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1

Forord

For at se Aarhus Kommunes forord til rapporten se Aarhus Kommunes hjemmeside.
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2

Resumé

I denne afsluttende rapport præsenteres følgeforskningens centrale fund fra projektet Karakterfri hverdag. Projektet blev iværksat i foråret 2018 af Aarhus Kommune, og som et led i projektet indledte Aarhus
Kommune et udviklingssamarbejde med seks udvalgte folkeskoler. Udviklingssamarbejdets hovedformål
har været at udvikle en praksis, hvor eleverne i de udvalgte folkeskoler i højere grad modtager formativ
feedback fremfor karakterer. Til at belyse udviklingen af den nye praksis har følgeforskningen fra VIA University College gennem forløbet fulgt fire af de deltagende folkeskoler. De fire skoler har selv udarbejdet
indsatserne i forbindelse med projektet, hvorfor indsatserne på tværs af skolerne har været forskellige. På
baggrund heraf er resultaternes generaliseringspotentiale til andre folkeskoler begrænset.
Med udgangspunkt i tre hovedspørgsmål har følgeforskningen undersøgt, hvilken betydning brugen af formativ feedback har for elevernes undervisning, læring, trivsel og for præstationskulturen. Dertil har følgeforskningen også undersøgt samarbejdet mellem lærere, ledere, forældre og forvaltningen.
Overordnet set er konklusionen på baggrund af følgeforskningen, at der er fordele og ulemper både ved
formativ feedback såvel som ved karaktergivning. Fordelene ved øget brug af formativ feedback er, at
denne i højere grad er med til at styrke og sætte fokus på elevernes læring. Ud fra elever og læreres oplevelser tyder det på, at den formative feedback, i højere grad end karakterer, formår at gøre eleverne opmærksomme på deres næste faglige udviklingspunkt, hvilket understøtter deres videre læring. Ydermere
er brugen af formativ feedback med til at ændre elevernes fokus fra præstation til egen faglig udvikling.
Dog skal det bemærkes, at elevernes fokus igen rettes mod præstation i forbindelse med modtagelsen af
de lovpligtige karakterer. Endvidere finder følgeforskningen, at formativ feedback ikke i samme grad som
karakterer formår at tydeliggøre elevernes faglige ståsted. Af materialet fremgår det, hvordan eleverne i
højere grad oplever, at karakterer giver dem den nødvendige klarhed og tryghed i forhold til deres faglige
ståsted. Med andre ord giver karakterer eleverne en kontekstafklaring i forhold til, hvor de står rent fagligt,
mens den formative feedback bidrager med en forståelse for, hvordan eleverne kan udvikle sig fremadrettet.
Hvad r elevernes trivsel, finder følgeforskningen blandede resultater. Flere elever oplever, at færre karakterer reducerer stress og forventningspres i hverdagen. Andre elever oplever, at det kan være frustrerende
ikke at få den kontekstafklaring, som karaktererne giver.
Ydermere finder følgeforskningen, at de afholdte netværksmøder for lærere og ledere undervejs i forløbet
har været centrale for de deltagende skolers mulighed for at udvikle og implementere brugen af formativ
feedback i hverdagen. Desuden angiver en række af de adspurgte lærere, hvordan sparring både internt og
mellem de deltagende skoler har været væsentlig for udviklingen af den nye praksis. Slutteligt giver de
deltagende skoler udtryk for, at implementeringen af færre karakterer i hverdagen er både tids- og ressourcekrævende.
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3

Indledning

Aarhus Kommune indledte i foråret 2018 et udviklingsarbejde i samarbejde med seks udvalgte folkeskoler
om udvikling af praksis, hvor brugen af karakterer nedtones, og formativ feedback styrkes. Dette arbejde
kaldes Karakterfri hverdag. VIA University College følger projektet med et forskningsblik. I perioden fra
2019 til 2021 har VIA indsamlet data på tre skoler, som har gennemført udviklingsarbejde under Karakterfri hverdag, og derudover er der indsamlet data fra en kontrolskole.
Udviklingsarbejdet foregik i to faser. Den første fase var skoleåret 2018-2019. Formålet med dette år var
at udvikle indsatser, som muliggjorde en praksis omkring feedback, som i mindre grad er baseret på karaktergivning og mere på formativ feedback. Enkelte skoler var relativt hurtige til at omsætte indsatserne til
praksis og var derfor i gang før skoleåret 2019-2020, hvor det egentlige indsatsarbejde skulle igangsættes
som fase to af arbejdet. Udviklingsarbejdet i fase to var planlagt til at omhandle præcisering og udvikling
af de konkrete indsatser.
Følgeforskningen på Karakterfri hverdag fokuserer på følgende tre hovedspørgsmål:
1. Hvilken virkning har arbejdet med formative frem for summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for undervisningen, læringskulturen og elevernes læring?
2. Hvilken virkning har arbejdet med formative frem for summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for præstationskulturen og elevernes trivsel?
3. Hvilken erfaring skabes der i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune gennem et indsats- og udviklingsarbejde, der initieres og skabes fra skolerne selv i samarbejde med forvaltningen, både med
hensyn til udvikling af lærerfaglighed og udvikling af samarbejdet mellem lærere, ledelse, forældre og
forvaltning?
Disse spørgsmål udspringer af en indsatsteori samt virkningsevaluering (for uddybning se afsnit 3.3 og
statusrapporten, Bilag 3). Med afsæt heri sætter hovedspørgsmål 1 fokus på, hvordan det opleves, og hvilken betydning det har for undervisningen, læringskulturen samt elevernes læring, at man i mindre grad
bruger karaktergivning og i højere grad formativ feedback. Hovedspørgsmål 2 sætter fokus på, hvordan
det opleves, og hvilken betydning denne ændring har for præstationskulturen og elevernes trivsel. Slutteligt sætter hovedspørgsmål 3 fokus på, hvilke erfaringer ændringen skaber for lærernes faglighed samt
samarbejdet mellem lærere, ledere, forældre og forvaltningen.

3.1 Formålet med Karakterfri hverdag
Formålet med Karakterfri hverdag er at understøtte en læringskultur, der styrker elevernes personlige,
sociale og faglige kompetencer. Formålet er også at styrke elevernes læring såvel som trivsel samt undersøge, hvad karakterfrihed betyder for lærings- og præstationskulturen på skolerne. Deltagelsen i Karakterfri hverdag har ikke betydet, at eleverne ingen karakterer har fået i projektets toårige periode, men blot at
de har fået færre karakterer i hverdagen end ellers. Det betyder, at eleverne fortsat har modtaget de lovpligtige standpunkts- og prøvekarakterer.
Formålet med følgeforskningen er at dokumentere de oplevelser og erfaringer, arbejdet med Karakterfri
hverdag skaber for derved at kunne belyse, hvilken betydning indsatserne har. Der skelnes mellem oplevelser af mindre summativ evaluering og mere formativ evaluering i besvarelsen af de tre hovedspørgsmål.
I det følgende skal summativ evaluering forstås som selve karaktergivningen, mens formativ evaluering
skal forstås som den mundtlige og skriftlige feedback. Der skelnes i analysen således mellem ’karakterer’
og ’feedback’.
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3.2 Læsevejledning
Forinden analysen beskrives følgeforskningens anvendte metoder samt datagrundlag. Derudover præsenteres en oversigt over skolernes forskellige indsatser i forbindelse med Karakterfri hverdag.
I afsnit 4 præsenteres og uddybes følgeforskningens analytiske fund. Afsnittet er struktureret efter de tre
hovedspørgsmål. Hvert hovedspørgsmål besvares med afsæt i datamateriale fra alle skolerne – herunder
også indsats- og udviklingsarbejdets kontrolskole. Hvert delafsnit i analysen afrundes med en opsamling
med henblik på at besvare hovedspørgsmålene. Endeligt afsluttes afsnittet med en opsamlende konklusion.

3.3 Metode og datagrundlag
Det, at indsatsskolerne selv har kunnet bestemme udformningen af indsatserne, giver visse begrænsninger i forbindelse med valget af evalueringsdesign og muligheden for at bestemme indsatsernes effekter,
såvel som muligheden for at generalisere følgeforskningens resultater til andre skoler end de deltagende.
Til at belyse de tre hovedspørgsmål anvendes primært kvalitative metoder i form af interviews med lærere
og elever samt observationsstudier. Designet er inspireret af en virkningsevaluering med fokus på processerne internt på de enkelte skoler. Herved forsøger følgeforskningen at identificere, hvorvidt tiltagene har
den ønskede virkning på elevernes læring og trivsel mv. (Dahler-Larsen, 2013: 115).
Det kvalitative materiale er kodet systematisk med udgangspunkt i en lukket kodeliste, som er dannet ud
fra de tre hovedspørgsmål (se Bilag 2). Inden den lukkede kodning er der blevet foretaget en åben kodning
af materialet med henblik på at indfange svært målbare begreber, såsom lærings- og præstationskultur
(Jakobsen, 2012: 175). For en uddybning af kodestrategien henvises der til statusrapportens afsnit 4.5 (se
Bilag 3).
Den kvalitative analyse er valgt ud fra ønsket om dybdegående viden om processerne forbundet med arbejdet med Karakterfri hverdag. For at kunne følge disse blev der i følgeforskningens opstart lavet en indsatsteori for hver af de deltagende skolers planlagte indsatser og den tilhørende følgeforskning. Indsatsteorierne er opstillet af følgeforskningsgruppen på VIA University College på baggrund af en workshop med
skoleledelsen samt centrale medarbejdere fra de deltagende skoler. Formålet med workshoppen har
netop været at få beskrevet, hvilke indsatser skolerne planlagde i forbindelse med indsats- og udviklingsarbejdet, hvad ideen med indsatserne var, og hvilke forventninger lærere og ledelse havde til indsatsernes
virkning. I Bilag 1 angives der et konkret eksempel på en af disse indsatsteorier. 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 udspiller
sig ved indsats- og udviklingsarbejdet (Dahler-Larsen, 2013: 122).
Som et supplement til den kvalitative del er der gennemført spørgeskemaundersøgelser af elever og læreres holdninger til karaktergivning og formativ feedback. De er medtaget, da nedlukningerne som følge af
COVID-19 begrænsede den planlagte kvalitative dataindsamling. Skolerne har udvalgt relevante klasser,
hvor spørgeskemaet er distribueret. I alt har 149 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, herunder
44 fra kontrolgruppen og 105 fra indsatsskolerne. Undersøgelsesdesignet er for indsatsskolerne et populationsdesign. Det betyder, at respondenter er elever, som har været en del af Karakterfri hverdag. På Lystrup Skole og Skæring Skole har der været udvalgt en klasse på hver skole, mens Gammelgaardsskolen
har udvalgt tre klasser. Det betyder, at det i alt er elever fra fem klasser fra indsatsskolerne, som har deltaget, og elever fra to klasser fra kontrolskolen.
Undersøgelsesdesignet er særligt og kan ikke sammenlignes med et stikprøvedesign med tilfældig udvælgelse. Designet er en blanding mellem et eksperimentelt design med en kontrolgruppe (Sølystskolen) og
et populationsdesign. Det eksperimentelle designs styrke er udsigelseskraft i forhold til forskelle mellem
indsatser og kontrolgrupper, som i undersøgelsen dog bliver begrænset af relativ lav deltagelse på to af
indsatsskolerne og kontrolskolen.
Lærerne var også inviteret til at deltage, men grundet lav svarprocent afrapporteres resultatet ikke. Eleverne har kunnet udfylde skemaet i skoletiden og indgår anonymt i undersøgelsen. Data er indsamlet før
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og efter sommerferien 2021. Der er foretaget signifikanstest for alle spørgsmål i forhold til skoletype (kontrol versus indsatsskoler) samt køn (anvendte testtyper: chi2, gamma og t-test, med et signifikansniveau
på 0,05). Det betyder, at når der i rapporten står, at der er signifikant forskel, så er der en forskel på de to
grupper, som sammenlignes på et 0,05 signifikansniveau. Hvis der ikke er angivet en signifikant forskel, er
de procentvise forskelle i figurerne kun udtryk for tilfældigheder, og det kan dermed ikke med sikkerhed
vides, hvorvidt den ene gruppe ligger højere eller lavere end den anden på et givent spørgsmål.
Tabel 1 viser en samlet oversigt over det datagrundlag, følgeforskningen anvender med henblik på at besvare de tre hovedspørgsmål. Det skal bemærkes, at der yderligere er 16 elever fra Lystrup Skole, som indgår i spørgeskemaundersøgelsen. Disse er medtaget for at højne antallet af respondenter, fordi Samsøgades Skole ikke indgår i den kvantitative del.
Tabel 1 – Oversigt over datagrundlag fordelt på de tre indsatsskoler og kontrolskole.
Skæring
Skole
(indsats)
Undersøgelsesrunde
1
(okt. 2019 –marts
2021)
Undersøgelsesrunde
2
(nov. 2020 – dec.
2020)
Undersøgelsesrunde
3
(marts 2021 – juni
2021)
Spørgeskemaundersøgelse – respondenter

