksamtaler hver an-

den til tredje uge. Samtidig tegner der sig et billede af, at eleverne mener, at karakterer fortsat 

har sin berettigelse i løbet af et skoleår, fx til terminsprøver. 
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7.3 Undersøgelsesspørgsmål 2 

7.3.1 Samfundsmæssige strukturer 

Vores elevinterview i foråret 2020 peger på, at de samfundsmæssige strukturer i det samlede 

uddannelsessystem har betydning for elevernes oplevelse af at skulle ‘præstere’ fagligt i skolen: 

 

#Interviewer Kan I så fortælle lidt om, hvad der virkelig motiverer jer på skolen? 

 

#Elev4 … For mig så er det det med, at jeg skal på gymnasium, jeg skal videre på gymnasium. 

Der er jo de her krav til gymnasiet, så det får mig til at prøve.  

 

#Interviewer Ja. Du ved, at der skal ske noget, og man skal erklæres uddannelsesparat. Er det 

dét, man kalder det i dag?  

 

#Elev3+elev4 (bekræfter). 

 

#Interviewer Ja, og det har en betydning for jer? 

 

#Elev3+elev4 (bekræfter). 

 

#Interviewer Og hvad siger du? Hvad motiverer dig allermest ved at være her?  

 

#Elev3 Ja, men det er egentlig det samme, synes jeg. 

10 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Samme fortælling ses blandt lærerne, der ligeledes oplever, at de samfundsmæssige strukturer i 

det samlede uddannelsessystem påvirker folkeskolens ældste elever. Lærerne på skolen oplever, 

at udefrakommende strukturer presser ønsket og dagsordenen om at bedrive Karakterfri hver-

dag: 

 

#Lærer1 Dels har der jo været et stort politisk pres for, at karaktererne skulle fylde mere, og 

det betyder, at der er kommet nogen karakterstop for bare at komme på teknisk skole, på 

gymnasie. Altså der har man VILLET karaktererne mere. Og de skulle have større betydning i 

folkeskolen. I mange år så sagde vi: ‘jamen det er bare for at øve dig i at få karakterer, og tag 

det roligt, og det skal nok gå godt,’ og så lærte man, at nogle gange gik det godt, nogle gange 

gik det mindre godt, og når man øvede sig, så blev man bedre… (…) Så kom det her karakter-
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pres, og lige pludselig så bliver man allerede i 5., 6. klasse af UU-vejlederen, punket med: ‘ja-

men du skal have SÅ meget i snit for og komme på gymnasiet, du skal have SÅ meget i snit.’ 

Og får man et 4-tal, så vælter verden… 

11 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Det videre uddannelsessystem og de generelle samfundsmæssige strukturer for at bedrive ud-

dannelse i Danmark er selvsagt ude af de pågældende lærere på Samsøgades Skoles hænder. 

Dog må det nævnes og understreges, at både lærere og elever oplever, at det videre uddannel-

sessystem trækker tydelige og presserende tråde i det enkelte klasselokale på Samsøgades 

Skole. Denne oplevelse bakkes desuden op i vidensnotatet, hvor Børnerådet i 2017/2018 kunne 

pege på, at 21% af de adspurgte elever i 8. klasse føler sig presset ”ofte” eller ”hele tiden” samt 

bekymrer sig om fremtiden. Samsøgades Skole deltager i indsats- og udviklingsarbejdet med de-

res, i foråret 2020, 9. klasse, og lærerne oplever her, at de samfundsmæssige strukturer for 9. 

klasse – med alt, hvad der hører sig til det sidste år i folkeskolen – udfordrer de indsatser og 

idéer, som lærerne ønsker at afprøve i forbindelse med Karakterfri hverdag: 

 

#Lærer1 Lige nu føler jeg mig sådan lidt år 0 igen, fordi det har kørt så kontinuerligt og i fa-

ste rammer henover efteråret, og så er alt smuldret efter jul, fordi der kommer nogle ting 

udefra, der hedder projektopgaver og øveprøver, som gør, at ALT bliver rullet tilbage. Så jeg 

tænker rigtig meget, at det vi havde GODT fat i inden jul… det har stået stille i mange uger. 

 

#Interviewer (afbryder) Så du er bange for, at feedbackSTRUKTUREN ryger? 

 

#Lærer1 Ja. Vi har, nu prøver vi lige lidt igen, og vi prøver lige at holde os lidt oppe på, at vi 

gerne vil have… to, tre runder (red. feedbacksamtale-runder), helt optimalt, ikke også. Så de 

også kan blive feedbacket op til deres prøver… Men jeg ved ikke, om den holder. 

12 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Som det fremgår af uddraget af interviewet med en af de deltagende lærere, så er der tvivl om, 

hvorvidt deres såkaldte feedbackstruktur holder i slutningen af 9. klassetiden for eleverne. Alene 

grundet alle de andre ting, som lærerne oplever, de skal rette deres fokus mod i forbindelse med 

elevernes afvikling af folkeskolen. Det er en vigtig erfaring at tage med sig i indsats- og udvik-

lingsarbejdets første del af følgeforskningen, da følgeforskningen her ikke har fulgt andre 9. klas-

ser. Erfaringerne med at drive Karakterfri hverdagsindsatser i 9. klasse beror, indtil videre, alene 

på det ene casebesøg på Samsøgades Skole, men tegner dog interessante billeder og vigtige 

fund af samfundsmæssige strukturers betydning for en fokusering på karakterfrie indsatser. 
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7.3.2 At sammenligne sig med hinanden 

Præstationskulturen fremmes tilsyneladende af samfundsmæssige strukturer i det videre ud-

dannelsessystem, men følgeforskningen har også interesseret sig for, om eleverne i de enkelte 

klasser konstituerer en præstationskultur i samværet med hinanden. Det spurgte vi ind til i elev-

interviewene i foråret 2020: 

 

#Interviewer Kan der gå konkurrence i at klare sig bedst? Og har I oplevet det i klassen tidli-
gere?   

#Elev3 Jeg har ikke rigtig oplevet det selv, men altså det er heller ikke noget, jeg selv gør. 

#Interviewer Nej. 

#Elev4 Jeg har det ikke rigtig med nogen fra klassen. 

#Elev3 Nej.  

(...) 

#Elev4 ’Har du fået 02? Det er lige meget, vi gør det bedre næste gang’. 

#Elev3 Ja ja. 

#Interviewer Ja, fedt. Men når I så beskriver, at det sker for nogen i klassen, at det har bety-
det, eller i hvert fald før i tiden har betydet meget, hvorfor tror I lige, det skete i jeres klasse? 
Da der var rigtig meget karaktersnak?  

(...) 

#Elev4 Det kan godt være, hvad andre folk siger gør en indflydelse. Måske er der nogen, der 
ikke sådan, for eksempel hvis jeg nu får en dårlig karakter, hvis jeg nu har fået 02, og jeg vi-
ser det til Ole, så siger han: ’det er lige meget, kom igen’, så kan det godt være, at en pige vi-
ser det til hendes ven, og hun så siger: ’ej, det er mega dårligt’ og sådan noget, det gør en ind-
flydelse på en måske.  

#Interviewer I tænker det faktisk er noget, der florerer, og har floreret hos pigerne, hvis det 
var?  

#Elev3+elev4 Ja ja ja ja.  

(...) 

#Interviewer Nej, det så fint. Så mere en pigeting end en drengeting?  

#Elev3 Ja, i vores klasse i hvert fald. 
13 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020.  
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I den deltagende klasse fra Samsøgades Skole oplever elev3 og elev4 ikke, at dét at sammen-

ligne sig fagligt med hinanden ved at dele info om karakterer er en kultur, der gør sig gældende 

blandt drengene – hverken før indsatserne med formativ feedback eller efter. Spørger vi elev1 og 

elev2 fra samme klasse, oplever de, at indsatserne i forbindelse med Karakterfri hverdag har æn-

dret præstationskulturen i klassen. De fortæller: 

 

#Interviewer Snakker I nogensinde med jeres klassekammerater om karakterer?  

#Elev1 … Altså jeg, sidste år gjorde jeg, hvor jeg bare sådan sagde det, bare hvor det var nor-
malt for mig, men her i 9. vil jeg gerne, har jeg prøvet at lade være med at sige mine karakte-
rer, og jeg har også prøvet at holde den lidt dæmpet, mere for mig selv (…). 

#Interviewer Okay, så det er det, det handler om? 

#Elev1 Det det jeg sådan, ja det det. Det er mere, så jeg føler, der er meget konkurrence, når 
det kommer til karakteren. 

#Elev2 Ja, det er rigtigt. Vi havde faktisk et problem på et tidspunkt, hvor der konstant var 
nogen, der blev ved med at sige sin karakter, og så tog vi det faktisk op i klassen, at vi vil 
helst ikke sige vores karakterer, men personligt er jeg ret (#Elev1 afbryder). 

#Elev1 Også fordi, at folk bliver sure.  

#Elev2 Ja, folk bliver sure eller sådan. Der er nogen, hvis nu de fik 12, så ville de bare sige det 
sådan lige ud i klassen, og så vil for eksempel nogen, der ikke havde fået en god karakter 
blive lidt kede af det eller noget.  

#Interviewer Okay, så I sammenlignede jer med hinanden enormt meget?  

#Elev1 Ja, også det, OG fordi folk blev så desperate efter at vide, hvad andre har fået, så blev 
de sådan sure, hvis de ikke fik det at vide, så det var også et problem med at sådan (#Inter-
viewer afbryder).  

#Interviewer Okay, så man havde ikke ret til at holde tallet for sig selv?  

#Elev1 Det det, så vi havde et problem med det.  

#Interviewer Og det er blevet bedre nu?  
 
(...) 
 
#Elev1 Ja, det er. I 9. er det sådan, at vi prøver alle at ændre os lidt, men der er stadigvæk no-
gen der sådan, ikke kan lade være på en mærkelig måde. 

#Interviewer Har man ret til at holde sit tal for sig selv, her i 9.?  

#Elev1 Det føler jeg. 

#Elev2 Det har man. 
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#Elev1 100 procent. 
14 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Elev1 og elev2 bekræfter elev3 og elev4s antagelse om, at der for pigerne i klassen har været en 

præstationskultur, der har påvirket nogle af elevernes trivsel negativt. Interviewet med elev1 og 

elev2 peger dog også på, at lærernes indsats, der fokuserer på formative evalueringsformer og 

sætter karakteren i baggrunden, har haft en positiv påvirkning på præstationskulturen blandt pi-

gerne. De taler om, at de øver sig i at sætte den summative evalueringsform og tilhørende kultur 

i baggrunden, hvilket må siges at være positivt i og med, at de i samme åndedrag beretter om, at 

elever i klassen tidligere blev sure, når sammenligningen med karakterer fandt sted. 

 

At karakterer kan påvirke elevernes trivsel negativt kan en af de interviewede lærere genkende. 

Hun fortæller: 

 

#Lærer1 (…) det er også de dygtige elever, som fik ondt i maven og brød grædende sammen 

og: ‘hvad nu hvis jeg ikke’ (siges grædende) og ‘jeg er heller aldrig god nok’ (siges trist). Og 

det er fordi, de eneste karakterer de dygtige elever spejler sig i, det er 12. 

15 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Citatet giver et indblik i præstationskulturen, som også handler om at præstere over for sig selv 

og sine egne forventninger til egen formåen. Citatet peger på, at særligt ”de dygtige elevers” 

trivsel er påvirket negativt af frygten for at præstere dårligt. Dermed ikke konkluderet, at andre 

elevgrupper i klassen ikke påvirkes negativt af frygten for at præstere dårligt. Dette findes der 

dog ikke data, der beretter om i foråret 2020. 

7.3.3 Lærer-elev relation 

På Samsøgades Skole er 9. klassens elever i foråret 2020 fordelt mellem tre lærere, som afholder 

feedbacksamtaler med dem hver anden til tredje uge. Med feedbacksamtalerne ønsker lærerne 

at komme tættere på alle elever - både fagligt og personligt. Lærerne oplevede tidligere, at det 

ofte, af forskellige årsager, var de samme få elever, der fik det meste af lærernes opmærksom-

hed.  

 

I elevinterviewene i foråret 2020 ses det, at der er forskel på, hvordan lærerne afholder feedback-

samtaler:  

 

#Elev2 Og så vælger vi så 3, altså vi snakker om 3 ting, det gør jeg i hvert fald.  

 

#Elev1 Gør I det? (lyder meget overrasket)  
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#Elev2 Ja, vi snakker om 3 ting, som jeg måske skulle gøre bedre eller måske skulle ændre på 

eller sådan noget, eller det er noget, jeg mener personligt (…). 

 

#Interviewer Nu har jeg jo kun set lærer X, hun har sådan et feedbackskema, som hun går 

igennem sammen med dem, er det sådan et, I har? 

 

#Elev2 Nej nej. 

 

#Elev1 Lærer Y er meget fra hovedet af og sådan, hvad han lige føler, der skal snakkes om, og 

så er han, fordi hvis, altså personligt mig, så har jeg ikke på den måde nogen problemer, så 

det er meget sådan, så snakker vi om noget der. 

16 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Der er tilsyneladende forskel på, hvordan feedbacksamtalerne afholdes blandt de tre lærere. Det 

ses der endnu ingen konsekvenser af, men det er interessant at følge, om forskellen i feedback-

samtalerne bliver mindre på sigt, efterhånden som lærerne får afprøvet forskellige former samt 

afstemt med hinanden. Omvendt kan det også tænkes, at en variation af feedbacksamtaler kan 

være en fordel, da lærerne netop ønsker at komme tættere på eleverne, både fagligt og person-

ligt med disse samtaler. En løsere samtalestruktur kan tænkes at muliggøre dette ønske, da en 

løsere samtalestruktur giver mulighed for nu-og-her aktuelle tematikker, der kan fremme en god 

lærer-elev-relation. Lærerne ønsker, som tidligere nævnt, at komme tættere på alle elever i klas-

sen med disse samtaler, da nogle elever tidligere optog det meste af lærernes tid. Det betød, at 

nogle elever aldrig fik lærerens opmærksomhed. Med feedbacksamtalerne er der nu opstået en 

systematik i, at alle elever ses og høres. Eleverne er i foråret 2020 positive stemt over for feed-

backsamtalerne. En af de interviewede elever oplever, at feedbacksamtalerne fremmer lærer-

elev-relationen samt elevens eget blik på sin egen faglige udvikling i skolen: 

 

#Elev1 Jeg kan godt lide, at vi snakker mere med lærerne sådan individuelt. Det er sådan me-

get mere, det handler om én og læreren, og hvad læreren kan gøre for dig, i stedet for sådan, 

fordi man kan ikke hele tiden tage de der samtaler med lærerne alene, så jeg synes, det er 

godt og få det igangsat (...). 

17 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Eleverne giver i interviewene også udtryk for, at det er dejligt, at lærerne ‘giver lidt af sig selv’ i 

samtalerne. Tilsvarende oplever lærerne også, at eleverne lærer dem bedre og bedre at kende. En 

af de interviewede lærere håber på, at de kontinuerlige feedbacksamtaler, som et fortroligt rum, 

vil befordre en lærer-elev-kultur, hvor: “Det bliver nemmere for dem (red. eleverne) at komme og 

tale med os, når vi har det her rum”.  
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Feedbacksamtalerne har primært et fagligt sigte, men som tidligere nævnt ønsker lærerne at 

komme tættere på eleverne, både fagligt men også personligt. En elev fortæller om en episode, 

hvor læreren i feedbacksamtalen bragte et emne op, der af eleven beskrives som ‘personligt’: 

 

#Elev3 Ja, nogle gange siger hun også noget personligt. Der var engang, hvor hun sagde: ’du 

skal lade være med hele tiden at lave sådan nogen jokes og sådan noget’ (Elev3+elev4 fniser).  

 

#Interviewer Har du haft lidt en tendens til det?  

 

#Elev3 Ja (griner), og så sagde hun: ’det kan gøre nogen kede af det’ og sådan noget. 