Gammelgaardsskolen
(indsats)

Samsøgades
Skole
(indsats)

Lystrup Skole
(indsats)

Leder, 2
lærere, 4
elever

Leder, 2 lærere, 4 elever

Leder, 2 lærere, 4 elever

Leder, 2 lærere

Leder, 4
lærere (fokusgruppe)

Leder, 3 lærere (fokusgruppe)

Leder, 2 lærere (fokusgruppe)

Leder, 5 lærere
(fokusgruppe)

Leder, 2
lærere, 6
elever

Leder, 2 lærere, 5 elever

Leder, 3 lærere

Leder, 2 lærere,
6 elever

18

71

-

16

Sølystskolen
(kontrol)

44

Note: Alle undersøgelsesrunder indeholder leder-, lærer- og elevinterviews samt observationer af elevernes undervisning i dansk og matematik og feedbacksamtaler mellem lærer(e) og elev(er). Undersøgelsesrunde 2 og 3 indeholder
derudover et spørgeskema. Selvstændigt for undersøgelse 3 gælder det, at der tilmed indgår 3 interviews med medarbejdere fra forvaltningen. I undersøgelsesperioden har lærerne tilmed brugt logbøger, hvori de har noteret oplevelser
med indsatserne.

Følgeforskningens undersøgelsesdesign samt datagrundlag er beskrevet uddybende i statusrapporten (se
Bilag 3) og i følgeforskningens fulde aktivitetsoversigt (se Bilag 5).
Af hensyn til anonymisering indgår navne på ledere, lærere og elever ikke i materialet. Personer med kendskab til indsats- og udviklingsarbejdet samt de medvirkende personer heri vil dog højst sandsynligt kunne
genkende hinanden og sig selv, idet der er få interviews.
De deltagende skoler har tilmeldt sig projektet og selv udarbejdet de karakterfrie indsatser, hvorfor der er
variationer heraf på tværs af skolerne. Disse vilkår betyder, at følgeforskningen ikke har mulighed for at
klarlægge indsatsernes effekt eller generalisere konklusionerne til andre skoler. Dog bidrager dokumentationen af skolernes arbejde med karakterfrihed med viden om og forståelse af de igangsatte processer.
Tabel 2 nedenfor giver et overblik over, hvilke indsatser de deltagende skoler har arbejdet med.
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Tabel 2 – Oversigt over skolernes karakterfrie indsatser
Skæring Skole
Gammelgaards(indsatsskole)
Skolen (indsatsskole)
Årgang
6. og 8. årgang (føl7., 8., og 9. årgang
geforskningen føl(følgeforskningen
ger 8. årgang)
følger 8. årgang)

Samsøgades
Skole (indsatsskole)
9. årgang (består af
én klasse med 30
elever)

Sølystskolen
(kontrol)
8. klasse (efterfølgende 9. klasse i følgeforskningens andet år)

Indsats 1

Formativ feedback
tre gange om året
ved skriftlig fremstilling i faget dansk.

Etableringen af en
fælles struktur og
standard for brugen
af feedback.

Feedbacksamtaler
med eleverne fordelt i et fast samtalerul med tre lærere.

Arbejder systematisk med afsæt i PLF
(professionelle læringsfællesskaber)

Indsats 2

Strukturerede individuelle samtaler
om elevernes almene udvikling.

Et udviklingsforløb,
hvor der udvikles
metoder til, hvordan
elevernes fokus ændres fra præstation
til mestring.

”Det undersøgende
rum”. Fokus på, at
læreren kan give
mere feedback i undervisningen – særlig skriftlig feedback
på opgaver.

Fokus på datainformeret praksis, feedback og feedforward
samt målstyret undervisning.

Indsats 3

Individuelt læringsskema i faget matematik med fokus på
egen udvikling.

Note: For en uddybende beskrivelse af skolernes indsatser henvises der til bilag 3, s. 21-23. Bemærk, at kontrolskolen
ikke har arbejdet med karakterfrie indsatser.

3.3.1

Tilpasninger i projektets andet år

Både skolernes og følgeforskningens arbejde med Karakterfri hverdag har været udfordret af gentagende
nedlukninger af samfundet som følge af COVID-19. Nedlukningerne har begrænset skolernes arbejde med
indsatserne og ultimativt medført, at Samsøgades Skole måtte trække sig. Derudover medførte det en
omlægning af skolernes undervisning fra fysisk klasseundervisning til onlineundervisning og feedback på
Google Meet. Denne ændring afspejles i dataindsamlingen, hvor både flere observationer og interviews er
foretaget virtuelt.
Desuden har det været nødvendigt at tilpasse følgeforskningsdesignet i henhold til forældreperspektivet.
Der blev forsøgt indsamlet kvantitative data online, men svarprocenten var ikke tilstrækkelig til at udarbejde en meningsfuld analyse. Analysen af skolernes samarbejde med forældrene bygger derfor udelukkende på skoleledernes og lærernes oplevelse heraf.
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4

Erfaringer med Karakterfri hverdag

I dette afsnit præsenteres følgeforskningens resultater. Først besvares hovedspørgsmål 1, dernæst hovedspørgsmål 2 og til sidst hovedspørgsmål 3. I slutningen af hvert afsnit samles der op på analysens overordnede konklusioner.

4.1 Betydningen af færre karakterer og mere feedback for undervisningen, læringskulturen og elevernes læring
Her undersøges følgeforskningens første hovedspørgsmål. Først gennemgås betydningen for undervisningen, dernæst læringskulturen og til sidst elevernes læring.
Tabel 3 herunder indeholder følgeforskningens resultater i oversigtsform. Her er oplistet elever og læreres
oplevelse af den karakterfrie hverdags fordele og ulemper i forhold til undervisningen, læringskulturen og
elevernes læring. Resultaterne uddybes og underbygges i de efterfølgende afsnit.
Tabel 3 – Oplevelser af betydningen af Karakterfri hverdag for undervisningen, læringskulturen og elevernes læring.

Fordele

Ulemper

Karakterer

Motiverer, skaber tryghed og klarhed
ift. elevens ’eget faglige ståsted’.

Viser ikke næste faglige udviklingspunkt for eleven.

Formativ
feedback

Skaber større fokus på elevens faglige
progression fremfor præstation.

Kan virke utydelig og skabe usikkerhed ift. eget
faglige ståsted.

Fremmer læring ved at tydeliggøre
næste faglige udviklingspunkt for eleven.

For megen ros medfører tvivl om reel præstation.

4.1.1

Gavner ikke de fagligt udfordrede elever (elevelev-feedback).

Betydningen for undervisningen

Som beskrevet indledningsvist har skolerne selv valgt og udviklet de konkrete indsatser. Skolerne har i begrænset omfang valgt at arbejde med formativ feedback som en del af undervisningen. De har i højere
grad arbejdet med indsatser, der centrerer sig om formativ feedback fra lærer til elev – både mundtligt og
skriftligt. Det er derfor begrænset, hvilken virkning projektet har haft på skolernes undervisning. Dog har
flere af skolerne i forbindelse med projektets sidste fase brugt elev-elev-feedback som et led i undervisningen. Skolernes erfaringer herfra præsenteres i det følgende afsnit.
4.1.1.1

Elever og læreres perspektiv på elev-elev-feedback

I projektets sidste fase arbejdede lærerne i højere grad end tidligere med elev-elev-feedback i undervisningen. På tværs af interviewene ses det, at eleverne oplever elev-elev-feedbacken positivt. En elev oplever
for eksempel, at feedbacken bidrager til, at eleverne kan lære af og med hinanden. Flere elever fortæller, at
den bidrager til deres læring, og fremhæver, at elev-elev-feedbacken somme tider er lettere at forstå og
handle på end den feedback, som de modtager fra deres lærere:
”Nogle gange var det bedre end at få feedback fra lærerne. Jeg kunne meget bedre forstå feedbacken
fra min klassekammerat. Den var meget mere konkret, end lærerne var i deres feedback” (elev 5).
Udfordringen med at forstå lærerens feedback, både når den er skriftlig og mundtlig, er desuden noget,
som mange af eleverne i følgeforskningen adresserer på forskellig vis, og som berøres i afsnit 4.1.2.2. Flere
af eleverne peger dog på, at formativ feedback fra lærere generelt opleves som mere valid end feedbacken
fra deres klassekammerater. Der ses således en form for validitetshierarki i feedbacken, hvor lærernes
feedback rangerer højest.
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Hvor der er en dominerende positiv oplevelse af elev-elev-feedbacken blandt eleverne, er lærernes oplevelse mere delt. Nogle lærere oplever, at elev-elev-feedback fungerer godt, mens andre oplever, at eleverne ikke får tilstrækkeligt ud af den. Et eksempel på dette er at opleve elev-elev-feedbacken som værende ’spild af tid’, da kvaliteten af det, som eleverne afleverer efter elev-elev-feedbacken, ikke er høj nok.
Til gengæld er et andet perspektiv, at eleverne ’aldrig har skrevet bedre stile’, pga. elev-elev-feedbacken.
Der er således stor forskel på de deltagende læreres oplevelser af elev-elev-feedback.
Man kan ud fra interviewene endvidere identificere to væsentlige faldgruber ved elev-elev-feedbacken.
Først og fremmest kan der være en uheldig tendens til, at eleverne i et forsøg på at være ordentlige over
for hinanden ikke får givet hinanden tilstrækkelig med konkret og brugbar feedback. Sagt med en lærers
egne ord, så kan eleverne risikere at blive ’for søde ved hinanden’. Det fremmer ikke elevernes læring, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående citat:
”På et tidspunkt var det os børn, der skulle give hinanden feedback. Der fik jeg kun positiv feedback,
og så vidste jeg ikke, hvad jeg kunne gøre bedre. Jeg vidste dog, at min opgave ikke var 100% perfekt,
men jeg fik ikke hjælp til at finde ud af, hvad jeg kunne gøre bedre” (elev 6).
Flere af lærerne peger tilmed på, de lykkedes med elev-elev-feedbacken ved i højere grad at strukturere
den. Dette kommer konkret til udtryk ved udarbejdelsen af skemaer, ’opskrifter’ og lister med opmærksomhedspunkter. På den måde ved eleverne konkret, ’hvad det er, de skal give feedback på’ (lærer 2).
Denne stramme struktur opleves som en nødvendighed for, at eleverne får gavn af elev-elev-feedbacken.
Den anden faldgrube er – ifølge nogle af lærerne – at elev-elev-feedback egner sig bedst til at fremme læringen hos de fagligt stærke elever og til den faglige midtergruppe. Dette perspektiv udtrykkes eksempelvis i følgende udtalelse fra en lærer, som vurderer, at elev-elev-feedbacken ikke meningsfuldt kan anvendes af de fagligt udfordrede elever:
”Nogle af de fagligt udfordrede elever kan ikke magte at give en feedback til klassekammerater, som
klassekammeraterne rent faktisk vil kunne profitere af. Dem har jeg så givet feedback til i stedet. De
fagligt svage elever er derfor ikke blevet trænet i at give feedback. De er bare blevet trænet i at modtage feedback” (lærer 2).
For den gruppe af elever er undervisningen dermed anderledes end for de øvrige elever, når læreren iværksætter elev-elev-feedback. Ifølge flere lærere kræver den formative evalueringsform helt generelt en relativ stor grad af selvdisciplin hos den enkelte elev.

4.1.2

Betydning for læringskulturen

Generelt for Karakterfri hverdag gælder det, at indsatserne kun er afprøvet i et begrænset antal fag. I det
følgende præsenteres lærere og elevers erfaringer fra de fag, hvor den formative feedback har været afprøvet, hvorfor disse erfaringer ikke nødvendigvis kan generaliseres til andre fag. I tabel 4 nedenfor fremgår den anvendte definition af læringskultur.
Tabel 4 – Definition af læringskultur anvendt i følgeforskningen.
Læringskultur

En læringskultur handler om det sociale klima. Her refereres til det klima, der er i en
klasse omkring læring. Det kan være måden, hvorpå læring italesættes, måden, man
tilgår det faglige arbejde, eller måden, hvorpå man har respekt for andres faglige arbejde m.m.
Forskellen på en god og dårlig læringskultur er, om eleverne sammen styrker eller
hæmmer deres kollektive og individuelle læring på forskellige måder. En god læringskultur udvikler og understøtter i denne sammenhæng elevernes motivation.

Note: For uddybning se Bilag 3, s. 87.
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4.1.2.1

Fokus på egen faglig progression

I interviewene ses det, at flere af elevernes fokus har ændret sig på tværs af de deltagende skoler. Flere af
eleverne er i denne sammenhæng, i højere grad end tidligere, blevet optaget af deres egen læringsproces
fremfor det afsluttende produkt. Dette kommer eksempelvis til udtryk i forbindelse med brugen af formativ feedback ved skriftlige afleveringer. Flere af eleverne har under projektet arbejdet med, at skriftlige opgaver afleveres af to omgange, og de har mellem første og anden omgang foretaget rettelser med udgangspunkt i formativ feedback givet af en lærer. I materialet ses flere eksempler på, at eleverne italesætter en nyopdaget opmærksomhed på egen faglig progression, som de tilskriver arbejdet med formativ
feedback. Et eksempel herpå er:
”Jeg tror, jeg har lært noget med at få fokus på læring og ikke bare karakterer […] Det tror jeg i hvert
fald, at jeg har haft gavn af […] Jeg føler meget bedre, at jeg kan udvikle mig, og jeg kan nu meget
bedre gøre det bedre næste gang. Jeg ved nemlig, hvad det er, lærerne synes, der for eksempel mangler, eller hvad det var, der var rigtig godt” (elev 15)
Dette ændrede fokus er tilmed et perspektiv som opleves af lærere og ledere. Flere af dem italesætter, at
brugen af formativ feedback undervejs i opgaveudarbejdelsen har betydet, at det for eleverne i højere grad
opleves som ’i orden at fejle’ som et led i deres faglige udvikling. Materialet peger på, at det er den formative feedbacks konkretisering af den enkelte elevs faglige udvikling, der har medvirket til, at eleverne har
ændret deres fokus fra præstation til læring. Dog er det vigtigt at pointere, at der fortsat er en oplevelse af,
at det kan være svært at fastholde elevernes fokus på læring fremfor præstation, når karaktererne igen
melder sig (eksempelvis års- eller standpunktskarakterer). Dette udfoldes yderligere i afsnit 4.3.1.2.
4.1.2.2

En læringskultur, hvor eleverne kan komme på overarbejde

Figur 1 – Formativ feedback kan være utydelig for eleven
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Det, at flere elever får et større fokus på egen faglig progression, når formativ feedback spiller en større
rolle, opleves positivt af både lærere og elever, men for en stor del af eleverne er en udfordring ved den
formative feedback dog, at den kan være vanskelig at forstå (se figur 1).
I interviewene ses det, at eleverne kan komme på overarbejde i forhold til at tyde, hvad lærerne egentlig
mener med deres feedback. Dette kommer til udtryk i forbindelse med udfordringer både i forhold til at
forstå deres næste faglige udviklingspunkt, men i særdeleshed også, hvordan de helt generelt klarer sig i
det pågældende fag. Den rette balance mellem feedback og karakterer kan være svær at finde. På den ene
side er den en oplevelse af, at den formative feedback kan være vanskelig at forstå og handle på, mens
den på den anden side sætter fokus på faglige udviklingspunkter og hjælper med at få indblik i og tage
ansvar for egen læring.
Som et supplement til ovenstående viser det kvantitative materiale, at eleverne i indsatsskolerne har det
ret blandet i forhold til, om de synes, ideen med Karakterfri hverdag er god. Deres svar fordeler sig forholdsvist jævnt i de fem svarkategorier (jf. første søjle i figuren nedenfor). 43% mener, at faglige tilbagemeldinger uden karakterer er forvirrende, mens 29% er uenige heri. Samtidig synes 62%, at mundtlig feedback er bedre end karakterer, mens 19% er uenige heri.
Figur 2 – Holdning til formativ feedback
Alt i alt synes jeg, at "Karakterfri hverdag", er en god idé
(kun interventionsgruppen)

24%

Faglige tilbagemeldinger uden karakterer er forvirrende

10%

Jeg synes, at mundtlig feedback er bedre end karakterer

20%
Enig

22%

33%

28%
0%

4.1.2.3

23%

Delvis enig

29%

34%
40%

16%

60%

Hverken enig eller uenig

17%

16%

19%

9%

13%

10%

80%
Delvis uenig

100%
Uenig

Hvilken evalueringsform motiverer eleverne?

Nogle elever oplever det som mere motiverende, når de får en god karakter sammenlignet med, når de får
positiv feedback. Muligvis kan dette forklares ved, at eleverne – uagtet deres faglige indsats – oplever at få
en meget positiv feedback:
”Ens lærere skriver tit mega mange positive ting, men man får ikke en høj karakter. Jeg tænker, at
man burde have fået en lav karakter, hvis de kun giver én positiv ting” (elev 3).
Flere af eleverne peger på, at formativ feedback altid indeholder ros. Nogle af lærerne taler også om en
’burgermodel’ til feedback, som indeholder ros, ris og afslutter med ros. Der peges af flere elever på, at megen ros i den formative feedback utydeliggør de reelle vurderinger af deres præstationer. Såfremt skolerne
ønsker at mindske brugen af karakterer, kan denne indsigt give anledning til overvejelser om indholdet af
feedbacken – med særligt fokus på vægtningen af og tydeligheden i feedbackens forskellige elementer.
Det kvantitative materiale giver ligeledes en idé om, hvad der motiverer eleverne. I det følgende præsenteres resultaterne i forbindelse med elevernes holdning til karakterer; de to første udsagn angiver, at det er
unødvendigt at få karakterer, og at de bør afskaffes. Disse to er eleverne mest uenige i sammenlignet med
de efterfølgende udsagn, hvilket er med til at understøtte pointen om, at karakterer giver en kontekstafklaring (se afsnit 4.2).
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Jeg synes,
at det er unødvendigt
få karakterer
Figur 3 – Holdning
til karakterer.
Kan deatafskaffes?
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Hvorvidt karakterer er nødvendige for elevernes forståelse af, hvor de ligger rent fagligt, er desuden undersøgt ved de to spørgsmål vist
figur.Hverken
Der erenig
flere,
enduenig
uenige i nødvendigheEnig på nedenstående
Delvis enig
eller som
uenig er enigeDelvis
Uenig
den af karakterer og karakterernes betydning for at vide, hvor de ligger rent fagligt. Der er samtidig en
kønsmæssig forskel, hvor pigerne er mere enige end drengene i udsagnet: ”karakterer er nødvendige for,
at jeg ved, hvad mit faglige niveau er”. 66% svarer ’enig’ eller ’delvis enig’ blandt pigerne, mens de tilsvarende tal for drengene er 47%.
Figur 4 – Holdning til karakterer; fornemmelse af fagligt niveau

Karakterer betyder, at jeg ved, hvor jeg ligger rent fagligt

39%

Karakterer er nødvendige for, at jeg ved, hvad mit faglige niveau erpiger*

Karakterer er nødvendige for, at jeg ved, hvad mit faglige niveau erdrenge*

Enig

Delvis enig

41%

32%

21%

34%

31% 5%

26%

Hverken enig eller uenig

14% 5%

32%

12%

9%

Delvis uenig

Uenig

Note: *Statistisk signifikant forskel på køn.