18 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

I vidensnotatet beskrives der fra forskning, at feedback på det personlige niveau er mindre ef-

fektfuld, og endog kan resultere i negative effektstørrelser sammenlignet med feedback på op-

gaveniveau, procesniveau og selvreguleringsniveau. Feedback på det personlige niveau beskri-

ves som ris og ros og indeholder ofte ikke fagligt indhold. Elev3 har dog ikke givet udtryk for, at 

ovenstående episode blev opfattet som negativ eller har haft negative konsekvenser for elevens 

læring. Det er derfor interessant for det videre følgeforskningsarbejde at være nysgerrig på, hvor-

dan Samsøgades Skoles ønske om at komme tættere på eleverne fagligt og personligt påvirker 

elevernes læring og trivsel. 
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7.4 Undersøgelsesspørgsmål 3 

7.4.1 Et nyt sprog 

Der tegner sig et billede af, at det for lærerne kræver nye kompetencer at arbejde med formative 

evalueringsformer. Lærerne på Samsøgade Skole er klar over, at det kræver noget af dem at give 

brugbar og meningsfyldt feedback. I foråret 2020 oplevede de deltagende lærere, at de allerede 

havde udviklet sig meget i forhold til deres egne feedbackkompetencer: 

 

#Lærer2 Jeg tænker, vi har også lært rigtig meget, vi har lært rigtig meget internt i lærergrup-

pen. Fordi VI har jo skulle øve et sprog… Fordi hvordan giver man egentlig feedback? Hvad 

betyder det, når man siger: ‘det er godt?’ Vi har diskuteret mange ord og snakket om mange 

ord, hvordan fastholder man en feedback, så den kan bruges som en feedforward? Så jeg sy-

nes i hvert fald, at som UNDERVISER har jeg lært helt vildt meget nyt i forhold til at bruge 

mit sprog, så man ikke bare, jeg synes, vi taler jo meget som lærere, og vi kan blive ved med 

at tale, og jeg tror jamen altså 80 procent af det, vi siger, det går ikke ind, vel. Så vi skal jo 

også, vi skal jo være sådan helt skarpe og skære ind til benet og koncentratet af det, jeg skal 

sige til dig nu, det er bum, bum, bum.  

19 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Det er positivt, at lærerne allerede oplever en faglig udvikling i forbindelse med deltagelse i Ka-

rakterfri hverdag. Samtidig skal denne faglige udvikling også sidestilles med elevernes oplevelse 

af udbyttet af samtalerne, hvortil vi kan kigge til følgeforskningens undersøgelsesspørgsmål 1, 

tidligere behandlet i statusrapporten fra Samsøgades Skole. Her berettede en elev jo om, at den 

formative feedback, sammenlignet med karakterer, ikke ‘sev helt ind’, hvorfor vi må fastslå, at 

lærerfagligheden i forhold til at bedrive meningsfuld formativ feedback forsat kan udvikles. 

7.4.2 Forældrene skal inddrages 

Samsøgades Skole har fra starten af indsats- og udviklingsarbejdet i Karakterfri hverdag ønsket 

at inddrage elevernes forældre. Vores foreløbige datagrundlag siger intet om en umiddelbar sta-

tus på forældreinddragelsesdelen. Om det skyldes, at følgeforskningsdelen ikke har fået spurgt 

tilstrækkeligt ind hertil, eller om det er et udtryk for, at skolernes indsatser ikke har inddraget 

forældrene igennem konkrete indsatser, vides ikke.  

 

En af de elever, der blev interviewet i foråret 2020, beskrev en oplevelse, hvor en forælder bidra-

ger til at skabe en præstationskultur samt bidrager til at forme elevens forventninger til egen 

faglig formåen: 
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#Elev4 (…) sidste år da jeg fik mit standpunkt, så da jeg viste det til min mor, så siger jeg: 

’mor se, jeg har fået det her, og min lærer sagde, det var mega godt, og jeg har fået bedre end 

halvdelen af klassen’, og så sagde min mor bare: ’det der, det er ikke i orden, du skal op til den 

anden halvdel’, og nu prøver jeg sådan lidt at gå efter de bedre. 

 

#Interviewer Ja, nu sammenligner du dig simpelthen med nogle andre? 

 

#Elev4 Ja. 

20 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020.  

 

Eksemplet tegner et billede af, hvordan forældrenes forventninger til elevernes faglige præstati-

oner påvirker elevernes forventninger til egen faglige formåen. I samme åndedrag beskriver to 

andre elever, at de gerne vil gøre deres forældre stolte ved at præstere fagligt godt i skolen: 

 

#Elev1 (…) jeg føler vores, mine forældre har altid sagt, at jeg skal lade være med at tænke på 

andre, og jeg bare skal gøre det med mig selv, men jeg føler også sådan, at de også vil blive 

lidt triste, hvis jeg var den VÆRSTE i min klasse til noget, ikke? Så jeg føler også, at vi alle 

sammen vil sådan, vi vil gøre vores forældre stolte, og vi vil også gøre os SELV stolte fordi.   

 

#Elev2 Det er rigtigt. 

21 Elevinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Elev1 og elev2 beskriver her en oplevelse af, at deres forældres stolthed over dem, hænger sam-

men med deres karakterer. Dette er på trods af, at forældrene, ifølge elev1, ikke har italesat høje 

forventninger til elev1s faglige præstation, men i stedet har fortalt elev1, at denne ikke bør sam-

menligne faglige præstationer med andre end sig selv. På trods af forældre, der således positio-

nerer sig imod den velkendte præstationskultur, har elev1 og elev2 en oplevelse af, at forældre-

nes stolthed hænger sammen med karakterer. 

 

En af de interviewede lærere beskriver, hvordan lærerne har talt med forældrene om måden at 

samtale på vedrørende elevernes faglige præstationer: 

 

#Lærer2 Og så synes jeg jo også, at der sker nogen ting i forhold til en forældregruppe, som 

har været enormt vigtige også at få inddraget fra starten. Og få fortalt dem: ”I skal vide, at 

jeres børn ikke får nogen karakterer nu. De får feedback. Det betyder, at derhjemme skal I 

OGSÅ have et andet sprog for det. I kan ikke spørge: ”hvad fik du i din tyske stil?” I skal 

spørge til FEEDBACKDELEN. 

22 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020. 
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Der har således været et ønske fra lærernes side om, at forældrene understøtter lærernes indsat-

ser i forbindelse med indsats- og udviklingsarbejdet ved at sætte fokus på den formative frem 

for den summative evalueringsdel. Lærer2 beskriver dog, hvordan lærerne antager, at denne 

øvelse kan være udfordrende for forældrene: 

 

#Lærer2 (…) forældre er jo også ud af en kultur med nogen karakterer, og der kan man rent 

konkret spørge til: ”hvad fik du?” i stedet for: ”hvad blev der sagt?”, ikke? Så der er jo, der er 

sådan, der er faktisk mange dele, der skal spille sammen på en god måde. 

23 Lærerinterview, Samsøgades Skole, 2020. 

 

Som lærer2 beskriver, er der således mange faktorer, der skal spille sammen, for at de indsatser 

lærerne sætter i gang i 9. klasse på Samsøgades Skole får mulighed for at udfolde sig til fulde. 

Forældrene opleves tydeligt som en af de faktorer, der har stor betydning. 

8 Statusanalyse for Skæring Skole 

8.1 Undersøgelsesspørgsmål 1  

8.1.1 Det er svært at tage ansvar for egen læring 

I danskundervisningen på Skæring Skole har lærer1 som et led i Karakterfri hverdag udarbejdet 

et feedbackskema, der anvendes til at give eleverne feedback på skriftlige afleveringer. Skemaet 

skal give dem et overblik over: ”(…) jamen hvad kan jeg? Og hvad kan jeg ikke endnu?”. Læreren 

finder særligt ordet ’endnu’ vigtigt for at ændre elevernes forståelse af læring, da det opleves, at 

de forstår deres faglige kunnen som fast etableret – jf. vidensnotatet, synes eleverne at have et 

fixed mindset. Lærer1 ønsker med feedbackskemaet at understøtte udviklingen mod et growth 

mindset ved at minde eleverne om, at det som de ikke kan, kan de på sigt lære. Lærer1 synes al-

lerede ved første casebesøg at fornemme, at eleverne møder faglige udfordringer med mere gå-

påmod end før indsats- og udviklingsarbejdets start:  

 

#Interviewer (…) hvordan oplever du fokusset er, altså lige nu, på elevernes faglige progres-

sion og deres trivsel, med de her ting, I har sat i gang? Altså der ligger der jo meget i det ene 

… ord (red. endnu). 

 

#Lærer1 Jamen det gør der nemlig, og jeg synes også, at jeg oplever, at … de ikke sådan, altså 

går fuldstændig i stå, men tænker: … ’når jamen, nå men jeg mangler det der, nå men så skal 

jeg jo bare lige have styr på det, jamen så kan jeg jo godt’, altså jeg synes, de nemmere kan se 



 

 

 

47/87 
 

en vej derhen i stedet for bare at give op og så sige, altså hvis man så bare for eksempel 

havde fået et tal ikke også: ’okay jamen så ligger jeg der, og hvad kan jeg gøre ved det?’. 

 

#Interviewer Altså det viser måske vejen for dem? 

 

#Lærer1 Ja, for nogle (smågriner). Altså det jo svært, det gør det jo ikke for alle, men for no-

gen tror jeg, det gør. Det er godt at få nogle ord på og sætte det lidt op i system. 

24 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer1 slutter herover med at fortælle, at feedbackskemaet synes at være med til at vise vejen 

for nogle af eleverne, men ikke alle. Denne forskel på, hvordan eleverne forstår og anvender den 

formative feedback, uddyber lærer1, da der spørges ind til, hvordan eleverne har reageret på den 

første omgang feedback: 

 

#Lærer1 Jamen jeg synes, (...) de tager godt imod det, men for nogle kan det også, altså nu er 

det en ny genre, som de ikke kender sådan helt vildt godt til, og som de ikke har prøvet før, så 

det er også svært for nogle af dem, det der med, at man skriver: ‘du mangler lige at uddybe 

noget her’, ‘jamen hvad er det?’. Altså det er rigtig svært for dem, det der med, fordi jeg kan jo 

heller ikke sidde og putte ordene i munden på dem, de skal jo også selv prøve at få det skre-

vet, ikke? (...) for nogen er det måske, altså det er fint med feedbacken, men det er også lidt 

abstrakt for nogen af dem: ’jamen hvad er det så, jeg skal gøre mere af?', og det er så svært 

at forklare, når de ikke har prøvet den her genre før. Jeg har for eksempel en elev som, altså 

som … som er rigtig faglig svag, (…), men det skal så stadigvæk være meget konkret, så man 

prøver jo at sige, at vi har det der skema, vi krydser af, og vi synes virkelig, vi har prøvet at 

pensle ud … ’jamen hvad er det så, du mangler?’ (…)” 

 

#Interviewer Ja, at de sådan gør noget aktivt, så (#Lærer1 afbryder) 

 

#Lærer1 Ja ja. 

25 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Her bekræftes det igen, at nogle elever har sværere ved at modtage og anvende feedbacken end 

andre. Lærer1 fortæller både her og gentager det også i sin logbog, at når feedbacken går fra et 

konkret niveau (tegnsætning, stavefejl) til et mere abstrakt niveau (indhold), så har mange elever 

svært ved at forstå og anvende feedbacken som et led i deres engen læring. Læreren fortæller 

her, hvordan en faglig svag elev er udfordret i forbindelse med modtagelse af feedbacken. På 

trods af, at denne elev betegnes som ’rigtig faglig svag’ kan det tyde på, at det er de fagligt 

svage elever, der oplever de største udfordringer med at gøre brug af den formative feedback. 

Derudover udtrykker lærer1 frustration over, at eleverne ikke er i stand til at regulere egen læring 
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med afsæt i feedbacken. Læreren ønsker tydeligt at skabe en faciliterende feedback, hvor eleven 

selv styrer slagets gang og foreslår videre handling. Dog tyder det på, at eleverne har store ud-

fordringer hermed.  

 

Samme problematik giver lærer2 udtryk for i forbindelse med elevernes modtagelse af formativ 

feedback i matematik. Som led i matematikundervisningen er der udviklet et fejltypeskema, som 

har til formål at give eleverne en større indsigt i egen læringsproces. Derudover har lærer2 udar-

bejdet et forberedelsesark til udviklingssamtalerne, der skal hjælpe eleverne til selv at starte 

samtalen op ved at gøre rede for egen læring og progression. Der er altså også fra lærer2s side 

et tydeligt ønske om, at feedbacken i høj grad skal være faciliterende og træne elevernes evne til 

at regulere egen læring frem for direktiv, hvor deres evne til at følge anvisninger styrkes. Lærer2 

skriver i sin logbog fra august 2020:  

 

”Eleverne har svært ved at vurdere sig selv, og er uvante ved at tage ansvaret for deres egen 

læring og progression. Enkelte elever har meget svært ved denne opgave og kan måske ikke 

se meningen hermed”. 

26 Logbog, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer2 synes ligesom lærer1 at opleve, at eleverne mangler indsigt i egen læring. På trods af 

hensigten fortæller lærer2 i sin logbog fra december, at en mundtlig feedbacksamtale ender 

med at blive meget lærerstyret: ”Det bliver en meget styret samtale med XX, da han ikke formår 

at reflektere over egen læring”. Dette er konklusionen på en feedbacksamtale med en elev, der 

angives at have særligt svært ved at overskue et vedholdende arbejde. Det giver dog alligevel et 

indtryk af, at feedbacken bliver mere direktiv i sin form, blandt de elever, der ikke selv formår at 

tage teten. På trods af det særlige tilfælde synes dette at understøtte lærer1s påstand om, at 

nogle elever har lettere ved at gøre brug af den formative feedback end andre. Grundet de store 

anstrengelser lærerne gør sig, er det interessant at følge, hvorvidt eleverne på sigt bliver bedre til 

at indgå i en faciliterende feedback og derved udvise øget indsigt i egen læring.  

8.1.2 Summativ evaluering fylder stadigvæk i det daglige  

Skæring Skole har modsat nogle af de andre medvirkende skoler ikke helt sluppet brugen af 

summativ feedback som et redskab i dagligdagen. Både i matematik og dansk arbejdes der med 

feedbackskemaer og -samtaler jf. ovenfor. Det fungerer ved, at eleverne afleverer en opgave, 

hvorefter de gives feedback. Efter modtagelse heraf arbejder eleven igen med opgaven/be-

stemte opgavetyper med udgangspunkt i feedbacken for derefter at genaflevere og afslutnings-

vist modtage den endelige feedback. Med udgangspunkt i data fra første indsamlingsrunde vir-

ker det til, at eleven som led i den endelige feedback som oftest tildeles et niveau, dvs. under 

middel, middel eller over middel, og i nogen tilfælde en karakter. Ingen af lærerne synes at have 
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et ønske om helt at droppe brugen af summativ evaluering. Lærer2 fortæller, at formativ og sum-

mativ feedback ikke behøver at være hinandens modsætninger:  

 

#Interviewer Og hvordan, altså hvordan har det så været, fordi de er jo lige startet i 8. og ka-

rakterer har jo ikke præget deres skoleliv ellers? 

 

#Lærer2 Nej, og det er blevet, jeg synes egentlig, det blev ret godt før sommerferien i forhold 

til, at: ‘nu skal I ikke forvente, at I får karakterer’, og som jeg skriver i logbogen, så er de jo 

ikke hinandens modsætninger (red. formativ og summativ feedback), synes jeg, det ser jeg 

egentlig ikke, jeg synes bare, at der, der skal være mere fokus på … selve den formative feed-

back, og så tænker jeg, at når hele den del er færdig, så må de sådan set godt få karakterer, 

hvis de gerne vil det, fordi det skal være … det skal heller ikke komme som en overraskelse, 

når de får deres standpunktskarakterer. 

27 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer2 giver her udtryk for, at den summative feedback ikke i sig selv er et problem. Såfremt at 

skolen formår at flytte noget af fokus fra karaktererne og over på den formative feedback, så er 

karaktergivning ikke problematisk. En opgave læreren vurderer, at skolen indtil videre synes at 

lykkes med:  

 

#Lærer2 Egentlig ikke, ikke ligeså meget, som jeg har oplevet før i tiden (red. at eleverne ori-

enterer sig efter karakterer). Det har altid været sådan, at når man sætter dem i gang med en 

opgave, så har spørgsmålet været: ’får vi karakter for det?’ Og der kan man godt mærke, før i 

tiden, at hvis man siger ja, jamen så bliver der gjort mere … ud af det, end hvis man siger nej. 

Men den her gang, jeg tror bare, de har været opmærksomme på at, der ikke er karakterer, 

men vi arbejder med feedbacken, så jeg synes faktisk ikke, der har været så meget… der har 

ikke været så meget fokus fra eleverne, (…). 