I forhold til, om modtagelse af karakterer opfattes som en god forberedelse til videre uddannelse, varierer
det væsentligt mellem kontrolskolen og indsatsskolerne. Tendensen er, at kontrolskolen er mere uenig i, at
karakterer er en god forberedelse til videre uddannelse sammenlignet med indsatsskolerne. I spørgsmålet
om, hvorvidt karakterer motiverer den enkelte til at forbedre sig, er der ikke forskel på skolerne. 32% er
’enige’ heri og yderligere 35% er ’delvis enige’, 21% svarer ’hverken eller’ og resten (13%) er ’uenige’/’delvist
uenige’.
Figur
5 – Holdning
til karakterer;- motivation
og forberedelse
Holdning
til karakterer
motivation
og forberedelse
Jeg synes, at karakterer er en god forberedelse til videre uddannelsekontrol*

15%

34%

Jeg synes, at karakterer er en god forberedelse til videre uddannelseIndsats*
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32%

Enig

Delvis enig

Hverken enig eller uenig
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30%

35%

Delvis uenig

Note: *Statistisk signifikant forskel på skoletype.
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4.2 Betydning for elevernes læring
I følgende afsnit belyses det, hvilken betydning brugen af formativ feedback har for elevernes læring. Af
tabellen nedenfor fremgår følgeforskningens anvendte definition.
Tabel 4 – Definition af læring anvendt i følgeforskningen.
Elevernes læring

Læring er alle de processer, som fører til, at eleven udvikler ny viden, færdigheder eller kompetencer bredt set blandt andet i forhold til sociale, motoriske,
kognitive adfærdsmæssige og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer.

Note: For en uddybning se Bilag 3, s. 87.

Figur 6 – En karakterfri hverdag medfører en manglende fornemmelse af eget fagligt ståsted.

Som det kvantitative materiale understøtter, så er det gennemgående for de interviewede elever i følgeforskningen, at ingen af dem ønsker en helt karakterfri hverdag. De beretter, at en karakterfri hverdag
medfører en manglende fornemmelse af eget faglige ståsted (se figur 2), og at en variation i brugen af formativ feedback og karakterer er at foretrække. Flere elever forklarer, at karakterer giver en mere tydelig
evaluering af det lærte, end formativ feedback gør. En elev udtaler eksempelvis:
”Jeg synes, det er godt, at karakterer giver den der helt konkrete og håndgribelige evaluering, som
der er ved et tal. Det kan man ikke rigtig med feedback” (elev 15).
Som tematiseret i statusrapporten (2020) er der således fortsat en oplevelse af, at karakterer har en tydelighed over sig, som formativ feedback endnu ikke matcher. Det betyder dog ikke, at eleverne har lyst til at
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undvære formativ feedback, da det i højere grad end karakterer viser dem deres næste faglige udviklingspunkt, og derved virker fremmende for deres læring:
”Hvis man ikke fik feedback og kun fik en karakter, så lærer man jo ikke noget af det. Hvis man kun
får en karakter, så får man jo ikke at vide, hvad man kan gøre bedre” (elev 2).
Karaktererne synes at fremme elevernes motivation og tryghed i forhold til læring, da de giver eleverne
klarhed over egen præstation og eget faglige ståsted. Karakterer er på den måde med til at give eleverne
en kontekstafklaring i forhold til deres eget faglige ståsted, hvilket den formative feedback ikke formår på
samme vis. Denne kontekstafklaring, som karakterer giver, er dog ikke udelukkende positiv. Karakterer
skaber også uhensigtsmæssige følger som præstationspres hos eleverne, hvilket udfoldes yderligere i afsnit 4.3.2.
Et yderligere aspekt er elevernes relation til lærerne. De procentvise forskelle, som fremgår af figur 7, er
statistisk signifikante, og der er derved flere i kontrolgruppen, som ønsker, at deres lærer går mindre op i
karakterer sammenlignet med indsatsskolerne. Det kan tyde på, at eleverne i indsatsskolerne oplever mindre fokus på karakterer og derfor ikke i så høj grad efterspørger et mindre fokus på dem. Samtidig mener
hver femte blandt indsatsskoleeleverne, at de har fået en bedre relation til deres lærer, mens ca. halvdelen
er indifferent og knap hver tredje er uenig i udsagnet. Lærer-elev relationen uddybes i afsnit 4.3.2.2.

Betydning
for lærer-relationen
Figur
7 – Betydning
for lærer-relationen
Jeg ville ønske, at lærerne gik mindre op i karaktererIntervention

5%

Jeg ville ønske, at lærerne gik mindre op i karakterer- Kontrol

Projektet "Karakterfri hverdag" har gjort, at jeg fået en bedre
relation til min lærer (kun interventionsgruppen)
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Enig
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21%

20%

44%

48%
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12%
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19%

12%

20%
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Note: *Statistisk signifikant forskel på skoletype.

Ovenstående giver anledning til overvejelser om, hvordan forholdet mellem formativ feedback og karakterer skal være fremadrettet. Hvornår og hvor ofte skal eleverne modtage karakterer for at være trygge ved
deres eget faglige niveau? Og hvornår og hvor ofte skal de hellere vises næste skridt i deres læringsproces
med formativ feedback – uden at skulle forholde sig til et bestemt slutresultat? Følgeforskningen peger
imidlertid på, at en kombination af formativ feedback og karakterer er at foretrække, men hvad, balancen
mellem de to evalueringsformer bør være, kan med fordel udforskes lokalt på skolerne.

4.2.1

Opsamling

På baggrund af ovenstående er det nu muligt at besvare første hovedspørgsmål: Hvilken virkning har arbejdet med formative frem for summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for undervisningen, læringskulturen og elevernes læring?
Som beskrevet har de deltagende skoler kun i et begrænset omfang arbejdet med formativ feedback som
en del af undervisningen. Dog har skolerne arbejdet med elev-elev-feedback i timerne, hvilket eleverne
grundlæggende oplever som værende positivt. Lærerne har til gengæld mere delte oplevelser med denne
feedbackform og peger i forlængelse heraf på to faldgruber: 1) eleverne formår ikke at give hinanden tilstrækkelig brugbar feedback, 2) elev-elev-feedback egner sig i mindre grad til at fremme læring hos de
fagligt udfordrede elever.
Datamaterialet tyder på, at brugen af formativ feedback virker til at fremme en læringskultur, hvor der i
højere grad er fokus på egen faglig progression fremfor præstation. Dog udfoldes det i afsnit 4.3.1.2,

16/39

hvordan det kan være svært at fastholde dette ændrede fokus, når karaktererne igen melder sig. Selvom
det opleves positivt af både lærere og elever, at der er mere fokus på faglig progression, så er en væsentlig
udfordring ved den formative feedback, at den kan være vanskelig at forstå for eleverne. Endvidere ses
det, at karakterer motiverer eleverne mere end formativ feedback. Det bunder sandsynligvis i, at den formative evaluering indeholder for meget ros, således det ikke står klart for eleverne, hvad den reelle vurdering af deres præstation er.
Det står klart, at eleverne ikke ønsker en helt karakterfri hverdag, eftersom karakterer giver dem tryghed i
forhold til eget faglige ståsted. Dog ses det i datamaterialet, hvordan den formative feedback virker fremmende for elevernes læring, da den gør dem mere opmærksomme på deres næste faglige udviklingspunkt.
Karakterer giver altså eleverne en kontekstafklaring i forhold til, hvor de står rent fagligt, mens den formative feedback giver dem en forståelse for, hvordan de kan lære og udvikle sig og blive bedre fremadrettet.

4.3 Karakterfri hverdags betydning for præstationskulturen og elevernes trivsel
Følgeforskningens andet hovedspørgsmål behandler betydningen af Karakterfri hverdag for præstationskulturen i de involverede klasser samt elevernes trivsel. Tabel 4 herunder opsummerer fordele og ulemper
i relation hertil. Konklusionerne uddybes og underbygges i det efterfølgende afsnit. Det behandles først,
hvilken betydning skolernes arbejde har haft for præstationskulturen og dernæst elevernes trivsel.
Tabel 4 – Oplevelser af betydningen af Karakterfri hverdag for præstationskulturen og elevernes trivsel.
Fordele
Præstationskultur

Elevernes trivsel

4.3.1

Ulemper

Nulfejlskultur og karakterræs modvirkes i hverdagen.

Fortsat fokus på præstation, når lovpligtige
karakterer modtages.

Fokus på mestring frem for præstation i hverdagen.

Karakterer opleves fortsat at have betydning
for elevernes sociale positionering i klassen.

Reduceret stress og forventningspres
i hverdagen – særligt ifm. aflevering af
opgaver.

Manglende kontekstafklaring ift. faglige ståsted virker negativt på elevernes trivsel.

Ikke samme straf-belønnings-mekanisme forbundet med formativ feedback som med karakterer.

Færre karakterer i hverdagen medfører større
nervøsitet end ellers, når lovpligtige karakterer modtages.

Mundtlige feedbacksamtaler styrker
relationen mellem lærere og elever.

Den fremtidige uddannelsesvej er afhængig
af karakterer, hvilket opleves som stressende.

Præstationskulturen

I dette afsnit behandles det, hvilken betydning Karakterfri hverdag har haft for præstationskulturen i klasserne. Heraf undersøges det, hvad den mere karakterfrie hverdag har betydet for elevernes oplevelser og
interaktion med hinanden i forbindelse med præstationer og karakterer. I tabellen nedenfor fremgår følgeforskningens anvendte definition af præstationskultur.
Tabel 5 – Følgeforskningens anvendte definition af præstationskultur.
En præstationskultur er kendetegnet ved, at der er fokus på individuelle præstaPræstationskultur
tioner og konkurrence. Eleven søger i det sociale at positionere sig som en, der
er bedre end de andre.
Note: For en uddybning se Bilag 3, s. 87.
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4.3.1.1

Fra ’perfekt’ til ’så godt som muligt’

Deltagelsen i Karakterfri hverdag har som beskrevet indledningsvist ikke betydet, at eleverne ingen karakterer har fået i projektets toårige periode, men blot at eleverne har fået færre karakterer i hverdagen
end ellers. På trods af, at eleverne har modtaget de lovpligtige standpunkts- og eksamenskarakterer, og de
fleste af dem også har fået karakterer for nogle afleveringer i hverdagen, virker indsatserne til at have
gjort en (midlertidig) forskel på præstationskulturen i klasserne.
En elev fortæller, at de i hendes klasse fortsat spørger ind til hinandens præstationer, når de har været til
prøve, eller der er blevet uddelt karakterer, men at fokus på karakterer i hverdagen er blevet mindre:
” […] og det, synes jeg også lidt, er fordelen ved det (læs: Karakterfri hverdag), at det ikke hele tiden
er sådan noget karakter-noget, når nu vi får mere feedback […] Det er ikke så meget et ræs om,
hvem der får den bedste karakter og sådan noget” (elev 2).
En oplevelse, som deles af flere elever, er, at det er godt, at fokuseringen på karakterer er blevet mindre,
og at der er blevet uddelt færre af dem. Argumenter herfor lyder på, at man personligt ikke har lyst til at
dele sine karakterer med andre klassekammerater (elev 2), eller at det letter præstationspresset og aftager noget af den stress, der er forbundet med at skulle præstere (elev 1). Flere elever fortæller desuden,
hvordan skoleopgaver bliver lettere at overskue.
Derudover deler flere elever opfattelsen af, at præstationer, der bedømmes med en karakter, skal være
perfekte, mens de udtrykker lavere forventninger til sig selv i forbindelse med opgaver, der bedømmes formativt. Alt afhængig af evalueringsformen drager eleven her et skel mellem perfekte præstationer og præstationer, der er ’så gode som mulige’. Denne tendens understøttes af, at flere elever fortæller, at de gør
noget ekstra ud af en opgave, hvis den bliver evalueret med en karakter – og italesætter det ofte som en
stressfaktor.
Dette ses ifølge en lærer igennem elevernes opgaver. Det italesættes dog ikke som et problem for elevernes engagement og læring, at eleverne har flyttet deres fokus fra ’perfekt’ til ’god’ – tværtimod. For læreren
her er det lige netop intentionen med skolens formative feedbackpraksis, hvor eleverne afleverer skriftlige
opgaver af to omgange:
”Jeg har elever, der har været så usikre på den skriftlige del af danskfaget, at de har startet med at
ligge på måske 2, 4 eller noget, men så ved, at vi bruger den her arbejdsmetode, er de ikke så bange
for at fejle, så de satser lidt mere… de fleste af dem. Der er selvfølgelig også nogle, der tænker: ’O`
men jeg behøver ikke gøre mig umage, fordi læreren siger, hvad jeg skal gøre bagefter’. Men langt de
fleste de tør lidt mere, og så når de bare længere i sidste ende. Så kan de godt ligge på tocifrede karakterer, når de kommer i 9. klasse” (lærer 3).
Selvom denne lærer erkender, at den formative feedbackpraksis påvirker nogle elevers arbejdsmoral uhensigtsmæssigt, mener hun også, at elevernes opgaver afspejler et reduceret præstationspres og modvirker
den nulfejlskultur, som der i statusrapporten (2020) blev konkluderet at være udbredt blandt eleverne (Bilag 3: 37, 51, 63, 77). Lærerne på en af de andre skoler har ligeledes en oplevelse af, at kulturen blandt deres elever er forandret. En af dem noterer i sin logbog fra februar 2021, at eleverne fortsat efterspørger
karakterer, men at der ikke er den samme ’hungren efter karakterer’, som vedkommende ellers er vant til
med en 9. klasse.
Det er dog ikke alene forholdet mellem formativ feedback og karakterer, der har forandret sig siden projektets begyndelse. Flere af lærerne fortæller, at de har været meget opmærksomme på, hvordan de italesætter karakterer overfor eleverne. Et eksempel herpå ses i citatet:
”Førhen kunne jeg godt sige ’det her, det skal vi virkelig have fokus på, fordi det er noget, der bliver
fokuseret på til prøven’ eller sådan et eller andet, og jeg har virkelig forsøgt at pille det ud af den
måde, jeg omtaler det på” (lærer 2).
Der er altså fokus på at italesætte læring på en ny måde, hvor det er mestringsorientering og ikke præstationsorientering, som er det centrale. Læreren fortæller desuden, at hun også har snakket med eleverne
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om deres mindset. Det har bidraget til, at hun og eleverne har fået et fælles sprog til at italesætte udfordringer med læring, hvilket hun vurderer som noget af det, der er mest vellykket i projektet.
Med ovenstående indsigter for øje skal det dog bemærkes, at datamaterialet peger på, at de oplevede erfaringer ikke afspejler nogen dybere forandring i præstationskulturen. Når de lovpligtige karakterer modtages, så vidner flere af elevernes udtalelser om, at der fortsat er stort fokus på og snak om karakterer. Det
er mere i hverdagen, at både elever og lærere – på tværs af indsatsskolerne – oplever, at det at modtage
færre karakterer end tidligere har medvirket til en ændret præstationskultur. Dette uddybes i det kommende afsnit.
4.3.1.2

Alle siger det, men karakterer er ikke bare tal

Figur 8 – Der hersker fortsat en præstationskultur blandt eleverne, når de modtager karakterer.

Med udgangspunkt i datamaterialet tyder det på, at indsatserne ikke har ændret elevernes forhold til karakterer, men blot fjernet deres opmærksomhed fra dem i perioder. Det kommer eksempelvis til udtryk i
citatet:
”Nu har vi gået et halvt år og snakket om, at det handler om feedback, og det handler om din egen personlige rejse igennem det her. Og i det øjeblik, hvor de fik deres standpunktskarakter, som vi skulle give
i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen, så var det første, de gjorde, at de sammenlignede sig”
(lærer 5)
Læreren fortæller videre, at de forud for karaktergivningen havde gjort, hvad de kunne for at afhjælpe, at
eleverne sammenlignende sig med hinanden. Han understreger dog, at de, der ikke ønskede at dele deres
karakterer, havde mulighed for at lade være. Denne ændring tilskriver han projektets indsatser. Når de som
lærere tydeligt italesætter karakterer som et personligt mål, bliver det mere acceptabelt for de elever, der
ikke ønsker at dele deres karakterer, at lade være.
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En elevs oplevelser med at modtage karakterer understøtter oplevelsen af, at der fortsat fokuseres meget
på karakterer. Eleven fortæller, at karakterer fylder en del for ham, og at han flere gange har været ’virkelig
bange’ for, at han ville få en dårlig karakter. Det, der ’stresser’ og gør eleven ’paranoid’, er ikke at vide, om
man får en god eller dårlig karakter. Den sammenligningskultur, der opstår i forbindelse med karaktergivning, er kun en udfordring, såfremt eleven modtager dårlige karakterer. Dette kan tyde på (jf. definitionen
af præstationskultur), at eleverne bruger karaktererne til at positionere sig socialt.
Det kvantitative materiale viser endvidere, at der er 64%, som ser sig selv blandt de bedste i klassen (svar
5 eller 4), mens 29% placerer sig i midten og kun 7% som blandt de dårligste. Med en selvopfattelse som
værende blandt de bedste vil der naturligt følge en nervøsitet over at kunne få en dårlig karakter, som eksemplet med eleven ovenfor netop afspejler.
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I forlængelse af ovenstående blev det observeret i en klasse, at flere af eleverne blev spurgt ind til deres
karakterer og antallet af point, de havde fået for en prøve. Der var stor forskel på, om og hvor meget hver
enkelt elev snakkede om karakterer og egen præstation i klasseværelset, men flere samtaler udspillede sig
højlydt, så alle elever overhørte det. En gruppe elever samledes på et tidspunkt omkring én elev og så på,
mens eleven og en klassekammerat højtlydt udregnede hans samlede antal af point. Sidst på timen samledes den samme gruppe af elever samt nogle flere sig omkring et bord i hjørnet af klasseværelset og
snakkede om deres karakterer:
Eleverne i hjørnet snakker højt sammen. ElevZ har fået i den høje ende af 10, men de andre troede,
hun ville få 12. De tror også, at ElevY nok får 12.
ElevY: ”Hvis jeg får 12, så skal der satme købes i Rema”
ElevZ griner lidt. Alle i den gruppe virker til at være vant til at få 10 eller 12. De snakker om den høje
og lave ende af 10 og 12.
Af observationen i samme klasse fremgår det endvidere, at det kun er elever med gode karakterer, der deltog i de samtaler, der foregik foran hele klassen. Det falder i tråd med førnævnte elevs udtryk for, at sammenligningskulturen kun er problematisk, såfremt man modtager dårlige karakterer. Hvorvidt de stille elever afholdt sig fra at deltage, fordi deres karakterer har været ’dårlige’ eller af andre årsager, vides ikke,
men snakken koncentrerer sig om topkarakterer. Samme tendens til, at eleverne ikke ønsker at dele præstationer, der i deres øjne ikke er gode nok, illustreres også i en feedbacksamtale, som følgeforskningen
observerer. Her modtager en elev formativ feedback på sin projektopgave:
Læreren siger, at hun har fået lavet en hammerflot projektopgave, og hendes produkt er rigtig godt.
Men det var synd, at hun ikke brugte noget tid i fremlæggelsen med hendes produkt. Eleven siger, at
hun ikke brugte det i sin fremlæggelse, da det var grimt. Læreren bryder ind og siger, at det er lige
meget, om det er grimt, men at hun skal bruge sit produkt i sin fremlæggelse.
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Eleven her ønskede ikke at vise sine klassekammerater sit produkt, fordi hun ikke var tilfreds med det. Eleven modtog 12 for sit projekt. Det er med til at understøtte, at der fortsat hersker en præstationskultur,
hvor eleverne efterstræber det perfekte, og hvor en præstation, der er ’så god som mulig’, ikke nødvendigvis opleves som god nok for eleven selv. Tilstedeværelsen af en sådan kultur underbygges af, at flere af
elevernes engagement i undervisningen tilsyneladende falder, når først karaktererne er uddelt. I april 2021
skriver en lærer følgende i sin logbog:
Efter det blev meldt ud, at det er højeste karakter, der tæller på eksamensarket, er aktivitetsniveauet i
klassen dalet markant.
En elev fortæller ligeledes, hvordan han misundte de elever, der kun modtog to standpunktskarakterer og
derfor fik den sidste relativt tidligt i forhold til ham. Han mener, at de elever, ’der allerede har fået deres to
standpunkter, de behøver ikke rigtig at tage det helt vildt seriøst mere’ (elev 12). Dermed fremgår det
samlet set, at elevernes intention med at gøre sig umage til en vis grad handler om at præstere godt og få
en god karakter. Det tyder på, at eleverne gør sig mere umage, når der er en karakter på spil.
En elev har et bud på, hvorfor karakterer er så centrale for eleverne. Han tager afstand fra dem, der bliver
ved med at fortælle ham og resten af folkeskolens elever, at en karakter ”bare er et tal”:
”Det er bare meget mere end et tal. Det er det samme som at sige, at penge, det er bare papir. Men det
har jo stadig en værdi. Det er lidt sjovt, men det er lidt a la det. Tallene har bare en kæmpe værdi” (elev 5).
Karakterer er især vigtige, fordi de fylder i elevernes hoved, når de tænker fremtidsmuligheder. En elev fortæller eksempelvis, at han til tider tjekker forskellige uddannelsesinstitutioners karakterkrav og holder
dem op imod sine karakterer (elev 11). En anden elev fortæller, at han er begyndt at tage skolen mere alvorligt, efter han er startet i 9. klasse, fordi han er blevet bevidst om, at karaktererne kommer til at spille
en rolle i forhold til hans valgmuligheder.
Det kvalitative materiale peger samlet set på, at Karakterfri hverdag har reduceret elevernes fokus på karakterer i hverdagen og medvirket til, at eleverne får en pause fra det forventningspres, de forbinder med
at modtage karakterer.
Ovenstående understøttes af tallene i nedenstående figur. Generelt set er 71% enige eller delvis enige i, at
karakterer betyder, at de gør mere ud af deres skolearbejde. Mens lidt færre svarer, at det betyder meget
for dem at være blandt de dygtigste i klassen (46% er enige/delvist enige heri).