28 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer2 fortæller her, at karakterer før projektets start var med til at motivere eleverne til at gøre 

sig umage med opgaverne. En motivation eleverne, ifølge lærer2, nu synes at have fundet andet-

steds. At karakterer virker motiverende på elevernes læring, oplever lærer1 stadigvæk gør sig 

gældende i forbindelse med uddelingen af de lovpligtige standpunktskarakterer:  

 

#Interviewer Altså der (red. uddeling af standpunktskarakterer) får de jo virkelig et bekendt-

skab med karakterer. 

 

#Lærer1 Det gør de nemlig. Og så synes jeg egentlig også, at det er fint, at man laver en lø-

bende feedback på tingene, så de sådan nogenlunde får en ide om, hvor de ER henne. Men 
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jeg tror både sådan det løbende, men jeg tror stadigvæk også, at karakterer i sidste ende, det 

er den, der motiverer en del, altså det, det er jo også lidt en kulturændring, ikke? Altså at vi 

skal til at ændre det der med, at vi skal gå lidt væk fra de karakterer, … man kan sige meget 

om det, men det motiverer altså en del af mine, at der er den karakter i sidste ende, også tror 

jeg faktisk ikke helt de tænker så meget på det feedback, de tænker bare på: ‘jamen hvordan 

klarer jeg mig der i november’. På papiret, altså. 

29 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer1 medgiver således, at karakterer har en positiv indflydelse på elevernes faglige præstatio-

ner. De løbende karakterer er ifølge læreren med til at sætte elevernes faglige niveau i perspek-

tiv, og dermed give dem en vished om, hvor de ligger rent fagligt. På trods af, at løbende karakte-

rer som følge af indsats- og udviklingsarbejdet er reduceret for en stund, synes lærer1 stadigvæk 

at mærke, at karaktererne har betydning for eleverne. Viden om, at de skal bedømmes, og den 

funktion som bedømmelsen har, oplever lærer1, er med til at motivere eleverne til at gøre sig 

umage. Fraværet af karakterer betegner læreren som en kulturændring. En kulturændring, der 

synes at have svære vilkår, så længe uddannelsessystemet er indrettet, som det er, fordi ele-

verne i sidste ende skal have en karakter, der er af betydning for deres fremtidige skolegang.  

 

Selvom både lærer1 og lærer2 udtrykker, at karaktererne i langt overvejende grad er blevet er-

stattet af andre feedbackformer, så giver følgeforskningens observationer et indblik i, at de sta-

digvæk fylder i klasselokalet. Dette ses i det kommende uddrag fra en observation i klassen: 

 
Eleverne har svært ved at forstå opgaven. Det handler om, at de skal aflæse en graf og be-

skrive de to streger derpå. Lærer XX og lærer XY hjælper med at forklare, hvordan eleverne 

kan læse grafen. De piger XY lige har hjulpet griner og siger: ”XY ligner et pindsvin”. En anden 

elev siger: ”I skal ikke mobbe XY”. Pigen, der startede med pindsvinesnakken, siger: ”Jeg har 

allerede fået minus 3” Den anden pige siger: ”Hvad, fik du minus 3 af XY? Hvornår? I stedet 

for 12? Så du gik fra 12 til minus 3? Flot”. Pindsvinepigen svarer ikke.”  

(...)  

”Vi kan godt sige 00, men så er det også fordi, at det er fredag”, siger XY til hende eleven, der 

tidligere fortalte, at hun havde fået minus 3. Jeg hører ikke hvilken sammenhæng, dette er 

sagt i. 

30 Observation, Skæring Skole, 2020. 

 

Observationsnotatet ovenfor bekræfter, at eleverne efter Karakterfri hverdags start stadigvæk 

modtager karakterer. Derudover giver det et indtryk af læringskulturen på Skæring Skole.  

Jf. vidensnotatet og statusrapportens begrebsafklaringer forstås læringskulturen som det soci-

ale klima, der er omkring læring, herunder hvordan læring italesættes og tilgås. I ovenstående ud-

drag fra observationen i klassen er observatøren eksplicit omkring, at det ikke er klart hvilken 
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kontekst, den sidste del af citatet indgår i. Uagtet om konteksten er alvorlig eller til den mere 

pjattede side, hvilket der gives indtryk af, synes karakterer at være et gængs samtaleemne. Ob-

servationen giver et indblik i, hvordan elever og lærere italesætter og forstår karakterer. ’Pindsvi-

nepigen’ bringer uopfordret sin karakter på banen, og den responderende pige er hurtig til at 

kommentere herpå i en meget direkte tone. Efterfølgende gøres karakterer til noget, der kan for-

handles med. Her fungerer karakteren ikke som et individuelt redskab, eleven kan gøre brug af i 

sin læringsproces, men som noget, der har selvstændig værdi i en social kontekst i klassen. 

Ovenstående tegner et billede af, at karakterer er en gængs del af elevernes og lærernes om-

gang med hinanden.  

8.2 Undersøgelsesspørgsmål 2  

8.2.1 Et signal om, at karakterer ikke er vigtige i 8. klasse 

Forud for deltagelse i Karakterfri hverdag var ’mening med læring’ allerede et vigtigt fokuspunkt 

på Skæring Skole. Skolelederen fortæller, at oplevelsen har været, at eleverne er så optaget af: 

”(…) at få det der tal”, at de glemmer, at de går i skole for at lære og derfor ikke tager formativ 

feedback alvorligt. Elevernes karakterfokus har, ifølge skolelederen, derfor medført frustration i 

lærergruppen over følelsen af spildt arbejde, men lederen fortæller også, at flere elever er bukket 

under for presset. Skolelederen er derfor særligt optaget af det signal, skolen sender ved at del-

tage i Karakterfri hverdag:  

 

#Leder (…) Det jeg altså, når jeg, altså den aller vigtigste tanke for mig om at gå ind i det her, 

det var ligeså meget signalværdien til eleverne: ‘vi går med i det her Karakterfri hverdag, ro 

på, karakterer er ikke vigtige i 8’. Altså det er ligeså meget det signal, vi egentlig vil sende 

også til forældre herude, altså. 

31 Lederinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Med afsæt i ovenstående synes skolelederen at håbe, at alene det signal skolen sender ved del-

tagelse i projektet vil have en positiv indflydelse på både elevernes og deres forældres tilgang til 

læring og evaluering. Skolelederen håber for eleverne, at: ”(…) deres skuldre kan komme ned, så 

de får lidt mere overskud til også at være i deres fællesskab … altså.”, mens også at elevernes 

forældre vil forstå, at karakterer ikke er vigtige lige nu. Både lærerne og skolelederen oplever, at 

der blandt forældrene er en forestilling om: ”(…) ej men, man skal jo ha karakterer”. Skolelederen 

fortæller om eksempler på, at forældre kontakter skolen med ønsket om at få en mere klar evalu-

ering af børnenes faglige niveau:  

 

#Leder (…)  det kan også være, der er nogen forældre (lille bank i bordet), det tager lidt læn-

gere tid for at kunne se, altså fordi på den her årgang inde, faktisk inde i Camillas klasse, har 
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vi jo stadigvæk nogle forældre, der spørger til de der afkrydsningsskemaer ’kan’, ’kan næ-

sten’, ’kan ikke’ i forhold til elevplaner. Og jeg siger: ’jamen det arbejder vi ikke med mere, vi 

arbejder med minuddannelse, hvor I kan gå ind og følge med i de ting eleverne (lille bank i 

bordet) uploader i forhold til de mål, der er, og omkring de faglige mål. I kan følge med der-

inde’. Det er lidt mere et sejt træk, der er ikke sådan lige en gang om året, man kan sætte sig, 

og det er svært for nogle forældre. Og det er jo også, hvis man gerne vil være tæt på, så er mi-

nuddannelse måske også svær ... men det må vi lære dem så. 

31 Lederinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Samme tendens kan begge de medvirkende lærere nikke genkendende til. Lærer1 har oplevet, at 

projektet har været sværere for forældrene end eleverne at forstå, da eleverne, modsat foræl-

drene, ikke på forhånd havde kendskab til det at modtage karakterer. Lærer2 konstaterer endvi-

dere, at der er brug for et nyt sprog og en ny bevidsthed omkring læring, og uddyber, at de fleste 

forældre tilhører en generation, der er vokset op med direktiv feedback og summative evaluerin-

ger – altså en meget mere lærerstyret tilgang til læring: 

 

#Interviewer Der skal måske også etableres et helt nyt sprog omkring det og sådan be-

vidsthed? 

 

#Lærer2 Ja fordi, altså igen, udviklingssamtaler er jo altid en envejskommunikation, eller har 

altid været, ikke? Det er jo os, der skal sidde og give en status på … på barnet, det vil sige på 

baggrund af alt det barnet har lavet før i tiden og så indtil nu, og så siger vi: ’jamen det er der, 

vi er nu’, og så kan vi da godt lave nogen mål, opstille nogle mål fremadrettet, men det bliver 

jo ikke elevens mål, det bliver mig, der siger: ’dit mål er, at du næste gang, så skal du det og 

det’, og der har vi så været så heldige, at forældrene har været en, en, hvad kan man sige, en 

generation, som forstår den måde at snakke på, men det ikke der, vi på en eller anden måde 

er på vej hen. 

32 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

På trods af henvendelser fra forældre, så har skolelederen den generelle opfattelse, at Karakterfri 

hverdag også for dem giver mening. Skæring Skole gør en stor indsats for at få koblet den for-

mative feedback, eleverne modtager, til platformen minuddannelse.dk, således netop forældrene 

kan følge deres børn tæt, selvom de ingen karakterer får. Skæring Skoles arbejde med at få for-

ældrene engageret er spændende at følge – ikke mindst, hvorvidt og hvordan en eventuel æn-

dring i forældrenes fokus vil kunne få indflydelse på elevernes tilgang til læring.  
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8.2.2 Er jeg god nok? 

Eleverne bekræfter lærerne og ledelsens oplevelse af, at der hersker et talfokus blandt eleverne i 

udskolingen. Elev1 og elev2 fortæller blandt andet, at særligt gode karakterer er noget, der deles 

med resten af klassen:  

 

#Interviewer Ja, spørger man ind (red. til karakterer og procenter), og fortæller man det, og 

hvad gør man? 

 

#Elev2 Ja… virkelig. Altså folk spørger virkelig meget, og det er også lidt fra person til person, 

men folk spørger virkelig meget. Det sådan lidt, hvis man har fået en god karakter, så siger 

man det bare til alle, hvis man ikke har, så er det bare sådan lidt indelukket… Men det fleste 

de går sådan rundt og spørger og: ‘ej, hvad har du fået?” og. 

 

#Elev1 Jeg tror mest, man er nysgerrig om, fordi hvis man for eksempel får 70 procent, så 

tænker man: ‘er det meget, eller er det lidt i forhold til, hvor svær opgaven var?’ og så spørger 

man en anden, der fik 40 procent. ‘Nå, men så var den måske meget svær, og så var jeg alli-

gevel god nok.’ 

 

#Elev2 Ja. 

33 Elevinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Elevernes skildring af, hvordan karakterer og feedback drøftes i klassen, tegner et billede af, at 

læringskulturen er præget af en præstationskultur. I vidensnotatet beskrives præstationsoriente-

rede elever som nogle, der har fokus på produktet og ofte sammenligner deres evner og resulta-

ter med andre. Elev2 udtrykker flere gange i samme sætning, at ’folk spørger virkelig meget’, og 

at det er kutyme at dele en god karakter med alle, mens dårlige karakterer holdes for en selv. Det 

tyder på, at eleverne ikke opfatter fejl som naturlig og fremmende, men som noget negativt, hvil-

ket også er karakteristisk ved en præstationskultur. Den udbredte sammenligning af præstatio-

ner blotlægger en usikkerhed blandt eleverne – er de gode nok? Det synes nødvendigt for ele-

verne at sammenligne deres egne præstationer med andres for at kunne vurdere, hvorvidt deres 

individuelle præstation var god nok. Denne dom afhænger dermed ikke af deres eget udgangs-

punkt og progression, men af andres. I vidensnotatet gøres det klart, at litteraturen på nuvæ-

rende tidspunkt intet siger om sammenhængen mellem præstationskultur og trivsel. Med afsæt i 

data fra den første indsamlingsrunde på Skæring Skole er sammenhængen herimellem heller 

ikke entydig. Lærer1 noterer i august 2020 følgende omkring elevernes generelle trivsel i sin log-

bog: 
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”Super fint. De er gode ved hinanden, og er ikke så fokuseret på at måle sig ift. hinanden. En-

kelte kan dog godt se, at flere er ved at rykke fra dem rent fagligt, hvilket har skabt en usik-

kerhed.” 

34 Logbog, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer1 synes dermed ikke at opleve, at hverken sammenligningen af karakterer er udpræget el-

ler påvirker elevernes trivsel betydeligt. Elev3 og elev4 fortæller herunder indirekte, at sammen-

ligningerne finder sted, men at det ikke påvirker deres trivsel negativt: 

 

#Interviewer At det her med, at det kan være svært at gå i skole, fordi man sammenligner sig 

med hinanden eller?  

 

#Elev3 Altså ikke, ikke på den måde, ligesom andre måske kan, altså det vil jeg ikke, det ved 

jeg ikke, det vil jeg i hvert fald ikke sige med mig.  

 

#Elev4 Nej, så plejer man, altså hvis for eksempel, hvis jeg, hvis Mathilde fik overmiddel, og 

jeg fik middel, så plejer man bare at sådan, være sådan: ’ej men altså’.  

 

#Elev3 Så plejer det bare at være tillykke-agtig.  

 

#Elev4 Ja, ’jamen det var da godt’, og man prøver jo også at muntre hinanden lidt op og sådan 

noget, fordi at altså, ja alt skal jo ikke gå ud på karakterer, det jo også noget af det (#Elev3 

afbryder).  

 

#Elev3 Det sociale, der er vigtigt ved at gå i skole. 

35 Elevinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Til trods for, at eleverne her giver udtryk for, at en relativt dårlig præstation kan fejes væk med et 

’ej men altså’, og dermed ikke gør det svært for dem at gå i skole, så fortæller eleverne også, at 

de prøver at muntre hinanden op, når det sker. Det vidner om, at deres humør alligevel påvirkes 

negativt, når de ikke præsterer på lige fod med deres klassekammerater. Elevinterviewet afslører 

også, at eleverne synes at være bevidste om, at folkeskolen handler om andet end karakterer og 

faglighed – også det sociale er vigtigt. Selvom de fire medvirkende elever er enige om, at ven-

nerne er det bedste ved at gå i skole, så fungerer det sociale liv ikke udelukkende som et puste-

rum for elev1 og elev2. Faktisk giver de udtryk for, at det giver anledning til travlhed og bekym-

ringer: 

 

#Interviewer Ja. Og hvad synes I kan være det allersværeste ved at gå i skole?  
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#Elev2 Helt klart lektierne. Altså så mange lektier på én gang, at man ligesom skal nå det, 

hvis man også har fritidsinteresser eller jobs eller… ligesom at få det hele presset sammen. 

 

#Elev1 At… det, ikke nok med, at man skal ligesom være i skole og koncentrere sig om det, så 

har man så også vennerne i skolen, man skal koncentrere sig om og… social og… så det er så-

dan det hele, der er meget, man skal bekymre sig om hver eneste dag. 

36 Elevinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

På trods af, at lærer2 ikke synes at være bevidst om sammenligningerne og deres påvirkning på 

elevernes trivsel, synes der at være en præstationskultur til stede. Eleverne virker til at være me-

get optaget af at klare sig godt – ikke alene fagligt, men også i deres sociale liv på og uden for 

skolen. Præstationskulturen synes således ikke at begrænse sig til faglige præstationer, men 

favner også andre dele af elevernes hverdag. Hvorvidt deltagelsen i Karakterfri hverdag formår at 

få både elever og forældre til at være mindre optagede af at præstere og yderligere eleverne til 

at finde mening med egen læring, såsom ledelsen håber, vil følgeforskningen holde øje med.  

 

8.3 Undersøgelsesspørgsmål 3 

8.3.1 Projektets struktur som en styrke og en udfordring   

På baggrund af første casebesøg synes Skæring Skole at have oplevet udfordringer i opstarten 

af Karakterfri hverdag. Indsats- og udviklingsarbejdet initieres og skabes som nævnt af skolerne 

selv, hvorfor også selve deltagelsen er frivillig. Skolens leder fortæller, at valget om deltagelse 

kommer naturligt i forlængelse af skolens tidligere arbejde med stærkere læringsfællesskaber. 

Lederen fortæller, at den endelige beslutning om deltagelse blev truffet efter en samtale med 

nogle af skolens læringsvejledere samt lærerne fra 8. årgang, der selv er optaget af at arbejde 

med elevernes mindset: 

 

#Leder (…) så tænker jeg: ’ej nu prøver jeg lige at vende det med nogle af vores læringsvejle-

dere og dem på 8. årgang’, og der tumler de selv lidt med, de selv været optaget af det der 

med, elevernes mindset (lille bank i bordet), og det er også noget af det, som vi selv har arbej-

det med i 2 år. Vi har fået lavet en folder om mindset i forhold til skole og hjem, og arbejdet 

med elevernes tilgang til opgaver, så derfor var de selv interesseret i: ‘hvordan får vi … koblet 

vores karakterer, altså hvordan får karakteren lidt mindre fokus, og hvordan får vi mere fokus 

på vores feedbackkultur, og hvordan får vi det koblet til minuddannelse?’. 

37 Lederinterview, Skæring Skole, 2020. 
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Ikke helt i overensstemmelse hermed udtrykker lærer1, at deltagelsen i indsats- og udviklingsar-

bejdet primært er bestemt ’oppefra’ og derefter en følelse af, at det lidt er blevet trukket ned 

over hovedet på lærerne:  

 

#Interviewer Hvordan har ledelsens involvering været? Altså nu siger du, at det kom oppefra, 

altså så det er startet ved dem, men hvordan?  

 

#Lærer1 Altså, det kan da godt sådan, altså vi synes, det er sådan lidt ned over hovedet på 

os, det synes vi. Så skal man også det med, så skal man skrive logbog, og så skal man lave 

det her feedback, altså igen den der tidskrævning, altså det med tiden, det.  

 

#Interviewer Ja, det er jo ikke fordi, I skal afvikle noget andet, så det er jo lidt ekstra.  

 

#Lærer1 Nej, det er jo lidt ekstra ikke? Så det er det, vi synes er sådan lidt… vi synes måske 

ikke sådan helt, det flasker sig efter, hvordan vi sådan, altså du ved, og måske få et lidt mere 

roligt tempo også fordi, der er så mange ting og parametre man lige skal over. Men det jo så 

det, vi er med i nu, og så må vi jo prøve at indordne os efter det. 

38 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer1 påtaler her ikke selve formålet med skolens deltagelse, men peger på, at tiltagene er 

svært gennemførlige i praksis; de er tidskrævende og tempoet er højt relativt til, hvor krævende 

et arbejde, det udtrykkes at være. Også lærer2, der startede på skolen efter sommerferien beteg-

ner sin opstart i Karakterfri hverdag som ’hovedkulds’ og uden mulighed for overlevering fra den 

tidligere lærer på årgangen. Lederen synes dog at have forståelse for den svære opstart. I den 

forbindelse beskrives skolernes mulighed for selvbestemmelse og lokale tilpasninger som en 

styrke ved Karakterfri hverdag, så der netop er tid til at ’øve sig’ i opstarten:  

 

#Leder (…) I kan ikke bare lige, jeg har også bevidst sagt, vi øver os i det her, så jeg vil ikke 

putte det på alt, de har selv været med til, og det var egentlig det, noget af det, jeg synes, der 

har været fint ved projektet, det er, at der har ikke været, det har ikke været bestemt, hvor 

stort det skulle slås op. Så vores er ikke, jeg synes ikke, måske synes jeg faktisk, det er ufat-

teligt lille, måske også mere end jeg selv ville have, jeg kunne godt have udfordret, tænkt mig 

at have udfordret dem lidt mere på at sige: ’okay det er 4 skriftlige opgaver i løbet af i år, det 

er ikke sådan voldsomt’, men jeg håber, at det smitter, og det har jeg også en fornemmelse 

af, at det kommer til. 

39 Lederinterview, Skæring Skole, 2020. 
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Lederen udtrykker således, at det er fint, at det besluttes lokalt, hvor meget tiltagene skal fylde. 

Dog beskriver lederen omfanget af Karakterfri hverdag på Skæring Skole som værende ’ufattelig 

lille’, og der udtrykkes et ønske om og en fornemmelse af, at det på sigt kommer til at fylde mere. 

Lærer2 har også en følelse af, at Karakterfri hverdag måske bør favne bredere, hvis det skal give 

mening:  

 

#Lærer2 Altså det, altså jeg har stadig en følelse af, at: ‘jamen okay, nu gør vi det her i mate-

matik, men hvad med alt det andet?’ Altså det føles sådan lidt … altså uoverskueligt, når man 

tænker på, at det her, det burde jeg jo sådan set også at gøre i alt det andet, jeg går og laver. 

Og fordi jeg synes, man ligger meget arbejde i den her del, så det er sådan, det er sådan det, 

der lige fylder sådan pt. 

40 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer2 ser ikke alene indsats- og udviklingsarbejdets bredde som en udfordring, men yderligere 

også det, at deltagelsen ikke er medfulgt af nogle værktøjer, der kan inspirere eller anvendes 

som led i gennemførslen af tiltagene: 

 

#Lærer2 Altså jeg kunne jo godt, og det tror jeg også bare, at det jeg havde forstået før, jeg 

gik ind i projektet, det var, at man fik nogen værktøjer, ikke? Og det tror jeg, vi har snakket 

med jer om før, og også på det der møde jeg så var med til, det eneste møde, jeg så var med 

til, at jeg tror bare min forventning var, at nu kom der nogen værktøjer til… og erfaringer må-

ske eller sådan noget, ikke? 

41 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer2 fortæller, at sådanne redskaber er vigtige for engagementet videre i indsats- og udvik-

lingsarbejdet, og håber på, at vidensdeling med de andre medvirkende skoler kan bidrage her-

med. Fra ledelsens side er det ikke bare en forhåbning, men en klar forventning, at vidensdelin-

gen med de andre skoler vil give dem ’gaver’ undervejs:  

 

#Leder Så jeg er ikke bekymret for modstand (red. fra lærergruppen) og sådan noget, det er 

klart, at de jo også, fordi som jeg også sagde: ’jamen prøv at hør her, det kan godt være, I sy-

nes det her er lidt, men I får altså også nogle gaver undervejs’, og det er jo blandt andet de 

videnssaloner, og det er den vidensdeling med nogle andre skoler, der er i gang også, og I får 

mulighed for at være nysgerrig på deres, og hvis der er nogle, der har udviklet noget godt, så 

får, altså vi får gaver også, og det jo, og det kan de jo godt se. 

42 Lederinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Uagtet at skolens leder ser det, at Karakterfri hverdag kan formes og planlægges lokalt som en 

styrke, så synes den løse struktur også at have medført en del betænkeligheder og udfordringer 
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på skolen. Hvorvidt lærergruppen på sigt vil få de fornødne værktøjer til at gennemføre – og må-

ske endda udvide tiltagene – igennem vidensdelingen med de andre skoler, bliver interessant at 

følge. Derudover nævntes ovenfor også af lærer1 en del udfordringer af mere praktisk karakter 

som potentielt hæmmende for en udvidelse af projektets tiltag. Hvilke erfaringer, der skabes på 

Skæring Skole i forbindelse med strukturering og løsning af disse udfordringer, vil være centralt 

for følgeforskningen fremover.   

8.3.2 Uenighed omkring midler og mål  

I skolens indsatsteori er faldende motivation blandt udskolingselevernes anført som et særligt 

opmærksomhedspunkt. Da de to medvirkende lærere blev spurgt ind til det, tegnede der sig et 

billede af tvetydighed omkring selve forståelsen af problematikken på Skæring Skole. Ingen af 

lærerne oplever faldende motivation som et problem i deres respektive klasser. Lærer2 erkender, 

at det grundet den nylige ansættelse dog er svært at sige noget om, hvorvidt indsatserne har 

indflydelse på eleverne motivation. Dog beskrives det primære formål med deltagelsen i projek-

tet af lærer2 således:  

 

#Interviewer Og så er der jo den hernede med det særlige opmærksomhedspunkt med fal-

dende motivation, er det noget du sådan har?  

 

#Lærer2 Nej det, det ligger måske meget hos ledelsen på en eller anden måde, ikke? Altså… 

(leder efter ordene)… det jo svært altså, faldende motivation, det jo ikke til at sige i vores… 

klasse, om der har været det, og om det vi så gør, gør det noget bedre, eller noget som helst? 

Altså det jo, det jo et opmærksomhedspunkt, vi har, hvor vi selvfølgelig gerne vil gøre ele-

verne mere indrestyrede, ikke? Men jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er den del, der sådan lige, 

at det er den, der er intentionen eller det overordnede mål for det her, at den øgede motiva-

tion ved eleverne, det er det ikke. Målet det er en øget indsigt i egen læringsproces, det vil 

jeg næsten sige, det er ikke, det kan da være et biprodukt på en eller anden måde, ikke? Og 

det kan da sagtens være, at de bliver mere motiveret, når de får det her skema, og det bliver 

sådan en: ’nu har jeg lavet en test, nu skal jeg lige skynde mig op og, hvordan ser det så ud?’ 

Og sådan noget, ikke? At det også sådan er det, det er tiltænkt. Men det er et oversættelses-

arbejde, det er det. 

43 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Lærer2 mener, at det primære mål med tiltagene i en karakterfri hverdag er at sikre, at eleverne 

opnår øget indsigt i egen læring – dermed ikke sagt, at de to ting udelukker hinanden. For lærer1 

giver det særlige opmærksomhedspunkt heller ikke mening, da læreren oplever, at elevernes mo-

tivation stiger, når de når til udskolingen, da karaktererne her nærmer sig: 
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#Interviewer (…) Men det med et særligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med de her ak-

tioner, altså faldende motivation, er det noget du sådan… har stiftet bekendtskab med, set 

skyggen af, nogen der har sagt noget eller?  

 

#Lærer1 … Altså det er jo også tit det der med, at man hør, at i udskolingen, så er der sådan 

faldende motivation, men jeg synes faktisk, og det nævnte jeg for ham, jeg er teammakker 

med inde i 8.x, at jeg synes faktisk, jeg oplever, at der er mange flere, der tager sig sammen 

nu. 

43 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Ovenstående tyder på lidt forskellige opfattelser af problematikken lærergruppe og ledelse i 

mellem – faktisk oplever lærer1, at karakterer virker motiverende på elevernes læring. Om denne 

tvetydighed får betydning for Karakterfri hverdag fremadrettet vides ikke. Tidligere har en uklar 

kommunikation lærergruppe og ledelsen imellem dog skabt udfordringer. Lærer2 fortæller, hvor-

dan der blandt de involverede medarbejdere ikke bare synes at være tvivl om indsats- og udvik-

lingsarbejdets formål, men også hvordan det i praksis skal gennemføres:  

 

#Lærer2 (…) Hvor at det (red. på workshoppen) så ender med, at det som jeg har siddet og ar-

bejdet med min makker med, åbenbart, han er også ny på årgangen, åbenbart stikker lidt 

imod det, som man før sommerferien har aftalt, at man gerne vil arbejde med, fordi vi har 

egentlig en hel plan for, hvordan vi kan arbejde i matematik og elevernes udbytte og feed-

back, og lige pludselig så bliver det til, at de her holdtimer, som vi har, at det skal bruges på 

noget andet, så mødet det ender sådan set lidt, sådan, som ingenting. (…) 

 

#Interviewer Ja, hvordan samlede I så op på det?  

 

#Lærer2 Jamen så tog vi den egentlig, fordi så nævnte jeg det overfor vores ansvarlige på år-

gangen, som så ikke var der den dag, men sagde, at der er altså lige et skisma her i forhold til, 

hvordan vi ser de her ting, og så snakkede vi om det, fordi hun havde også forstået det ander-

ledes, men så snakkede vi om det på et årgangsmøde, og så tror jeg egentlig, vi fandt ud af, 

at vi sagtens kunne gøre det hver for sig stadigvæk. Fordi det er det sådan set lidt endt med. 

Fordi sådan som jeg tror, de har lagt mærke til det, eller lagt op til det, så var det sådan… at 

det var elevens alsidige udvikling, hvor at mig og ham, vi havde egentlig snakket om elevens 

faglige udvikling. 

44 Lærerinterview, Skæring Skole, 2020. 

 

Efter det første casebesøg har Skæring Skole allerede fået en del erfaringer omkring det at initi-

ere og skabe et indsats- og udviklingsarbejde med høj grad af selvbestemmelse. Karakterfri 

hverdags løse struktur synes at have skabt nogle praktiske udfordringer i form af manglende tid 
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og værktøjer. Der synes undervejs også at være opstået vanskeligheder i forhold til at få define-

ret og tydeliggjort, hvilke problematikker, der er i spil, og hvordan de i praksis skal afhjælpes. 

Skæring Skole adskiller sig fra de andre medvirkende skoler ved at arbejde med to uafhængige 

indsatser i dansk og matematik endog uden større samarbejde i lærergruppen. Både lærer1 og 

lærer2 nævner dog mundtlige feedbacksamtaler med elevens alsidige udvikling i centrum samt 

et tiltagende fokus på peerfeedback som fremtidige skridt i Karakterfri hverdag, hvorfor det er 

spændende, om skolen finder det meningsfuldt at forsætte med adskilte indsatser eller på sigt 

formulerer og følger en mere overordnet strategi. 

9 Statusanalyse for Gammelgaardsskolen 

9.1 Undersøgelsesspørgsmål 1 

Gammelgaardsskolens leder fortæller, at skolens indsatser er bygget op omkring tre trin: 1) at 

flytte eleverne fagligt kræver først og fremmest en tæt relation mellem lærer og elev for at sikre, 

at eleverne er bevidste om, at lærerne vil dem det bedste. Det skal give eleverne en følelse af at 

blive set i øjenhøjde, hvilket forventes at åbne op for, at eleverne tør ’blotte sig’ fagligt, og at læ-

rerne derved får muligheden for at rykke med deres mindset – deres forståelse af læring. 2) At 

ændre elevernes mindset er netop næste trin. Målet er, at eleverne har et ’growth’ frem for et ’fi-

xed’ mindset. Eleverne skal jf. vidensnotatet (Hansen et. al., 2019) opfatte evner og kompetencer 

som værende i udvikling, hvormed de vil se udfordringer og fejl som produktive for deres læring 

og ikke møde disse med magtesløshed. 3) Sidste trin er elevernes faglighed. Den tætte lærer-

elev-relation forventes på Gammelgaardsskolen at gøre det muligt for læreren at udfordre ele-

ven inden for nærmeste udviklingszone, hvilket beskrives af skolens leder som: ”(…) er det nu-

tids- r’er? Er det sætningskonstruktioner? Er det anslaget til novellen? Eller hvad er det?”.   

9.1.1 Feedbacksamtalerne   

Ved indførslen af formativ feedback og dermed lærer-elev-samtalerne arbejdes der på Gammel-

gaardsskolen på at skabe den tættere lærer-elev-relation. Selvom meningen med samtalerne 

indledningsvis af skolelederen forstås som værende relationsopbyggende, og en af lærerne for-

tæller, at de var et godt redskab til at lære eleverne at kende, har indholdet af samtalerne centre-

ret sig omkring elevernes faglighed. Det beskrives i vidensnotatet, at formative feedbacksamta-

ler fremmer læringen bedst, når den knytter sig til elevernes faglighed, hvorimod mere person-

lige samtaler kan have en negativ effekt på eleverne. Hvorvidt elevernes faglighed faktisk frem-

mes som konsekvens af samtalerne vides ikke, men en elev fortæller, at det individuelle fokus, 

som samtalerne har, giver ro på og medvirker til at gøre læring mere overskueligt:  
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#Interviewer Hvordan er de her samtaler, synes I? 

 

#Elev1 Rolig. Meget sådan nede på jorden og bare... Det er jo bare, du har din computer, så 

skriver dy ind på et ark, så spørger de: ‘Hvad er dine mål? Hvad vil du gerne forbedre dig i?’ 

Og så snakker du mere om, hvorfor vil du gerne forbedre dig i det, og hvad synes du, der skal 

forbedres, og hvad kunne det ændre i din holdning? 