Ambitionsniveaubetydning
af karakterer
Figur
10 – Ambitionsniveau;
betydning
af karakterer
Karaktererne betyder, at jeg gør mere ud af mit skolearbejde

33%

Det betyder meget for mig at være blandt de dygtigste i
klassen

14%

0%
Enig

Delvis enig

38%

32%

20%

40%

Hverken enig eller uenig

23%

60%

20%

12%

80%

Delvis uenig

6%

20%

100%
Uenig

Adspurgt om, hvilket resultat eleverne vil være tilfredse med at få, ses det, at der ingen statistisk
signifikant forskel er på eleverne fra kontrol- versus indsatsskolerne for dansk og matematik. Derimod ses
der en kønsforskel for faget matematik, idet pigerne har en større andel, der svarer karakteren 10 og 12 i
forhold til drengene, hvilket indikerer, at deres ambintionsniveau generelt ligger højere i dette fag. For
faget dansk er der ikke statistisk signifikant forskel jf. figuren herunder.
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Figur 11 – Ambinitionsniveau; tilfredshed med bestemt karakter

Note: *Statistisk signifikant forskel på køn

Tilfredshed med resultatet af de nationale test i dansk og matematik ligger ikke på samme niveau i
kontrolskolen versus indsatsskolerne. Der er statistisk signifikant flere elever fra indsatsskolerne, som er
tilfredse med et højere resultat end fra kontrolskolen. Eksempelvis er der 23%, som kun er tilfredse med et
resultatet, der er en ’del over gennemsnittet’ i faget dansk i indsatsgruppen, mens tilsvarende andel for
kontrolgruppen er 7%. I matematik har indsatsgruppen især en stor andel i ’over gennemsnittet’ (51%), og
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4.3.2

Elevernes trivsel

I dette afsnit undersøges det, hvad skolernes arbejde med formativ feedback har betydet for elevernes
trivsel. Af tabel 6 fremgår følgeforskningens anvendte definition af trivsel. Bemærk, at trivsel i denne sammenhæng er defineret i et tredimensionelt perspektiv.
Tabel 6 - Følgeforskningens anvendte definition af trivsel.
Trivsel kan anskues fra et tredimensionelt perspektiv:
Trivsel
1.
2.

3.

Psykisk og fysisk velbefindende (den enkeltes oplevelse af at have det godt).
Faglig og personlige kompetencer (den enkeltes oplevelse af faglig og personlig udvikling, oplevelsen af at kunne håndtere udfordringer, opgaver m.m. samt troen på egne evner).
Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne.

Note: For en uddybning se Bilag 3, s. 87.

Adspurgt om elevernes generelle trivsel og livskvalitet fordeler deres svar sig med 22% i ’virkelig god’, 62%
i ’god’, 15% svarer ’nogenlunde’ og 1% svarer ’dårlig’. I de næste delafsnit undersøges trivslen i forbindelse
med karakterer og den formative feedback.
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Figur 13 – Hvordan synes du, din trivsel og livskvalitet er alt i alt?

4.3.2.1

Færre karakterers betydning for forventningspresset

I ovenstående afsnit blev det beskrevet, hvordan evalueringsformen har betydning for, om eleverne ønsker
at præstere ’perfekt’ eller ’så godt som muligt’. Når deres præstationer evalueres med en karakter, så ønsker de at præstere til perfektion, hvilket eleverne oplever som en stressfaktor. En elev fortæller, hvordan
det har betydning for trivslen:
”Det, tænker jeg, bliver for stressende. Så bliver man jo helt, så skal man jo hele tiden tænke ’okay, nu
skal jeg gøre det godt hver eneste gang’, og det tror jeg bare ikke helt, at man kan, eller det kan man
nok godt, men jeg tror, at det er ret hårdt mentalt. Så jeg tænker, at det er en god ide, at så er det jo
der, feedbacken kommer ind” (elev 5).
Citatet vidner om, at når elevernes præstation ikke bedømmes med en karakter, så opleves der ikke det
samme mentale pres, som der ellers gør i forbindelse med at blive vurderet. Den formative feedback opleves derfor som et tiltrængt supplement til at modtage karakterer.
En elev fortæller, hvordan presset bliver til tristhed, såfremt den karakter, hun får, ikke lever op til de forventninger, hun har til sig selv. Dertil tilføjer eleven, hvordan hun også oplever denne opmærksomhed på
og tilgang til karakterer blandt flere klassekammerater, hvilket får hende til at beskrive flere af elevernes
forhold til karakterer som ’usundt’. Elevens beskrivelse af de følelser, hun oplever i forbindelse med ”dårlige” karakterer, er da også over en bred kam rammende for de interviewede elever. Flere elever beskriver
det som en ’skuffelse’, men hvor meget, det betyder for den enkelte elevs trivsel, varierer en del. Én elev
beskriver det som ’et slag i maven’, mens andre fortæller, hvordan de ikke ’går helt ned i kulkælderen’. Andre elever beskriver, hvordan det at modtage en god karakter har en positiv betydning for selvværdet. En
elev beskriver det således:
”Så ved jeg selv, at det der, det kan jeg godt finde ud af. Og det gør mig lidt glad, fordi så kan jeg flere
ting, end jeg selv regner med, så det gør lidt noget personligt, hvor jeg får lidt mere selvtillid” (elev 5).
Med udgangspunkt i ovenstående tilkendegiver flere elever, at karakterer kan opleves som en straf, såfremt de for dem er utilfredsstillede, mens tilfredsstillede karakterer modsat opleves som en belønning.
Der er statistisk signifikant forskel på pigernes og drengenes svar på, om de får det bedre af færre karakterer. Tendensen, som figuren nedenfor illustrerer er, at der blandt pigerne er en overvægt, der er enig i, at
de får det bedre af færre karakterer, mens drengene især svarer ’hverken enig’ eller ’uenig’. Den kønsmæssige faktor er derfor ikke uden betydning i denne henseende.
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Ovenstående understøtter, hvordan karakterer kan have en uhensigtsmæssig virkning på flere af elevernes trivsel, idet karaktergivningen er med til skabe et forventningspres hos eleverne. Hertil skal bemærkes,
at eleverne ikke har samme oplevelse ved modtagelsen af formativ feedback. Netop derfor har det ’været
rart ikke at modtage karakterer for mindre opgaver og præstationer i hverdagen’, fortæller en elev. Hun
finder det dog vigtigt at få karakterer for større opgaver, da man således informeres om, hvorvidt det er et
’ordentligt arbejde’, man har lavet.
4.3.2.2

Feedbacksamtalerne giver mulighed for at varetage elevernes trivsel

Karakterfri hverdag synes ikke alene at have indflydelse på elevernes psykiske velbefindende, men feedbacksamtalerne kan også være med til at øge elevernes oplevelse af støtte fra sine omgivelser, som jf. definitionen også er en dimension af trivsel. De deltagende skoler har i nogen udstrækning arbejdet med
feedbacksamtaler, og lærerne fortæller, at disse er med til at styrke relationen mellem dem og eleverne.
Selvom de fleste lærere planlægger samtalerne til at have et fagligt fokus, så er samtalerne fleksible og
giver derfor mulighed for også at understøtte elevernes trivsel. En lærer fortæller, hvordan nogle af eleverne udnytter muligheden for at betro sig til ham, hvis de har det svært:
”Der er også nogle elever som ser snittet til, at nu har jeg min lærer på tomandshånd, og jeg har et
stort behov for, at vi taler om det her. Så kommer det først, selvom der står feedbacksamtaler i matematik på skemaet. Helt overordnet set, så er det med at have tid til at sætte sig ned og tale med sine
elever stærkt, stærkt undervurderet. Det er alle pengene værd, at vi får lov, at vi kommer tættere på
dem og får et rum, hvor man kan tale om ting” (lærer 5).
Læreren ser den skemalagte samtaletid som et godt redskab til at sikre elevernes trivsel. Han oplever, at
samtalerne er med til at styrke relationen til eleverne og give dem følelsen af støtte og anerkendelse. En
anden lærer udtrykker samme glæde ved fleksibiliteten i feedbacksamtalerne og ser dem også som et redskab til at imødekomme elevernes udfordringer i henhold til både læring og trivsel. Hun fortæller, hvordan
dialogen om karakterer særligt har forbedret en af hendes elevers forhold til karakterer:
”Dialogerne er jo også helt vildt vigtige, og hun har prøvet og øve sig, og hun bliver slet ikke lige så
ulykkelig længere, som hun gjorde i starten af 8. Så hun har jo lært noget menneskeligt ved at sige
’nå ja, men det (læs: den karakter) har jeg nu, men det kører lidt bedre i engelsk’ eller et eller andet”
(lærer 3).
Scenariet her er fra kontrolskolen, hvorfor skolen ikke som et led i projektet har skåret ned på antallet af
karakterer. Ligesom indsatsskolerne anvender kontrolskolen både den feedbackpraksis, hvor eleverne afleverer opgaverne af to omgange samt har fokus på italesættelsen af og dialogen om karakterer. Selvom
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kontrolskolen ikke arbejder intentionelt med feedbacksamtaler, finder de altså også, at samtaler med eleverne er centrale for elevernes trivsel.
Det formuleres af flere lærere på tværs af alle skolerne, at elevernes læring og trivsel går hånd i hånd og
ikke fungerer uafhængigt af hinanden. Feedbacksamtalerne med eleverne bliver af flere lærere italesat
som et centralt redskab til at opbygge en relation til eleverne og derigennem sikre deres trivsel.
4.3.2.3

Større frustration grundet færre karakterer

Mens flere elever fortæller, at de oplever, at færre karakterer mindsker præstationspresset, så oplever andre elever det modsatte. En elev fortæller, at fraværet af karakterer i hverdagen øger nervøsiteten og frustrationen i forbindelse med modtagelsen af de lovpligtige karakterer:
”Når vi ikke får en eneste karakter gennem skoleåret og så får standpunktskarakterer to gange om
året, så er alle så nervøse, fordi man har aldrig har fået at vide, hvor man ligger henne. Hvis man nu
har fået 7 i alle sine geografiafleveringer, så har man en idé om, hvor man ligger, og det synes jeg i
hvert fald er meget rart” (elev 14).
Oplevelsen understøttes af en anden elev, som oplever, at det kan være frustrerende kun at modtage formativ feedback og ikke karakterer, fordi man ikke ved, ’hvor meget de forskellige opgaver tæller’ (elev 1).
Ovenstående understreger pointen om, at karakterer netop er med til at give eleverne en kontekstafklaring i forhold til deres eget faglige ståsted, hvilket den formative feedback ikke på samme vis formår. Det
fremgår ligeledes af datamaterialet, hvordan eleverne værdsætter visheden og muligheden for at følge
egen faglige udvikling, som karakterer giver. Dette er i sidste ende centralt for deres trivsel forbundet med
faglige kompetencer (jf. definition af trivsel). Hvorvidt den usikkerhed, som nogle af eleverne udtrykker om
deres eget faglige niveau og udvikling, bør imødekommes med flere karakterer, forandringer i feedbacken
eller noget helt tredje, kan ikke vurderes på baggrund af følgeforskningen. Datamaterialet tyder dog på, at
færre karakterer i hverdagen mindsker elevernes indsigt i deres eget faglige ståsted. Det giver blandt
nogle elever stress og nervøsitet fremfor at afhjælpe det.