 

#Interviewer Så der er sådan, at det er jer, der sætter målene? (#Elev1 og elev2 bekræfter). 

Altså i forhold til hvad I gerne vil arbejde med? Blive bedre til? 

 

#Elev2 Ja, altså det er også meget sådan, hvad hedder det nu? Altså det er meget fedt, fordi 

så har man ligesom også lidt mere overblik over, hvad man skal fokusere på, fordi, hvad hed-

der det nu? Hvis man nu allerede har svært ved noget, så er det måske fedt at have bare et 

par enkle mål, så det ikke bliver helt... så det bliver mere overskueligt at tænke: ‘jeg skal lige 

starte ud med de her mål først, og så kan vi lige tage resten, som det kommer’. Så man får 

mere ro på, eller det gjorde jeg i hvert fald.  

45 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

  

Her forstås det således, at samtalerne er med til at fokusere elevens læring og derved gøre læ-

ringsprocessen mere overskuelig. Derudover bekræfter de interviewede elever også, at de selv-

stændigt sætter deres læringsmål – at de selv italesætter, hvad de fremover vil arbejde med og 

hvorfor. Det lægger sig op ad en faciliterende feedback, hvor eleven netop selv opfordres til at 

foreslå videre handlen, hvilket jf. vidensnotatet fremmer elevernes evne til at regulere egen læ-

ring. Følgeforskningsgruppens observationer giver dog et indtryk af, at feedbacksamtalerne ikke 

udelukkende er faciliterende:   

  

Læreren spørger ind til elevens arbejde med diktaten. Hun spørger, om eleven har kigget på 

diktaten, siden de havde den. ”Nej” ”Bruger du ordbogen?”, spørger hun ”Nej”. ”Okay. Det 

ville være godt. Kunne det være det næste skridt for dig? Noget du gør fremadrettet, når du 

har haft diktat?” ”Ja, det kan jeg godt”. (…) ”Næste skridt for dig ift. læseprøven – kan du lige 

referere det for mig?”, spørger læreren. ”Bruge ordbogen”. ”Præcis. Der har du en strategi. Vil 

du ikke være sød at skrive det ind i det feedbackdokument, vi har liggende på computeren?”. 

”Nu?” spørger eleven. ”Ja, vi kan lige gøre det sammen”, siger læreren.  

46 Observation, Gammelgaardsskolen, 2020.  

 

Ovenstående referat af en feedbacksamtale viser, at der sættes individuelle læringsmål op for 

eleverne, dog synes initiativet til valget af læringsmål at være lærerstyret. I ovenstående tilfælde 

er det ikke eleven selv, der foreslår videre handling, men processen er tydeligt guidet af læreren. 

Det er karakteristisk for en mere direktiv feedbackform, hvor elevernes evne til at regulere egen 



 

 

 

62/87 
 

læring ikke trænes, men hvor deres evne til at følge anvisninger fremmes. En faciliterende- og en 

direktiv feedbackform er ikke gensidigt udelukkende, og på baggrund af denne første indsam-

lingsrunde må samtalerne forstås at indeholde elementer af begge former.  

9.1.2 Arbejdet med mindset  

Gammelgaardsskolen er også begyndt arbejdet med andet trin: at ændre elevernes forståelse af 

læring. Skolen gør meget ud af at italesætte forskellen mellem et growth og et fixed mindset. I 

den forbindelse hænger der plakater rundt i alle klasserne, der forklarer begreberne og forskel-

lene herimellem. En lærer fortæller, at plakaterne anvendes aktivt i undervisningen for 

at fremme dybdelæringen og skabe et growth mindset blandt eleverne. På nuværende tidspunkt 

i indsats- og udviklingsarbejdet har de interviewede elever taget begreberne til sig og anvender 

dem som en integreret del af deres sprog:   

  

#Interviewer Hvad skal der til for, at I lærer bedst? Har I en fornemmelse af det?  

  

#Elev3 Altså jeg tænker sådan meget selve det der med, at hvis man siger noget forkert, at 

der så ikke sker noget ved det. Altså at folk ikke (#Interviewer afbryder)  

  

#Interviewer Hvad mener du med, at der ikke sker noget med det?  

  

#Elev3 At folk ikke griner af det, at folk ikke ligesom, altså at man, at det ligesom er trygt og 

være der. Ja. 

  

#Elev4 Så man kan ligesom have det der growth mindset.  

 (...)  

#Interviewer (...) Er det noget I sådan har arbejdet med, altså det med mindset?  

  

#Elev4 Altså jeg tror ikke, vi har arbejdet med det, men vi ved godt, hvornår vi har 

et growth mindset, og hvornår vi har et… fixed mindset, ja.  

47 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

 

Ikke bare anvender eleven growth og fixed mindset selvstændigt, men forstår også 

et growth mindset som værende ønskværdigt. Hvorvidt denne udbredte italesættelse og anven-

delse af begreberne er med til at ændre skolens læringskultur og faktisk rykke ved elevernes 

mindset, kan vi på baggrund af data intet sige om. I hvert fald synes Gammelgaardsskolen at 

være lykkedes med at gøre det klart for eleverne, at læring ikke er en fast størrelse. Hvorvidt det 

lykkes skolen at gøre klasserummet til ’det trygge rum’ og dermed mindske eller helt fjerne ele-

vernes frygt for at fejle bliver spændende at følge i det videre forløb.   
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9.2 Undersøgelsesspørgsmål 2  

I hvilken udstrækning, der hersker en præstationskultur på Gammelgaardsskolen forud for ind-

sats- og udviklingsarbejdet er svært helt at skabe klarhed omkring. I vidensnotatet forstås præ-

stationskultur som en tendens til målorientering og sammenligning af præstationer elever imel-

lem. I en sådan kultur opfattes fejl som negative, da målet er at klare sig bedst muligt. 

9.2.1 Frygten for at fejle 

En af Gammelgaardsskolens lærere havde en snak med en af de deltagende klasser forud for 

indsats- og udviklingsarbejdets start. Her spurgte læreren ind til, hvorvidt eleverne oplevede det 

som svært at skulle sige noget fagligt i klassen – og hvorfor:   

  

#Lærer1 (…) jamen altså det (red. snakken) kan være for eksempel: ’hvor svært er det for jer 

at skulle sige noget i klassen?’ Er man, er man bange for, at det kan have nogen negative 

konsekvenser? Og så snakkede vi lidt omkring, jamen har der været nogen oplevelser og så-

dan noget? Og det viser sig jo egentlig på sådan en snak, at rigtig mange er egentlig bange 

for, at det kan gå galt, men der er ikke nogen, der har konkrete oplevelser med, at det går 

galt. Og så kan man sige, så der jo, det giver jo tanke til refleksion, hvorfor har vi det så-

dan, ikke?  

48 Lærerinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

  

Denne snak tyder altså på, at der blandt en stor del af eleverne hersker en frygt for at fejle, hvil-

ket tyder på, at en præstationskultur gør sig gældende. Dog har ingen af eleverne selv oplevet, at 

det gik galt. Samme billede bekræftes af en af eleverne, da der spørges ind til, om de føler sig 

pressede over de karakterer, de har fået:   

 

#Elev2 Jeg føler mig ikke presset over dem, jeg har fået. Jeg føler mig presset over sådan, 

måske tanken om, at jeg får noget lavt. Det presser mig måske lidt, fordi jeg tænker: 

‘hov, hvad kommer der til at ske, HVIS jeg får noget lavt?” Fordi det har jeg ikke, altså, det har 

jeg ikke oplevet endnu eller sådan noget.   

49 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

  

Samme billede viser sig igen, da eleverne bliver spurgt om, hvorvidt de oplever, at der konkurre-

res om at få høje karakterer blandt dem:  

  

 #Elev2 Jeg tror ikke, der er så meget konkurrence ved os piger, jeg tror bare, at vi fokuserer 

på, at vi skal forbedre os og klare os godt i skolen. Men alligevel, så er det heller ikke, altså, 
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jeg tror heller ikke, der er sådan et pres over det, altså, at man sådan… hvad var det, 

jeg skulle sige? 

  

#Elev1 Hvis du fik en dårlig karakter, så ville de andre piger ikke dømme dig? (#Elev2 afbry-

der) 

  

#Elev2 Ja, jeg tror ikke, at de VIL dømme mig, men jeg tror, at der er mange, der TÆNKER, at 

de vil det.  Altså jeg tror sådan, hvis jeg for eksempel var dumpet, så tror jeg, jeg ville tænke: 

‘ej, men pigerne tænker nok det her om mig.’ Så jeg tror, det er det, de fleste tænker, men det 

ved jeg jo ikke, fordi, nej.  

50 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

  

Det bekræftes således flere gange, at eleverne frygter at fejle. De frygter et scenarie, hvor de får 

en ’dårlig’ karakter og skal konfrontere deres klassekammerater med det, da de tænker, at de vil 

blive dømt på baggrund heraf. En frygt, der synes at være udbredt til trods for, at ingen af ele-

verne faktisk har oplevet det – og altså ingen konkrete eksempler kan give. Faktisk giver ele-

verne indblik i en helt anden virkelighed, end den de frygter i forbindelse med karaktergivning:  

  

#Elev1 Det der 02, det var faktisk, det kan jeg ligeså godt sige, det fik jeg i en retskrivnings-

prøve, fordi jeg er ordblind, så det gør det lidt sværere… Det grinte jeg af sammen med de an-

dre drenge, fordi nu, jeg siger ikke nogen navne, men det var der også nogle af de andre 

drenge, der havde fået.  

  

#Interviewer Så kunne I sådan være sammen om det på en eller anden måde? 

  

#Elev1 Så gik vi bare lidt rundt og grinte og lavede en lille sjov gruppe ud af det, og så gik vi 

bare rundt og grinte af det.  

  

#Interviewer Men VAR det sjovt, eller var du ked af det?  

  

#Elev1 Nej nej, det var sjovt. De fik en til at glemme lidt det sådan seriøse i det, det fik bare 

en til sådan så: ‘arh, det gjorde de andre også, det er ligegyldigt, videre til det næste’. 

  

#Interviewer Så oplever I, det lyder lidt forskelligt, men altså kan der gå sådan konkurrence i 

det med karaktererne?  

  

#Elev1 Nej. Ikke iblandt drengene i hvert fald. Der er ingen konkurrence. Det tror jeg, at folk 

bare er sådan lidt ligeglade med, fordi vi drenge, vi (griner), vi er ret ligeglade med, hvad de 
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får i skolekarakterer, men det er mere en personlighed. Altså hvis jeg er flink over for nogle 

andre, så er de også flinke overfor mig.  

51 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

  

Der synes således hverken at være en konkurrencementalitet til stede blandt drengene eller pi-

gerne i denne klasse, når eleverne spørges meget direkte ind til karakterernes betydning for præ-

stationspresset og deres trivsel. Den interviewede dreng udtrykker eksplicit, at der ingen konkur-

rence er blandt drengene. Ifølge ham er de ligeglade med, hvilke karakterer hinanden får og sy-

nes at være gode til at hjælpe hinanden videre fra en ’dårlig’ karakter, således at ingen skal gå og 

have ondt i maven over det. Blandt pigerne udtrykkes der at være et fokus på at klare sig godt i 

skolen og forbedre sig individuelt – men uden udadtil at konkurrere med hinanden. Det ty-

der dog på, at der er en indadrettet konkurrencementalitet til stede. En mentalitet, de dog synes 

at tage med sig i mødet med hinanden. Den interviewede pige udtrykker i ovenstående bekym-

ring for både at få ‘noget lavt’ eller at få en ‘dårlig’ karakter. Hun fremstår meget usikker på, hvor-

dan hendes omgivelser vil reagere i et sådant tilfælde. Eftersom usikkerheden som tidligere 

nævnt ikke synes at stamme fra konkret erfaring, kan den måske fortolkes som udtryk for, at 

hvis det sker, så vil pigen dømme sig selv – og frygter derfor at andre vil gøre det samme. I så 

fald vidner dette om, at eleven på nuværende tidspunkt i høj grad besidder et fixed mindset, da 

en ‘dårlig’ karakter i højere grad opfattes negativt frem for produktivt for læring.  

9.2.2 Selvom det ikke er en konkurrence, kan det godt gøre ondt  

På trods af, at eleverne afviser direkte konkurrence blandt dem, virker de alligevel til at lade sig 

påvirke af andres karakterer, når der spørges ind til præstationskulturen ad andre veje. En elev 

ønsker, at formativ feedback i form af lærer-elev-samtaler også skal fylde mere fremover, fordi 

det sætter fokus på den individuelle præstation:  

  

#Interviewer Så du vil gerne have mere feedback?  

  

#Elev4 Mmh.  

  

#Interviewer Ja. Skulle det være på samme måde, som det er nu, det her med sådan nogle 

samtaler?  

  

#Elev4 Ja, det tror jeg. Ja.  

  

#Elev3 Altså jeg ved det faktisk ikke rigtig, fordi jeg tænker, der er både fordele og ulemper 

ved begge dele. Men jeg tror, hvis jeg ville vælge, så var det nok også feedback, fordi man får 

mere ud af det. Og det sparer ligesom en for nogen trælse sådan, altså at man får det dårligt 
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over en karakter, man har fået for eksempel. Fordi at man i stedet for og sidde inde i klassen, 

og alle får det på et tidspunkt, så går man ud og snakker med læreren i stedet for om lige 

præcis ens eget og sådan.  

52 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

 

Feedbacksamtalerne skåner således eleverne for den direkte sammenligning af deres egen præ-

station med andres, der muliggøres ved samlet karaktergivning i en klasse. Hvis ikke eleverne får 

en karakter, men i stedet individuelt snakker med en lærer omkring deres præstationer, spares 

eleverne for nogle ’trælse’ øjeblikke og ’dårlige’ følelser forbundet med feedbacken. Netop øje-

blikke som dette giver følgeforskningsgruppens observationer et indblik i. Der overværes en time 

i 8. klasse, hvor eleverne to og to skal snakke om, hvilke strategier de anvender ved læseprø-

ver. Afkastet forventes at være, at eleverne fremover forbedrer deres resultater, hvorfor eleverne 

her kan siges at udøve formativ feedback på peerniveau. I forbindelse hermed har de adgang til 

resultaterne af deres seneste prøve.   

 

Et andet makkerpar taler om, hvad de har fået i procenter. ”Jeg har fået 50 point” siger dren-

gen. Pigen siger ”Jeg fik 12 i begge prøver”. Jeg tror, at hun referer til karakteren 12. Drengen 

spærrer øjnene op og griner. ”Jeg har kun brug for et 02”, siger drengen. ”Jeg var glad for mit 

4-tal, så kommer du med dit... Nu føler jeg mig dårlig” siger drengen.   

53 Observation, Gammelgaardsskolen, 2020. 

  

På trods af, at drengen her virker tilfreds og glad for sit resultat af prøven, bliver hans præstation 

i samtalen sidestillet med klassekammeratens, hvilket ændrer hans syn på sin præstation. Heref-

ter er han ikke længere glad og tilfreds, men oplever sig selv som værende dårlig. Formativ feed-

back mellem elever kan jf. vidensnotatet have samme positive effekt, som feedback lærer-elev 

imellem, såfremt den gives rigtigt. Ovenstående eksempel tyder på, at samtalen mellem eleverne 

her i høj grad udarter sig i en normreferentiel feedback: eleverne sammenligner sig med hinan-

den og fokuserer ikke på deres individuelle læringsproces. Det synes her at føre til en uhensigts-

mæssig sammenligning, hvor drengens oplevelse af sin egen faglighed ændres, hvilket påvirker 

hans trivsel negativt.   

  

Med udgangspunkt i det indsamlede data synes der således at være fokus på måloriente-

ring: eleverne ønsker at klare sig godt. Dog udtrykker eleverne ikke, at der er nogen konkurrence 

blandt dem, hvilket også er definerende for en præstationskultur. På trods heraf virker det dog 

som om, at eleverne i praksis lader sig påvirke negativt af andres karakterer, selvom de er bevid-

ste om, at det ikke er en konkurrence. Helt tydeligt er det, at eleverne frygter andres reaktion på 

en ’dårlig’ karakter og fejl, selvom de ingen negative reaktioner oplever. Frygten herfor må derfor 

udspringe af noget andet end elevernes egne erfaringer.  
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9.2.3 Folkeskolen fungerer ikke i vakuum  

Hvor frygten for at fejle så stammer fra, gør både lærere og ledelsen på Gammelgaardsskolen sig 

overvejelser omkring. Skolelederen mener, at præstationskulturen på skolen er en del af en 

større samfundskultur, hvor mange faktorer, herunder medierne, spiller en rolle. En påstand, der 

kvalificeres ved at både en lærer og elever taler om karakterer som noget, der definerer ele-

verne, ligesom det ofte gøres i den offentlige samtale. En af Gammelgaardsskolens lærere for-

tæller om, at der er 12-tals-piger og drenge at finde på 9. og 10. årgang:   

 

#Lærer2 (…) det der, som jeg synes er lidt frygteligt, men de der 12-talspiger, at dem, der er 

da ingen tvivl om, at dem har jeg da også mødt sidste år, da jeg overtager 9. klasse. Det var 

så bare en meget velfungerende 9. klasse, jeg fik, hvor der sad nogen 12-talspiger, men de 

var ikke på den måde hæmmet eller presset eller, men jeg har da i 10. klasse fået piger som, 

og også drenge, som måske har været rigtig rigtig dygtige i skolen og som på et tidspunkt 

har knækket halsen, og også sådan for alvor knækket, knækket sammen over det, og har mi-

stet noget skoletid, og derfor har været nødt til at tage en 10. klasse, ja på den måde, ikke? 

54 Lærerinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

 

Samme tendens går som nævnt igen blandt eleverne selv, der også ser deres karakterer som no-

get, der definerer dem som person – og lader sig mentalt påvirke heraf. En elev udtrykker det så-

ledes:   

 

#Elev2 De (red. karakterer), det gode er nok, at man ved, hvor man ligger, hvis altså sådan, på 

en måde, at man sådan får lidt en fornemmelse: ‘hov jeg er lidt her i det her fag” eller sådan 

noget, men det der også godt kan være skidt, det er, at man ligesom tænker, at: ‘jeg er det 

her tal’, og at man ligesom er inden for en boks, og jeg, for eksempel lad os sige, at man nu 

får 02: ‘jamen jeg er 02, og jeg kan ikke få bedre end det her, og jeg kan ikke forbedre mig’ 

eller, sådan noget.  

55 Elevinterview, Gammelgaardsskolen, 2020.  

 

Offentlighedens fokus på samt samtaler om 12-tals-piger og en præstations- og perfekthedskul-

tur synes altså at være gennemtrængende for både ledelsens og lærernes måde at tænke om 

eleverne og deres udfordringer på, men også for elevernes måde at tænke om sig selv på. Det 

synes i den forbindelse at være oplagt at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig skaber el-

ler i hvert fald øger præstationspresset? Er det karaktererne i sig selv? Eller er det måske i højere 

grad den offentlige diskurs omkring karakterer og deres rolle i samfundet? Nogle af de samme 

overvejelser gør en af skolens lærere sig, da der spørges ind til omgivelsernes indflydelse 

på en Karakterfri hverdag:   
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#Lærer2 Så kan jeg jo i hvert fald se, at når man nu har sådan en snak, som man har i dag, 

hvor der var mange, der bød ind, men der var også nogen få, der ikke bød ind, og der er også 

forskellige årsager, en er lige kommet fra en modtagerklasse, som måske heller ikke lige, og 

en anden er lidt, putter lidt, men ellers så, det var mange, der alligevel sagde noget, ikke? Øh 

(lille slag i bordet)… så hvis man kan tage, altså, hvis man kan skabe sådan nogen timer, og så 

holde, altså så det ikke bliver karaktererne, der fylder, men de er der jo. Vi kan jo ikke bare 

sige, at de ikke er der, fordi de skal også uddannes, altså parathedsvurderes, det er også ka-

raktererne, der sidder jo også en UU-vejleder, som kigger på det, altså kigger også på nogen 

andre ting, men.  

  

#Interviewer Men det er den virkelighed, de skal ud til?  

  

#Lærer2 Ja, men vi kan lade være med at italesætte det hele tiden.  

56 Lærerinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 

   

Læreren udtrykker således her, at karakterer er et uundgåeligt aspekt i elevernes uddannelse, 

fordi uddannelsessystemet er indrettet, som det er. I den forbindelse peger læreren på, at klasse-

rumsledelsen, og måden hvorpå lærerne snakker om karakterer – eller nærmere ikke snakker om 

karakterer, måske vil fjerne noget af fokus på netop karaktererne og dermed mindske præstati-

onspresset på eleverne. 

  

Hvorfra elevernes frygt for at fejle stammer, kan følgeforskningsgruppen således ikke sige noget 

endeligt om på baggrund af de indsamlede data, men et bud er, at det offentliges fokus på og 

den herskende diskurs omkring præstation påvirker elevernes tilgang til læring. En faktor, der 

forventes at samvirke med andre eksterne faktorer såsom forældre og det videre uddannelses-

system.  

9.3 Undersøgelsesspørgsmål 3  

Allerede på nuværende tidspunkt i indsats- og udviklingsarbejdet synes en af lærerne at kunne 

se en ændring i elevernes adfærd. Der hentydes til, at det særligt er snakken om en positiv fejl-

kultur, der har påvirket eleverne:   

 

#Lærer1 (…) Jeg synes, det virker motiverende på eleverne, at de ved, at de ikke står 

alene med de udfordringer, de har. Og at der har været en tendens til, at man tør vove sig lidt 

mere ud, eller i hvert fald sætte lidt bedre ord på, når man synes, noget er svært.   

57 Lærerinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 
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En god læringskultur er jf. vidensnotatet og statusrapportens begrebsafklaring kendetegnet ved, 

at elevernes læring styrkes i fællesskab, hvilket virker understøttende på deres motivation for at 

lære. Omvendt hæmmes elevernes læring, hvis læringskulturen er dårlig. På trods af, at læreren 

allerede på nuværende tidspunkt fornemmer små forandringer i elevernes mindset og lærings-

kulturen, synes der at være grobund for mere. Skolens leder fortæller, at de allerede har arbejdet 

med lærernes undervisning i forbindelse med deltagelsen i Karakterfri hverdag, men at der sta-

digvæk er plads til udvikling. Netop denne udvikling nævner skolelederen som værende en udfor-

dring for fremtiden i indsats- og udviklingsarbejdet:   

  

#Leder Man kan sige at ud fra lærerperspektivet, så er det (red. udfordringen) at blive klædt 

på til virkelig sådan og blive dygtig til at arbejde inden for den enkeltes elev nærmeste udvik-

lingszone, have muligheden og have tiden til, at (#Interviewer afbryder). 

  

#Interviewer Altså på klassen?  

  

#Leder Ja, have muligheden og tiden til, at det ikke bare er et kvarters snak om mindset, og 

så går der en måned eller halvanden måned, før der kommer en snak igen. Være dygtige til 

at bruge de aftaler, man har lavet i en samtale ind i undervisningsdelen også. Og så det 

at blive klædt på til simpelthen at prøve at arbejde med feedback og gå lidt væk fra den tra-

ditionelle tavleundervisning og til at arbejde rigtig meget mere individuelt og meget 

mere med aktive elever. Det har vi så brugt noget tid på op til, så derfor synes jeg også, at vi 

har et fundament, men det helt klart det, som vi kan blive endnu bedre til.  

58 Lederinterview, Gammelgaardsskolen, 2020.  

 

Også en af skolens lærere udtrykker et potentiale i at inkorporere de nye arbejdsredskaber yder-

ligere i elevernes hverdag. Tanken er, at de ikke skal isoleres til feedbacksamtalerne, men blive 

en integreret del af den almindelige undervisning også – måske i form af peerfeedback:  

  

#Interviewer (…) Du er lidt inde på, at det tager noget tid, og der kan gå lang tid imellem, at 

du ligesom har fat i hver elev og (#Lærer1 afbryder)  

  

#Lærer1 Det er udfordringen i det, men jeg ser bestemt også muligheder for at arbejde det 

ind i mine fag. Der er HELT KLART muligheder for, at jeg, når jeg nu har 5 matematiktimer 

om ugen, også kan udnytte noget af den tid til feedback men måske en anden form, fordi 

der kan foregå masser feedback også til et makkerpar, som arbejder sammen i matema-

tik, ikke? Hvad er det for en snak, DE har? Og hvad er det for en forståelse af matematikken, 

de har? Og hvordan kan man udnytte, at der er flere måder at se på samme opgave? Og så 

videre, og måske endda i større grupper af 4, det er … det ser jeg perspektiv i.   

59 Lærerinterview, Gammelgaardsskolen, 2020. 
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I hvilken udstrækning de nye undervisningsformer kræver fornyet faglighed blandt lærerne, kan 

følgeforskningsgruppen ikke konkludere på baggrund af datagrundlaget, men både lærer og le-

der synes at se et endnu større potentiale i indsats- og udviklingsarbejdet, end hvad der på nu-

værende tidspunkt er blevet forløst. Skolelederen håber, at de kan hente inspiration til at tage de 

næste skridt i deres indsats- og udviklingsarbejde på de netværksmøder og vidensaloner, som 

afholdes blandt gruppen af deltagende skoler. Hvorvidt deltagelse heri kan bidrage til, at lærerne 

på Gammelgaardsskolen får et endnu stærkere fundament at stå på og får den formative feed-

back yderligere integreret bliver interessant at følge videre i følgeforskningsforløbet.    

9.3.1 At bygge et skib mens man sejler 

Ud over arbejdet med at klæde skolens lærere på til at undervise i en karakterfri hverdag ser sko-

lens leder det også som en udfordring, at de nye tiltag skal gennemføres ved siden af alle de for-

pligtelser, skolen ellers har:   

  

#Leder (...) altså der er jo en udfordring i, at bare fordi vi arbejder med ’Karakterfri hverdag’ 

betyder det ikke, at vi er frigjort for stærkere læringsfællesskaber, som jo fylder rigtig me-

get, den nye kommunikationsplatform ’aula’, og nu skal vi muligvis have en ny læringsplat-

form, det ved vi ikke endnu, minuddannelse eller andet, og så kommer der noget ind omkring 

distriktsændringer og så videre. Så det er jo sådan, når man bygger et skib, mens man sej-

ler, at når skoleåret først er i gang, øh på 8. årgang, så er der uddannelsesparathedsvurderin-

ger nu her, der er også kommet nogen nye retningslinjer for det, der har været afviklet en rig-

tig god lejrtur, det er bare for at sige, at nogen gange kan perspektivet blive så bredt, 

at det kan støje for det fokus, der er på selve indsats- og udviklingsarbejdet her, og det er så-

dan, det er. Det kan vi ikke, det kan vi ikke gøre noget ved.  

60 Lederinterview, Gammelgaardsskolen, 2020.  

 

Selvom der synes at være overensstemmelse blandt skolens lærere og leder omkring, hvilken 

retning indsats- og udviklingsarbejdet er på vej i og hvilke udfordringer, der ligger forude, 

har de mødt forhindringer af mere praktisk karakter. Tiden og ressourcerne indsats- og udvik-

lingsarbejdet kræver skal findes ud over skolens andre tvungne opgaver. De mange praktiske 

forhindringer omtales af lederen som uomgængelige vilkår. Erfaringen fra Gammelgaardssko-

len synes altså at være, at indsats- og udviklingsarbejdets struktur og de vilkår det er sat i ver-

den under, sænker hastigheden og intensiteten af tiltagenes fulde gennemførsel relativt til sko-

lens egentlige ambitioner og forhåbninger.    
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10 Statusanalyse for Sølystskolen 

Sølystskolen fungerer som kontrolskole i følgeforskningen og har derfor ikke ændret praksis om-

kring karakterer og feedback. De arbejder fortsat med mål om at have en balanceret brug af ka-

rakterer og feedback, så eleverne bliver realistiske og selvsikre omkring deres faglighed og der-

med er godt rustet til at tage valg om deres videre uddannelsesforløb. Skolen har desuden et øn-

ske om, at eleverne på skolen udvikler sig som livsduelige og demokratiske borgere.  

 

Der er kun lavet én runde af interviews (herunder interviews med Sølystskolens leder og to læ-

rere) og de data, der beskrives og analyseres i dette kapitel er således de samme, som indsatste-

orierne er lavet på baggrund af. Denne analyse vil derfor ikke kunne sige noget om udviklingen 

på skolen. I de følgende afsnit vil tendenser i interviewene blive beskrevet og der vil blive stillet 

åbne spørgsmål til betragtningerne. 

  

Skolen har ikke en fælles praksis vedrørende karakterer og feedback, men lærerne låner metoder 

af hinanden. Lærer1 beskriver sin praksis omkring feedback på afleveringer således: 

 

#Lærer1 (…) når jeg giver dem en stil for, så laver de det, og vi bruger en masse tid på det 

oppe i skolen, så det ikke bare er sådan noget, de får for, og så laver de det derhjemme. De 

får noget respons og noget introduktion til det, og så afleverer de til mig, og så får de re-

spons på, hvad de skal rette og sådan noget, de får ikke nogen karakter… og så får de dem til-

bage med min respons, og så retter de og sender den anden udgave tilbage til mig, og så får 

de i princippet kun en karakter. 

61 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020.  

 

Lærer1 fortæller, at selvom skolen ikke har en generel tilgang til feedback, er det alligevel næ-

sten alle lærere på årgangen, der følger ovenstående forløb med at give feedback på afleverin-

ger, som eleven skal gennemarbejde og genaflevere, hvorefter de får en karakter for det endelige 

produkt. Læreren fortæller, at det betyder, at eleverne har færre afleveringer i løbet af året. Lære-

ren mener dog, at bedømmelsen bliver mere kvalificeret på denne måde: ”(…) og det giver måske 

lidt mere arbejde, men altså så (leder efter ordene) det bliver…  meget mere kvalificeret.” 

 

Lærer2 har også ladet sig inspirere af lærer1, men fortæller i nedenstående citat, hvordan han 

ikke altid følger samme opskrift og understreger, at han altid giver meget mundtligt feedback, 

men at karaktererne kan udelades, hvis eleverne ikke forventes at præstere som normalt eller for 

at give dem tid til at øve sig, inden de bliver summativt bedømt: 

 

#Lærer2 Til at starte med, for eksempel det her skoleår, for at de ikke skulle stå og råbe for 

meget, så havde jeg givet dem en matematikaflevering, hvor jeg godt vist det bliver jo ikke 
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lige helt den bedste, fordi det var første matematikaflevering, så der har de bare fået mundt-

lig feedback, og der har jeg sagt, der vil jeg ikke give dem en karakter, fordi den måtte de få 

alt den hjælp, de ville, både af mig og derhjemme. Så handlede det egentlig mere om, at vi 

skulle bruge feedbacken fra den her matematikaflevering til næste her, hvor de så får en ka-

rakter på den, (…) for at give dem mulighed for at gøre det rigtig godt, inden jeg sådan begyn-

der at smide nogle karakterer i hovedet på dem. 

62 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Når lærer2 siger, at han beslutter at vente med at give karakterer for at give eleverne mere tid til 

at øve sig inden endelig bedømmelse, taler han ind i, hvad han vurderer, at karakterer og mundt-

lig feedback kan og ikke kan. Den opfattelse lægger sig desuden tæt op ad vidensnotatets be-

skrivelse af formativ og summativ feedback. Her er formativ feedback, som mundtlig feedback, 

med til at fremme læring mens summativ feedback, som karakterer, vurderer en præstation. Læ-

rer2 fortsætter herefter med at fortælle, hvordan han italesætter karakterer for eleverne:  

 

#Lærer2 (…) de får selvfølgelig deres standpunkt, men det plejer jeg også at tale meget ned 

med dem, sådan altså tale det ligeså stille og roligt ned og sige: ’pff, det her standpunkt bety-

der bare det og det og det og det’ (...). 

63 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Lærer2 virker til at forsøge at formidle til eleverne, hvad deres karakter betyder, og hvad bedøm-

melsesgrundlaget er. Lærer2 siger et ‘pff’, som kan virke som et forsøg på at nedtone vigtighe-

den af karakterer. 