4.3.3

Opsamling

I dette afsnit sammenfattes følgeforskningens fund i forhold til det andet hovedspørgsmål: Hvilken virkning har arbejdet med formative frem for summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for præstationskulturen og elevernes trivsel?
På baggrund af ovenstående tyder det på, at færre karakterer i hverdagen har en indvirkning på præstationskulturen i de deltagende klasser. Det fremgår bl.a., hvordan både snakken om karakterer og elevernes
sammenligning af karakterer under forløbet har været reduceret. Desuden angav flere elever, at fraværet
af karakterer ligeledes afhjælper en del af det forventningspres, eleverne oplever i forbindelse med afleveringen af skriftlige opgaver.
Dog ses det, hvordan modtagelsen af karakterer leder elevernes opmærksomhed tilbage på at præstere og
være omdrejningspunktet for elevernes samtale. Det tyder dermed på, at færre karakterer i hverdagen ikke
har medført en dybere forandring af præstationskulturen, men at det har betydet, at den til tider er blevet
sat til side til fordel for et øget fokus på egen faglig udvikling.
Med hensyn til elevernes trivsel tyder det på, at færre karakterer i hverdagen bidrager positivt til at mindske elevernes stressniveau. Det skyldes blandt andet, at karakterer kan have en uhensigtsmæssig virkning
på nogle elevers trivsel, såfremt karaktererne ikke indfrier egne forventninger. Modsat er karakterer for
andre elever med til at styrke deres selvtillid, da en god karakter styrker elevernes tro på egne evner. Et
andet fund er, at de mundtlige feedbacksamtaler ser ud til at understøtte relationen mellem lærere og elever, da flere af eleverne benytter samtalerne til at drøfte trivselsrelaterede emner.
For nogle elever kan det virke negativt på trivslen at få færre karakterer i hverdagen, fordi de bliver frustreret over ikke at vide, hvor deres faglige ståsted er. For dem er karakterer vigtige, fordi de har betydning for
deres fremtidsmuligheder. Resultaterne fra dette projekt peger dermed på, at ungdomsuddannelsernes
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adgangskrav og fremtiden medfører en præstationskultur hos eleverne, hvilket ikke forsvinder, omend det
periodisk for nogle elever bliver sat på pause.

4.4 Karakterfri hverdags bidrag til udviklingen af lærerfaglighed såvel
som udvikling af samarbejdet mellem lærere, ledelse, forældre og
forvaltning
I dette afsnit behandles følgeforskningens tredje og sidste hovedspørgsmål, som undersøger projektet fra
et organisatorisk perspektiv. Det belyses indledningsvist, hvorvidt og hvordan projektet har udviklet lærernes faglighed. Dernæst rettes fokus mod det interne samarbejde på skolerne samt betydningen af tid og
ressourcer for gennemførelsen af projektet. Slutteligt følger et afsnit om skolernes samarbejde med forældrene og forvaltningen.

4.4.1

Udviklingen af lærerfaglighed

I statusrapporten (2020) blev der fra lærerne på flere skoler givet udtryk for, at de ønskede sig et stærkere
fagligt fundament at stå på i forbindelse med den nye karakterfrie hverdag (Bilag 3: 69). Nogle lærere udtrykte et ønske om værktøjer, der kunne inspirere eller anvendes direkte som led i gennemførelsen af deres indsatser. Forvaltningen faciliterede netværksmøder for de deltagende skoler under projektets toårige
forløb, hvilket ifølge flere lærere bidrog med både inspiration og motivation til arbejdet med formativ feedback. En lærer fortæller, at de i hans lærerteam i begyndelsen hverken havde redskaber til rådighed eller
erfaringer at trække på, hvorfor det var udfordrende at få hul på projektet. Han beskriver sin oplevelse med
deltagelsen på et netværksmøde således:
”Der kom nogen fra København og fortalte, hvordan de havde gjort med skemaer og samtaler og sådan nogle ting. Sådan noget rykker jo for, at vi kan komme tilbage og prøve det af i vores eget og
snakke med de andre skoler om, hvordan gør de det, og hvordan vi så kan få implementeret det på
vores egen skole” (lærer 1).
For læreren bidrog netværksmødet således med redskaber, de kunne implementere i egen skolekontekst.
Læreren beskriver møderne som en øjenåbner for mulighederne ved formativ feedback og fortæller, at
muligheden for at høre andres erfaringer var vigtig. En leder fortæller ligeledes:
”Noget af det, der er allermest rammende for vores lærerpersonale, det er, når lærere fra en anden
skole står op og fortæller om deres praksisnære oplevelser. Og så er det også rigtig godt at høre noget teori, men hvis det her, det skal virke, så skal det helt ned i madpakkerne, plejer jeg at sige. Altså
forstået på den måde, jamen hvad kan jeg gå hjem og gøre på onsdag? (leder)
Læreren beskriver, hvordan det teoretiske grundlag bag Karakterfri hverdag er vigtigt, men at det er en
balance, hvor det er erfaringerne fra praksis, som skal fylde mest, hvis det skal bidrage til motivationen og
føre til ændringer i lærernes feedbackpraksis. Andre lærere italesætter ligeledes, hvordan sparringen på
tværs af skoler har været spændende og efterspørger mere af samme slags.

4.4.2

Samarbejdet mellem lærere

Med udgangspunkt i datamaterialet tyder det på, at samarbejdet mellem lærere internt på skolerne har
været godt. Efter det første år af projektet var der jf. statusrapport (2020) en stor forskel på graden af
samarbejde på tværs af de deltagende skoler (Bilag 3: 55). Ved afslutningen af projektet ses det dog, at
lærerne på de deltagende skoler har haft et godt samarbejde om indsatserne. Lærerne har blandt andet
samarbejdet og udvekslet erfaringer inden for de enkelte fag, men også på tværs af fagene. En lærer beskriver, at de på hans skole på tværs af fag har forsøgt at finde, hvad han kalder ”en fælles rammesætning
for, hvordan man gør det mest ensartet med respekt for fagenes forskelligheder” (lærer 5). Han fortæller
videre, hvordan de på hans skole har tilpasset evalueringsskemaer udarbejdet til danskundervisningen,
således at de også meningsfuldt kan anvendes i matematik, for derved at sikre et element af genkendelighed for eleverne. Denne grad af ensartethed i feedbackpraksis og opgaveaflevering på tværs af fag går
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igen på alle skolerne i projektets andet år, hvor evalueringsmetoder, der er udviklet til dansk, efterfølgende
overføres og anvendes i andre fag. Derudover italesættes det, hvordan Karakterfri hverdag har bidraget
med positive og didaktiske drøftelser blandt lærerne om, hvordan formativ feedback bedst udmøntes.
Sparringen blandt lærerne både internt på skolerne og på tværs af skolerne har dog været udfordret af
nedlukningerne. En lærer fortæller, at hun har manglet udvekslingen af ideer og erfaringer, hvilket ifølge
hende er afgørende for drivkraften og udviklingen af projektet.

4.4.3

Samarbejdet mellem lærere og ledelse

Samarbejdet mellem lærere og ledelsen på to af skolerne er præget af, at lærerne har været drivkraft i projektet, mens ledelsen har fungeret som facilitatorer. Ledelsens rolle har dermed været at skabe rum og
mulighed for, at lærerne kunne lykkes med Karakterfri hverdag. En leder fra en af disse skoler beskriver i
den nedenstående, hvordan samarbejdet har set ud i praksis:
”Det arbejdede vi rigtig meget med (læs: formativ feedback i hverdagen) og havde et fantastisk, hvad
kan man sige... vi evaluerede løbende, vi fulgte det fra ledelsens side, vi justerede, lærerne kom selv
tilbage og sagde, vi er nødt til at justere på nogle ting, fordi nu oplever vi, at vi har behov for at gøre
det på en anden måde” (leder 3).
Derudover peger lederne på, at tidlig inddragelse af lærerne i projektet har været helt centralt for et godt
samarbejde. Den tidlige medarbejderinddragelse har ifølge en af lederne bidraget til, at lærerne har kunnet
se meningen med projektet hele vejen igennem.
Den ene af lederne udviklede i samarbejde med lærerne fælles skabeloner og information i den indledende
fase af projektet. Han fortæller, at den tydelighed, som disse skabeloner og informationer bidrog med,
både gav ham og lærerne mulighed for at holde hinanden op på arbejdet med indsatserne, da de gjorde
det legitimt og konkret at stille spørgsmål ved udviklingen af indsatserne.
Lederen understreger dog, at ovenstående er en beskrivelse af samarbejdet før nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 og herunder omlægningen af skolens undervisning. Skolen formåede ikke at opretholde projektet under nedlukningerne, da alt fokus ifølge lederen selv blev lagt i at få afviklet undervisningen under de nye omstændigheder. Derudover peger lederen på, at projektet var særligt sårbart på deres
skole, fordi der var så få lærere involveret fra start.
Samarbejdet mellem lærerne og ledelsen synes dog ikke at være lykkedes lige godt på alle skolerne. En
lærer beskriver, hvordan hun til tider har haft en følelse af, at der var for langt fra dem, der står på gulvet,
til der, hvor beslutningerne bliver taget. Det har for læreren betydet, at hun har stået med et stort ansvar
og arbejde i projektet. Vedkommende har været i tvivl om, hvordan arbejdet skulle implementeres, og
dette har krævet flere kræfter og ressourcer end forventet. Læreren efterlyser derfor, at ledelsen havde
indtaget en mere aktiv rolle, og at den havde brugt mere tid på at strukturere og efterfølgende implementere indsatserne i samarbejde med lærergruppen. Læreren peger i den forbindelse på, at en mere klar forventningsafstemning mellem lærere og ledelse om projektets indhold og omfang havde været centralt for
motivationen til at gennemføre forløbet.
Lederen på skolen italesætter da også, at samarbejdet med lærerne var udfordret af en uklar forventningsafstemning. Lederen beskriver, hvordan nogle af opgaverne i forbindelse med projektet kom til at fylde
uhensigtsmæssigt meget for lærerne, fordi forventningsafstemningen var uklar:
”Jeg tror, vi skulle have snakket noget mere om det inden. Hvad indebærer den opgave? Hvad er formen? Da vi startede op til det første møde med afklaring af problemstilling og sådan, der tror jeg,
man skulle have haft sådan noget konkret, så der var en lidt tydeligere forventning og afstemning.
Det var der ikke. Jeg sagde bare, at der kommer den her opgave, og da den så kom, så virkede den
som en stor opgave” (leder)
Opsummerende tyder det på, at et godt samarbejde skabes gennem tidlig inddragelse af lærere samt klar
forventningsafstemning i forhold til, hvad de forskellige opgaver indebærer. Lykkes dette, så giver det
bedre betingelser for, at skolerne får en konstruktiv og varig omlægning af deres feedbackpraksis.
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4.4.4