 

På baggrund af ovenstående kan spørgsmål som følgende stilles: Oplever lærer2, at karakterer 

bryder en kontinuitet i læring, siden han venter med at give den til, at eleverne har øvet sig? Eller 

handler det måske om, at lærer2 oplever, at eleverne får negative følelser eller på anden måde 

påvirkes negativt i deres læring, hvis de starter med en dårlig karakter? Spørgsmål som disse vil 

følgeforskningen interessere sig for i det videre følgeforskningsforløb. 
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10.1 Undersøgelsesspørgsmål 1 

10.1.1 Karakterer er neutrale – det handler om brugen 

For de interviewede lærere og lederen på Sølystskolen er karakterer hverken gode eller dårlige i 

sig selv. For dem handler det om, hvordan de anvendes og omtales. Lederen siger f.eks.: ”(…) be-

gavet brug af karakterer kan kun være fremmende for god læring.” 

 

Karakterer kan være negative, hvis eleverne kommer til at sammenligne sig med hinanden. Læ-

rer1 forklarer det her: 

 

#Lærer1 (...) Ulempen er selvfølgelig, at man går og sammenligner. Det er ikke sikkert, man 

gør det i en ond mening, men hvis man nu har fået 12 i en eller anden retstavningsprøve, man 

lige har taget, og man råber det ud og ens, ja, nogle andre i klassen ikke har fået 12, så kan 

man jo sidde og føle sig lidt smådum. Så karakterer kan være ganske godt, man skal bare 

sørge for at klæde eleverne på til at få dem, ja. 

64 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Ifølge lærer1 er det vigtigt, at der tales med eleverne om, hvordan de skal forholde sig til deres 

karakterer. Lærer2 forklarer nedenfor, hvordan han forsøger at italesætte karakterer i klassen: 

 

#Lærer2 (…) for dem hvor karaktererne det er ‘pff’, altså det er jo dem, der synes, det er en 

fed ting. Selvom vi snakker det ned, så vil det jo stadigvæk være en fed ting for dem, så det jo 

fint nok, og så bliver det lidt mindre vigtigt for dem, som egentlig går og stresser lidt over 

det. 

65 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

For at undgå, at karakterer gør eleverne kede af det, har lærer1 og lærer2 således valgt at dysse 

vigtigheden af karakterer ned. 

10.1.2 Karakterer kan være et fagligt referencepunkt 

Lærerne fremhæver også, hvordan karakterer kan være positive for elevernes læring, når de fun-

gerer som et fagligt referencepunkt for videre udvikling. Lærer2 beskriver herunder, hvordan ele-

verne præsterer bedre efter skolehjemsamtaler, hvor karaktererne bliver drøftet: 

 

#Lærer2 (…) men altså jeg synes jo, der sker alligevel lige lidt, fordi der er nogle af dem til 

skole-hjem, hvor jeg godt ved, dem kan jeg sådan banke lidt oven i hovedet med karakteren. 

Det lyder lidt hårdt, men det er mere sådan og sige, at: ’du får 4/4 i matematik, prøv at hør, 
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det er faktisk fordi… du pjatter lidt for meget, du får egentlig ikke lige gjort det, du altid skal 

og sådan noget, og du er meget bedre end det. Og hvis du gerne vil, hvis det er noget, du vir-

kelig gerne vil, så kan du bare gøre det her’. (...) Og det har betydet nu her efter skole-hjem, at 

der er nogle der giver den lige lidt ekstra gas, det er noget mere koncentreret, lidt mere på, 

det har jeg godt kunne mærke i mine matematiktimer, der er en lidt større koncentration… 

generelt set, og de afleveringer, der er kommet i den her omgang, dem må man sige, det er 

også… noget bedre end det, der kom i forrige omgang. Der er virkelig nogen, der lige har givet 

den en skalle nu her siden vores skole-hjem-samtaler, så 

66 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Lærer2 siger, at man kan ”banke lidt oven i hovedet med karakteren” ved at fortælle, hvorfor 

eleven netop har fået den karakter, og hvad eleven kan gøre for at forbedre karakteren til næste 

gang. Det oplever lærer2 som noget, der motiverer eleverne til læring, således at de gør sig mere 

umage i undervisningen og med opgaverne i tiden derefter. I vidensnotatet blev det fremhævet, 

at der inden for temaet præstationskultur kan tales om mestringsorientering og præstationsori-

entering. Altså om eleven har fokus på proces og læring eller på produkt og bedømmelse. I for-

længelse af disse begreber er det interessant at undersøge, hvilken orientering eleverne mon 

har, hvis antagelsen om, at de bliver mere aktive efter skolehjemsamtaler købes. 

 

Lærer1 beskriver desuden, at samtaler om karakterer som fagligt referencepunkt kan være med 

til at skabe en ro hos eleverne: 

 

#Lærer1 Der er den fordel, at når det virker som det jo er tænkt, så fortæller det dem, hvor-

henne de er fagligt inden for lige præcis det der felt. Og det jo sådan set meget godt, fordi så 

ved de nogenlunde noget om, hvad skal de øve sig på, og det kan også være, de er tilfredse. 

Det har vi … altså der er en tendens til at sige, at man skal hele tiden præstere bedre og 

bedre, men vi har bare sagt til nogle skole-hjem-samtaler, vi lige har haft, at: ’du ligger der, og 

det er sådan set meget fint, så må du jo fokusere på noget andet, så hold det’. Så det giver, 

det kan give dem en ro at tænke: ’årh så er jeg lige her’, fordi de tænker jo på uddannelse, og 

brobygningsforløb skal de til at i gang med, så nu har de sådan, de har skuldrene helt nede, 

fordi de næsten alle er blevet erklæret uddannelsesparate. 

67 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020.  

 

Lærer1 har i ovenstående citat en pointe omhandlende, at karakterer er et fagligt reference-

punkt, hvor det ikke altid er nødvendigt at hæve det nuværende niveau. Ifølge læreren behøver 

eleverne ikke at stræbe efter topkarakterer, hvis de ellers er godt nok med på et område. I stedet 

anbefaler læren, at eleven flytter sit fokus til et andet fagområde for en stund. Samtidig med at 

lærer1 og lærer2 mener, at karakterer kan vise elevens niveau, siger lærer1 også, at det ses som 

positivt, hvis en elev har glemt, hvad hun/han har fået i karakter for nylig: 
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#Lærer1 (…) vi havde en skole-hjem-samtale, hvor vi havde karakterarket fremme også for at 

tale om uddannelsesparathedsvurdering, og jeg sagde: ’og det ser jo fint ud, og det jo godt 

nok’ og den ene, en dygtigere elev, hun sad: ’nå, jamen jeg kan ikke engang huske, hvad jeg 

fik’. Det er meget atypisk, det har de sådan rimelig styr på, så tænkte jeg: ‘yes, det var da lyk-

kes meget godt’, (...). 

68 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

På baggrund af ovenstående kan spørgsmål som følgende stilles: Hvordan kan karakterer både 

ses som gode for eleverne ved at tydeliggøre niveau og udviklingstrin samtidig med, at det ses 

som positivt, hvis eleverne ikke kan huske, hvilket niveau de ligger på og dermed skal udvikle sig 

videre fra? Spørgsmål som dette vil følgeforskningen interessere sig for i det videre følgeforsk-

ningsforløb. 

 

Lederen ser også karakterer som et godt redskab til at angive elevernes niveau og prøver ikke at 

tale vigtigheden af karakterer ned ligesom lærerne på skolen. Lederen siger, at: “(...) karakterer, 

det er en synliggørelse af, hvad de kan, i et sprog, der kan forstås.” Han argumenterer for, at ka-

rakterer, som fagligt referencepunkt, er en slags retssikkerhed for eleverne: 

 

#Leder Jamen karakterer er retssikkerhed. (...) Uddannelsessystemet er først og fremmest et 

udviklingssystem, men det er jo også et sorteringssystem. Og det, det har jeg ikke fundet no-

gen, der kan overbevise mig om, at det ikke også er. Og derfor skal vi jo lave den sortering på 

en måde, så de fleste udvikler sig på det højest mulige niveau. Men det er jo ikke alle, der bli-

ver atomfysikere. Uanset hvordan vi underviser, så BLIVER de ikke atomfysikere. Derfor er vi 

nødt til at finde ud af, hvordan har vi et inspirerende undervisningsmiljø for alle? Både dem, 

der skal være atomfysikere, og dem, der skal ud og lægge brosten, eller dem, der måske skal 

hente affald. Altså vi er nødt til at inspirere hele spektret, men så også sige, at hvis, det kan 

jo ikke hjælpe noget, vi bygger nogen mennesker op til noget, og siger: ‘jamen altså… vi kan 

noget alle sammen, og hvis bare du øver dig nok og sådan noget, så bliver du atomfysiker.’ 

Det gør de ikke! Så derfor synes jeg, at vi skal have nogle måder, som vi… ordentligt (#Inter-

viewer afbryder). 

 

#interviewer Så det er også informerende til eleverne? 

 

#Leder Ja, informerende, respektfuldt og opbyggende. 

69 Lederinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Det er vigtigt for lederen, at skolen imødekommer mange forskellige faglige niveauer hos ele-

verne og samtidig er med til at informere eleverne om deres faglige niveau, således de kan 
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træffe realistiske valg omkring deres fremtid. Lederen har særligt elevernes videre uddannelses-

vej i tankerne, når han udtrykker sig om karakterer i folkeskolen. 

10.2 Undersøgelsesspørgsmål 2 

10.2.1 Sammenhængen mellem karakterer og elevernes trivsel 

Lærer2 oplever ikke, at eleverne i ottende klasse på Sølystskolen føler sig pressede, eller at ka-

rakterer påvirker elevernes trivsel i netop denne klasse: 

 

#Interviewer Tænker du så, der er en sammenhæng mellem elevernes trivsel og karakterer?  

 

#Lærer2 Jeg vil sige, lige nu, i og med, at vi har talt det ret meget ned det der karakterer (le-

der efter ordene), der er jo det der med, der er nogle, hvor karakteren betyder meget, de kan 

koncentrere sig lidt mere… men jeg synes ikke, at deres trivsel faktisk har været så påvirket 

af det indtil videre, ikke sådan som jeg lige tænker over det.  

70 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Lærer1 mener heller ikke, at karakterer og trivsel hænger sammen: 

 

#Interviewer (...) hvordan oplever du sammenhængen mellem deres trivsel og karaktergivnin-

gen? Så er der måske nogen, der kan være nervøse omkring det? 

 

#Lærer1 Ja, men jeg tænker ikke, det på den måde går ud over deres trivsel, altså det vi arbej-

der med trivslen derinde (red. i klassen), det har ikke noget med fagligheden at gøre… og det 

tror jeg ikke, det har, fordi de er vant til, at der er, øh alle klasser har jo nogle elever, som ikke 

har passet ind på samme måde, som ikke ligner flertallet. Vi har for eksempel et par stykker, 

som er kommet ud i specialklasser, nogle de stadig har kontakt med. Og så er der noget som 

ordblindhed, det bliver vi ved med at opdage i ny og næ, så det er en naturlig del af det, altså 

at man ikke lærer lige godt eller lige hurtigt, men de forventer derinde, at man arbejder godt 

uanset hvad, altså det siger de selv åbent, det sådan lidt, det jo meget fedt. Øhm… men altså 

trivslen har ikke noget med karakteren at gøre… tror jeg. 

71 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Lærerne på Sølystskolen oplever således ikke i foråret 2020, at karaktergivningen og elevernes 

trivsel påvirker hinanden. 
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10.2.2 Forældre og søskende 

Lærer1 og lærer2 forsøger begge, som tidligere beskrevet, at tale betydningen af karakterer ned 

over for eleverne, så eleverne ikke føler sig pressede over at skulle få høje karakterer. Lærerne 

gør dette ved at kommunikere til eleverne, hvad karakteren betyder og tale med dem om, hvor-

dan de skal forbedre sig inden for et område, og hvornår det er fint at bevare en karakter på et 

fagområde og i stedet fokusere på faglig udvikling på et andet fagområde. Dette mener lærerne 

har hjulpet på, at læringskulturen ikke er præstationsorienteret. Hvis elever alligevel føler et ka-

rakterpres, så peger lærer1 på, at eksterne faktorer kan spille en rolle:  

 

#Lærer1 Ja, jamen det (red. tale om karakterer og tale karakterer ned) gør vi, og det er jo ikke 

for at pudse glorien, men jeg synes simpelthen, der er så meget i medier og også i det om-

råde, vi bor i, det er jo sådan, hvad hedder sådan noget? … … Ja, der er ressourcestærke foræl-

dre, som hele tiden, ikke pacer, men sådan hele tiden vil lidt fremad, men ro på altså, alt er 

fint (griner), man behøver ikke, at få 10 og 12, 7 og 4 er også ganske fint (...). 

72 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

I ovenstående nævner lærer1, at sammenligning blandt elever, mediefremstillinger og elevernes 

familie samt forældrenes uddannelsesniveau kan være faktorer, der kan fremme en præstations-

kultur blandt eleverne. Netop elevernes familier tilskrives en stor rolle i interviewene med læ-

rerne i skabelsen af en præstationskultur blandt eleverne. Det italesætter lærer2 således:  

 

#Lærer2 (…) nogen af de der elever, de har jo nogen store søskende, som er gået ud af folke-

skolen eller lige er det, og nogen stykker af dem, de har jo bare fået 12 i alt og sådan noget, 

og de bare: ’ej det kan jeg slet ikke leve op til det der’, så det er generelt det der med, at man 

har sådan en forventning om, at man skal leve op til det og få en masse høje karakterer, og 

hvis man ikke gør det, så man en fiasko. Også fordi man allerede har nogle tanker om, altså 

mange de her elever, de kommer fra nogle ret veluddannede familier, så man måske har den 

der tanke om, at man er lidt en skuffelse for mor og far, hvis man ikke lige går ud og bliver 

ingeniør, læge, eller hvad pokker de nu er, ikke? Altså de er jo virkelig højtuddannede mange 

af dem. 

73 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Her peger lærer2 på, at eleverne har nogle forestillinger om, hvad deres familie forventer af dem. 

Det er knyttet til familiens uddannelsesniveau og de ældre søskendes præstation i folkeskolen. 

Da læreren ikke giver nogle konkrete eksempler, må vi umiddelbart gå ud fra, at det er antagelser 

om elevernes tanker og relation til deres familier. Lærer2 antager altså, at eleverne sammenlig-

ner sig med deres søskende og søger efter at nå en standard, de tror, at forældrene ønsker. Læ-

rer2 antager samtidig, at der er en sammenhæng mellem forældrenes høje uddannelsesniveau 

og høje ambitioner på deres børns vegne. Både lærer1 og lærer2 henviser til familiernes tanker 
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om karakterer og deres præstationer inden for uddannelsessystemet, når der bliver spurgt til 

skabelsen af en præstationskultur, mens der bruges mindre tid på at tale om f.eks. sammenlig-

ning eleverne imellem. 

 

Der er altså forskel på, hvordan lærerne taler om karakterer i klasselokalet, og på hvordan læ-

rerne antager, at der tales om karakterer i hjemmet. Hvor kommer denne opfattelse fra? Og hvor-

dan mon det opleves at være elev på en skole, hvor karakterers vigtighed nedtones, mens deres 

familie antageligt taler karakterer op? Og hvorfor fremhæves sammenligningen med ældre sø-

skende som en mere presserende faktor end sammenligning mellem klassekammerater? 

10.3 Undersøgelsesspørgsmål 3 

10.3.1 Visioner versus praksis 

Som beskrevet oven for taler lærerne på årgangen sammen om deres feedbackpraksis, og gen-

aflevering af opgaver anvendes nu af de fleste lærere på årgangen. Ledelsen har ifølge lærer2 

ikke været engageret i samtalen om en karaktergivningspraksis: 

 

#Interviewer Har du oplevet, at ledelsen involverer sig i nogen tiltag eller strategier omkring 

karakterer?  

 

#Lærer2 (Sukker) Nej, ikke indtil videre i hvert fald, det synes jeg ikke. 

74 Lærerinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Lederen beskriver, at karaktergivning kan give anledning til diskussion med nogle af lærerne: 

 

#Interviewer Hvordan oplever du, at lærerne her på skolen har samme forståelse af karakter-

givning (#Leder afbryder). 

 

#Leder Ikke kun. Fordi altså (red. Lærer1) er en af dem, jeg har diskuteret det meget med, 

derfor er han jo også spændende og få med i det her. Fordi han, jeg oplever egentlig, når vi 

arbejder konkret sammen, at så er vi egentlig langt henad vejen enige. Selvfølgelig kan der 

altid være noget leder-, medarbejderperspektiv. Men det oplever jeg egentlig. Men i den teo-

retiske tilgang og også når vi har diskussionen om præstationskultur eller efterskoler eller 

alle de der ting, der er vi forskellige. Så jeg, men jeg tror ikke, der er nogen her på skolen, der 

er i tvivl om, at min indstilling er, at vi skal… vi SKAL gå tæt på og vurdere eleverne, og vi i vir-

keligheden svigter dem, hvis vi ikke gør det. Og det er jo især, når jeg siger det sidste, så kan 

jeg godt give noget diskussion (griner let). 

75 Lederinterview, Sølystskolen, 2020. 
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Der er således ikke nødvendigvis sammenhæng mellem det visionære ledelsesniveau og den 

konkrete praksis blandt lærere og elever. Det ses også i den måde, lederen og lærerne taler om 

karakterer og karaktergivning. 

 

Lærer1 og lærer2 beskriver, hvordan de forsøger at tale karaktererne ned for at undgå at presse 

eleverne. Lederen udtrykker dog, at karakterer, ved rigtig brug, er fremmende for læring, og at 

karakterer er en ”retssikkerhed” for eleven. Karakterer ses af lederen som et vigtigt redskab, og 

det tydeliggøres i beslutningen om, hvorfor lederen har valgt, at skolen skal indgå i indsats- og 

udviklingsarbejdet som kontrolskole: 

 

#Leder Når jeg kom ind i det her projekt, så er det fordi, at jeg ER en varm fortaler for karak-

terer. Og vi har også sådan ret omfattende test og brug af frivillige nationale test. 

76 Lederinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Lederen siger desuden, at det ikke gør noget, at elever får lidt knubs i deres skolegang: 

 

#Leder Men jeg mener det der, at hvis man, jo flere gange man slår sig lidt, jo bedre finder 

man ud af, hvor ens balancepunkt er. 

77 Lederinterview, Sølystskolen, 2020. 

 

Denne tilgang står i modsætning til lærernes forsøg på at tale karakterer ned med håbet om, at 

eleverne netop ikke ‘slår sig’. Der ligger selvfølgelig et semantisk spørgsmål i, hvad der menes 

med at ‘slå sig’, men lederen taler generelt om, at det er vigtigt at kunne tænke realistisk om 

egne evner og anerkende, at vi alle bliver ‘hægtet af’ på et tidspunkt. Det er svært at sige, om det 

modsætningsfyldte i lærernes og lederens udtalelser blot ligger i sproget. Lærer1 nævner som 

sagt, at det kan være fint ikke altid at være i udvikling og søge mod topkarakter – altså at finde 

ro i sit nuværende faglige niveau. Lærerne virker generelt til at forsøge at skabe et mere afslap-

pet forhold til karakterer, hvor karakterer ikke betyder alt, mens lederen taler karakterer op og 

ser det som en måde at tydeliggøre elevernes faglige niveau og begrænsninger. 

 

Ud fra lærernes og lederens udtalelser synes der at være en diskrepans mellem visioner, og hvor-

dan karaktergivning faktisk udmønter sig i praksis. Lederens beskrivelse af skolen er baggrunden 

for deltagelse i indsats- og udviklingsarbejdet, og det bliver i det videre følgeforskningsforløb 

dermed spændende at se, hvad fremtidig empiri fra skolen viser til sammenligning med de andre 

skolers praksis, da også lærerne på Sølystskolen i foråret 2020 både arbejder med formativ og 

summativ feedback og taler karakterernes betydning ned.  
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12 Bilagsliste 

12.1 Bilag 1: Lukket kodeliste 

 

Generelle retningslinjer for den lukkede kodning 

• Der kodes ud fra det lukkede kodeskema. Koderne oprettes i Nvivo. 

• Kod ”menings-sammenhængende tekst”, dvs. kod som ét samlet tekststykke så længe 

temaet/koden er den samme. 

• Kod altid mindst en hel sætning, dvs. fra punktum til punktum. Mindste enhed for kod-

ning er dermed en sætning. 

• Et tekststykke kan godt have flere koder. 

• Der kan godt være tekst, der ikke kodes. (Og det vil der sandsynligvis være en del af). 

• Kod så vidt muligt teksten med underkoderne. Kun undtagelsesvis kodes direkte under 

overkoden, hvis der ikke er en relevant/dækkende underkode. 

• Læs kodeskemaet grundigt igennem, og overvej om du kan kode for alle koder på en 

gang, eller om det er bedre at kode teksten igennem to eller flere gange med fokus på 

forskellige dele af kodeskemaet. 

• Kod alle typer af interviews (leder, lærere og elever) samt logbog og observationer ud fra 

samme kodeskema. Vi kan skille det ad via case-koder senere. 

 

Kodeskema for den lukkede kodning  

Overkode Underkode Underkode Definition/beskrivelse 

Indsatser i forbindelse med projektet Alle beskrivelser af og overvejelser over, hvad sko-

lerne har valgt at sætte i gang af indsatser, hvor-

dan de har organiseret det samt hvorfor de har 

valgt at sætte det i gang. 

 Indsatserne; hvad og hvordan de gør 

det 

Alle beskrivelser af de indsatser, skolerne har valgt 

at sætte i gang i forbindelse med projektet samt 

beskrivelser af, hvordan ”de gør” indsatsen. 

 Indsatserne: hvorfor har de valgt at 

sætte disse indsatser i gang 

Alle beskrivelser og overvejelser, der handler om 

skolernes overvejelser, tanker og forestillinger om, 

hvad indsatserne skal medføre. 

 

 

Overkode Underkode Underkode Definition/beskrivelse 

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilken virkning har 

arbejdet med formative frem for summative eva-

Alle beskrivelser og overvejelser, der har at gøre 

med forståelse og virkninger af indsatserne ifbm. 

skolernes læringskultur og elevernes læring 
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lueringsformer i de lokale skolekontekster i Aar-

hus Kommune for undervisningen, læringskultu-

ren og elevernes læring? 

 Undervisningen Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af lærernes undervisning ind i projektet. 

  Undervisningsfor-

mer, der inkorporerer 

formative evalue-

ringsformer 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af undervisning, hvor læreren initierer forma-

tive evalueringsformer; både mellem lærer-elev og 

elev-elev 

  Faktorer, der skaber 

god undervisning for 

eleverne 

Alle beskrivelser af hvad god undervisning er for 

eleverne. 

 Læringskulturen på skolen Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af læringskulturen på skolen. 

  Karakterer giver en 

god læringskultur 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at karakterer gør noget godt for læringskul-

turen på skolen. 

  Karakterer påvirker 

ikke læringskulturen 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at karakterer ikke har indflydelse på lærings-

kulturen på skolen. 

  Karakterer giver en 

dårlig læringskultur 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at karakterer gør noget skidt for læringskul-

turen på skolen. 

 Elevernes læring  Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af elevernes læring 

 

  Faktorer, der medfø-

rer læring hos ele-

verne 

Alle beskrivelser af hvad der medfører læring i sko-

len for eleverne. 

 Elevernes læring og karakterer Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af, hvordan elevernes læring påvirkes af karak-

terer. 

  Karakterer påvirker 

elevernes læring po-

sitivt 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at karakterer gør noget godt for elevernes 

læring og faglige udvikling. 

  Karakterer påvirker 

ikke elevernes læring 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at karakterer ikke har indflydelse på elever-

nes læring og faglige udvikling. 

  Karakterer påvirker 

elevernes læring ne-

gativt 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at karakterer gør noget skidt for elevernes 

læring og faglige udvikling. 
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 Elevernes læring og formativ feed-

back  

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af, hvordan elevernes læring påvirkes af forma-

tiv feedback.  

 

  Formativ feedback 

påvirker elevernes 

læring positivt 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at formativ feedback gør noget godt for ele-

vernes læring og faglige udvikling. 

  Formativ feedback 

påvirker ikke elever-

nes læring 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at formativ feedback ikke har indflydelse på 

elevernes læring og faglige udvikling. 

  Formativ feedback 

påvirker elevernes 

læring negativt 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivel-

ser af at formativ feedback gør noget skidt for ele-

vernes læring og faglige udvikling. 

 

Overkode Underkode Underkode Definition/beskrivelse 

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvilken virkning har 

arbejdet med formative frem for summative eva-

lueringsformer i de lokale skolekontekster i Aar-

hus Kommune for præstationskulturen og elever-

nes trivsel? 

Alle beskrivelser og overvejelser, der har at gøre 

med forståelse og virkninger af indsatserne ifbm. 

præstationskulturen på skolen og elevernes trivsel. 

 Præstationskulturen på skolen Alle beskrivelser af præstationskulturen på skolen. 

  Karakterer skaber en 

præstationskultur 

blandt eleverne 

Alle beskrivelser af at karakterer medfører en præ-

stationskultur blandt eleverne 

  Karakterer skaber 

ikke en præstations-

kultur blandt eleverne 

Alle beskrivelser af at karakterer ikke medfører en 

præstationskultur blandt eleverne 

  En præstationskultur 

gør noget godt for 

elevernes læring 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivelser 

af at en præstationskultur fremmer elevernes læ-

ring 

  En præstationskultur 

gør noget skidt for 

elevernes læring 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivelser 

af at en præstationskultur hæmmer elevernes læ-

ring 

  Faktorer, der er med 

til at skabe en præ-

stationskultur på sko-

len 

Alle beskrivelser af, hvad der skaber en præstati-

onskultur på skolen 

  Faktorer, der er med 

til at mindske en præ-

stationskultur på sko-

len 

Alle beskrivelser af, hvad der kan mindske en præ-

stationskultur på skolen 



 

 

 

84/87 
 

 Elevernes trivsel Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivelser 

af elevernes trivsel. 

  Formative evalue-

ringsformer fremmer 

elevernes trivsel 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivelser 

af at formative evalueringsformer fremmer elever-

nes trivsel. 

  Formative evalue-

ringsformer hæm-

mer elevernes trivsel 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivelser 

af at formative evalueringsformer hæmmer elever-

nes trivsel. 

  Formative evalue-

ringsformer har in-

gen betydning for 

elevernes trivsel 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskrivelser 

af at formative evalueringsformer ikke har betyd-

ning for elevernes trivsel. 

  Faktorer, der skaber 

trivsel for eleverne 

Alle beskrivelser af hvad der skaber trivsel i skolen 

for eleverne. 

 

Overkode Underkode Underkode Definition/beskrivelse 

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvilken erfaring skabes i 

de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune ved et 

forsøgs- og udviklingsarbejde, der initieres og skabes 

fra skolerne selv i samarbejde med forvaltningen, 

med hensyn til udvikling af lærerfaglighed såvel som 

udvikling af samarbejdet mellem lærere, ledelse, for-

ældre og forvaltning. 

Alle beskrivelser og overvejelser, der har at 

gøre med forståelse og virkninger af indsat-

serne ifbm. præstationskulturen på skolen og 

elevernes trivsel. 

 Forsøgs- og udviklingsarbejde, initieret 

fra skolerne selv i samarbejde med for-

valtningen 

Alle beskrivelser af skolernes forsøgs- og ud-

viklingsarbejde i samarbejde med forvaltnin-

gen. 

  Forsøgs- og udviklingsar-

bejdet går godt 

Alle beskrivelser af at skolerne arbejdet godt 

med deres indsatser ifbm. projektet 

  Forsøgs- og udviklingsar-

bejdet er vanskeligt 

Alle beskrivelser af at skolerne har oplevet det 

vanskeligt at initieret indsatser ifbm. projektet. 

 Forsøgs- og udviklingsarbejdets betyd-

ning for lærerfagligheden 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskri-

velser af forsøgs- og udviklingsarbejdets betyd-

ning for lærerfagligheden 

 

  Forsøgs- og udviklingsar-

bejdet har udviklet lærer-

nes faglighed 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskri-

velser af at forsøgs- og udviklingsarbejdet har 

udviklet lærernes faglighed 

  Forsøgs- og udviklingsar-

bejdet har ikke udviklet 

lærernes faglighed 

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske beskri-

velser af at forsøgs- og udviklingsarbejdet ikke 

har udviklet lærernes faglighed 
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 Forsøgs- og udviklingsarbejdets betyd-

ning for samarbejdet mellem lærerne på 

skolen 

Alle beskrivelser af forsøgs- og udviklingsarbej-

dets betydning for samarbejdet mellem læ-

rerne på skolen 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har ud-

viklet samarbejdet 

mellem lærerne 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet udviklet samarbejdet mellem lærerne på 

skolen 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har ikke 

udviklet samarbejdet 

mellem lærerne 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet ikke har udviklet samarbejdet mellem 

lærerne på skolen 

 Forsøgs- og udviklingsarbejdets betyd-

ning for forældresamarbejdet 

Alle beskrivelser af skolernes forsøgs- og ud-

viklingsarbejdets betydning for forældresamar-

bejdet. 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har ud-

viklet forældresamar-

bejdet 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet har udviklet forældresamarbejdet 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har ikke 

udviklet forældre-

samarbejdet 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet ikke har udviklet forældresamarbejdet 

 Forsøgs- og udviklingsarbejdets betyd-

ning for samarbejdet mellem lærere og 

ledere 

Alle beskrivelser af forsøgs- og udviklingsarbej-

dets betydning for samarbejdet mellem lærere 

og ledere 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har ud-

viklet samarbejdet 

mellem lærere og le-

dere 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet har udviklet samarbejdet mellem lærere 

og ledere 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har ikke 

udviklet samarbejdet 

mellem lærere og le-

dere 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet ikke har udviklet samarbejdet mellem 

lærere og ledere 

 Forsøgs- og udviklingsarbejdets betyd-

ning for samarbejdet mellem skolerne 

og forvaltningen 

Alle beskrivelser af forsøgs- og udviklingsarbej-

dets betydning for samarbejdet mellem sko-

lerne og forvaltningen 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har 

udviklet samarbej-

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet har udviklet samarbejdet mellem sko-

lerne og forvaltningen 
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det mellem sko-

lerne og forvaltnin-

gen 

  Forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet har 

ikke udviklet sam-

arbejdet mellem 

skolerne og for-

valtningen 

Alle beskrivelser af at forsøgs- og udviklingsar-

bejdet ikke har udviklet samarbejdet mellem 

skolerne og forvaltningen 
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12.2  Bilag 2: Definitioner på udtryk og begreber fra lukket kodeliste 

Udtryk/begre-

ber 
Definition 

Læringskultur  

  

  

 

God lærings-

kultur  

  

  

 

Dårlig lærings-

kultur  

En læringskultur handler om det sociale klima, der er i en klasse omkring læring. 

Måden man italesætter læring på, måden man tilgår det faglige arbejde, måden 

hvorpå man har respekt for andres faglige arbejde m.m.  

  

En god læringskultur er kendetegnede ved, at eleverne sammen, på forskellige 

måder, styrker deres kollektive og individuelle læring på forskellig vis. Det udvik-

ler og understøtter elevernes motivation.  

  

En dårlig læringskultur er kendetegnede ved, at eleverne sammen, på forskellige 

måder, hæmmer deres kollektive og individuelle læring. Det udvikler og under-

støtter ikke elevernes motivation.  

Elevernes læ-

ring  

Læring er alle de processer, der fører til at eleven udvikler ny viden, færdighe-

der eller kompetencer bredt set blandt andet i forhold til kognitive, sociale, mo-

toriske, adfærdsmæssige og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer.  

Præstations-

kultur  

En præstationskultur er kendetegnede ved et fokus på individuelle præstationer 

og hvor der er fokus på konkurrence. Eleven søger i det sociale at positionere sig 

som én, der er bedre end de andre.  

I en præstationskultur er eleverne motiverede for at præstere. Der kan blive 

skabt et pres på den enkelte elev, og han/hun kan blive bange for at fejle og 

dumme sig. Nogle elever kan miste troen på at de kan klare sig.  

Trivsel  Trivsel kan anskues fra et tredimensionelt perspektiv:  

1. Psykisk og fysisk velbefindende  

(den enkeltes oplevelse af at have det godt)  

2. Faglige og personlige kompetencer   

(den enkeltes oplevelse af faglig og personlig udvikling samt en ople-

velse af at kunne håndtere udfordringer, opgaver m.m. samt troen på egne ev-

ner)  

3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne  

Inspiration til udarbejdelse af definitioner: Carolyn Jackson, 2006; DCUM, 2017; Knud Illeris, 

2006; Mads Hermansen, 2005. 
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