Samarbejdet med forældrene

Som angivet i afsnit 3.3.1, indeholder datamaterialet ikke udsagn fra forældrene til eleverne på skolerne.
Følgende beskrivelse af samarbejdet med forældrene bygger derfor på lærere og lederes oplevelser.
Både lærere og ledere på alle indsatsskolerne fortæller positivt om deres samarbejde med forældregrupperne. De oplever, at forældrene har taget godt imod projektet og udvist forståelse og sympati for ideen
om en større grad af karakterfrihed. Flere italesætter i denne sammenhæng, at de havde forventet henvendelser fra forældre, der ønskede, at eleverne fik tildelt karakterer undervejs i forløbet, men at det er
udeblevet.
Selvom kontrolskolen ikke har ændret praksis undervejs i projektet, gør lærerne her også en del ud af at
inddrage forældrene i skolens tanker om karakterer og deres betydning. En lærer herfra fortæller, at det på
skolen er almindelig praksis at tale med forældrene på det første forældremøde i 8. klasse, hvor eleverne
begynder at modtage karakterer. Her gør lærerne meget ud af at italesætte, at folkeskolen ikke udelukkende har fokus på elevernes faglige udvikling, men også deres sociale og personlige udvikling. At inddrage forældrene i lærernes tanker om præstationspres og elevernes faglige udvikling oplever læreren som
’god praksis’, da han mener, at forældrene påvirker deres børn. Forventningen er, at et forandret syn på
brugen af karakterer blandt forældrene derfor også vil forplante sig hos eleverne.
Overordnet tyder de deltagende skolers positive oplevelser med forældresamarbejdet på, at forældrene
gerne vil inddrages og finder samtalen om karakterer og feedback vigtig.

4.4.5

Samarbejdet med forvaltningen

Som behandlet i statusrapporten (2020) er der både styrker og svagheder ved projektets fleksible struktur. En af styrkerne ved strukturen er, at tiltagene udarbejdes og tilpasses de enkelte skoler, hvormed skolerne har haft en stor grad af selvbestemmelse. En leder beskriver samarbejdet med forvaltningen som
inspirerende og betoner vigtigheden af ’lokal frihed’:
”Det har været rigtig rart, at forvaltningen har lyttet på, at skolerne er forskellige, og derfor har det
ikke været en copy-paste-model, som alle skoler skulle arbejde sig ind under, men det har set meget
forskelligt ud fra skole til skole” (leder 4).
Lederen mener, at selvbestemmelsen, formuleret som ’lokal frihed’, har været særlig fordelagtig i projektets andet år. Han fortæller, at ledelsen på folkeskolerne generelt har meget at se til, men travlheden under COVID-19 har gjort det særligt udfordrende at følge indsatserne til dørs. Projektets struktur og styregruppens håndtering gjorde det muligt undervejs at tilpasse indsatserne en foranderlig virkelighed.
De projektansvarlige i forvaltningen italesætter også den fleksible struktur som en styrke. Den har ifølge
dem engageret skolerne – særligt skolernes ledelse – i højere grad, end hvis tiltagene var udarbejdet og
blevet pålagt dem oppefra. Dog peger de på, at skolernes selvbestemmelse også medvirkede til en varierende grad af forpligtelse til projektet. Denne udfordring havde en af skolelederne også for øje. Risikoen
ved en endnu lavere grad af forpligtelse udenfor følgeforskningen var derfor en af årsagerne til, at lederen
valgte, at hans skole ikke alene skulle have færre karakterer i hverdagen, men at de ydermere gerne ville
være en del af følgeforskningen. I det afsluttende interview fortæller han, at han synes, at deltagelse i følgeforskningen bidrog til større forpligtelse i lærerteamet (leder 1).
En af lærerne påpeger dog, at forpligtigelsen til følgeforskningen ’har kostet mange ressourcer i lærerteamet’, som vedkommende hellere ville have brugt på egen undervisning. Lærerens frustrationer over eksterne opgaver i forbindelse med følgeforskningen, såsom aflevering af logbog samt planlægning af interviews og observationer, deles af flere af de involverede lærere.
En leder uddyber, hvordan han oplever, at de eksterne opgaver og de mange øjne på projektet kommer til
at fungere som forstyrrende elementer i udviklingen og implementeringen af indsatserne. Han finder dog
samarbejdet med følgeforskningen paradoksalt, fordi han samtidig oplever, at skolen og lærere blandt
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andet får sparring og inspiration netop fordi, de er en del af projektet, hvilket han heller ikke ønsker at undvære.
En lærer fortæller desuden, at motivationen for tiltagene bør komme fra skolernes lærergrupper alene og
ikke bør igangsættes af hensyn til andre organer:
”Jeg synes, at det giver størst succes, når initiativet kommer fra nogen, der står med problemerne, og
så er det dem, der er lokomotiv for det tog, som kommer til at køre (…) Det, man nogle gange kan
blive meget træt af, når man står på gulvet, det er alle de pædagogiske tiltag, der kommer inde fra
forvaltningen, der kommer fra Undervisningsministeriet og sådan noget. Så ved man, at det er nogle
døgnfluer jamen som om tre år, så er det en anden pædagogisk vind, der blæser, og hvor bliver alle de
gode initiativer så af? Og der tænker jeg nogle gange, at der skal tingene komme nedefra, hvis det
virkelig skal blive ved med at bæres frem” (lærer 2).
Sammenfattende tyder tendenserne i datamaterialet på, at det overordnede samarbejde mellem forvaltningen og skolerne har været positivt. Skolelederne har blandt andet udtrykt et ønske om at opretholde
den udviklingsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med projektet. Ønsket fra skoleledernes side understreger, at det tættere samarbejde mellem skolerne og forvaltningen synes ønskværdigt og brugbart. Dog
påpeger både ledere og lærere, at de eksterne opgaver, der har været som et led af deltagelsen i projektet,
har virket forstyrrende samt krævet ekstra ressourcer.

4.4.6

Tid og ressourcer

Et tema, som er gennemgående for de deltagende skoler, er spørgsmålet om ressourcer. I materialet fremgår det, hvordan flere af lærerne oplever, at de er udfordret af begrænsede ressourcer. En leder fortæller,
at de på skolen øver sig i at skabe rum til feedbacksamtaler i hverdagen, så de kan gennemføres uden at
koste for meget tid. Flere lærere italesætter dog, hvordan netop mere tid i form af tolærertimer er en nødvendig forudsætning for samtalerne. En af lærerne fortæller, at han helt konkret har to muligheder for at
gennemføre feedbacksamtalerne, såfremt han ikke har tolærertimer til rådighed. Han kan enten vælge 1)
at gennemføre feedbacksamtalerne i sin egen undervisning, imens de resterende elever arbejder selv og
dermed ikke modtager undervisning aktivt, eller han kan 2) tage eleverne ud af andre læreres undervisning
og dermed bruge sin forberedelsestid på at gennemføre dem. Han mener derfor, at spørgsmålet om ressourcer sætter tydelige begrænsninger for elevsamtalerne.
Lige præcis denne udfordring kommer tydeligt til udtryk i en af følgeforskningens observationer, hvor læreren har planlagt at gennemføre feedbacksamtaler med eleverne, mens resten af klassen arbejder selvstændigt. Da læreren har introduceret en opgave, som eleverne skal arbejde selvstændigt med, og er på
vej udenfor klassen til den første feedbacksamtale, sker følgende:
Samme elev (Y) har igen et spørgsmål til læreren (X). ”Har du taget den med, Y?” ”Ja”. X går igen ned
for at hjælpe ham. Mange af eleverne sidder med hånden oppe (…). ”Men X jeg har” en dreng snakker
til lærerens ryg, mens han hjælper en anden. Mange elever har spørgsmål til, hvordan de skal regne
deres point ud, når opgaven ikke er helt rigtig. ”Nåh, gad vide om jeg kommer ud nogensinde”, siger X
og hjælper den næste.
Lærerens lange vej ud af klassen illustrerer dermed udfordringerne ved at føre feedbacksamtaler som en
del af undervisningen.
Flere lærere italesætter, hvordan den formative skriftlige feedback også er tidskrævende. Da en lærer bliver bedt om at beskrive Karakterfri hverdag kort, fokuserer han ligesom flere lærere på ressourcerne:
”Det er ressourcekrævende. Det er det, der står og blinker allermest. Man kan ikke det her, medmindre man smider de timer og penge efter det, som det kræver, ellers bliver det en gang dobbeltarbejde, som eleverne ikke får noget ud af, og luftkasteller. Så det kræver tid, og tid er lønkroner, og det
er penge” (lærer 5).
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4.4.7

Opsamling

I det følgende samles der op på følgeforskningens tredje hovedspørgsmål, som omhandler skolernes erfaringer med indsatserne i forhold til egen udvikling af lærerfaglighed såvel som erfaringer med samarbejdet
mellem lærere, ledelse, forældre og forvaltningen.
Af datamaterialet fremgår det, hvordan flere lærere i begyndelsen af projektet efterspurgte et stærkere
fagligt grundlag at stå på med hensyn til udviklingen og implementeringen af indsatserne. For at imødekomme denne udfordring har særligt netværksmøderne været centrale, idet møderne har kunne bidrage
med hhv. faglig viden og praksisnære erfaringer. Endvidere tyder følgeforskningen på, at lærerfagligheden
kan udvikles yderligere.
Med hensyn til lærernes samarbejde viser analysen, hvordan samarbejdet internt mellem lærere ikke var
til stede på alle skoler i projektets begyndelse. Dette har dog udviklet sig undervejs, og det ses, hvordan
sparringen mellem lærerne i både de enkelte fagudvalg og på tværs af fagene har bidraget positivt til udviklingen af lærernes arbejde med den formative feedback.
Samarbejdet mellem lærere og ledelsen har på to af indsatsskolerne været præget af, at lærere har fungeret som drivkraften i projektet, mens lederne har fungeret som facilitatorer. Samarbejdet på den sidste
indsatsskole har været udfordret af en uklar forventningsafstemning i forhold til omfanget af de forskellige opgaver og ansvarsfordelingen, hvilket medførte frustrationer i lærergruppen.
Alle skoler har haft positive oplevelser med samarbejdet med forældrene. Det tyder på, at forældrene
gerne vil inddrages og finder samtalen om præstationskultur og karakterer vigtig.
Lærere og ledere har også positive erfaring i forhold til samarbejdet med forvaltningen. Dette understøttes blandt andet af skoleledelsernes ønske om at opretholde den udviklingsgruppe, der er nedsat i forbindelse med projektet. Dog understreges det både af ledere og lærere, hvordan de eksterne opgaver i forbindelse med skolernes deltagelse i projektet har virket som et forstyrrende element samt været ressourcekrævende.
Netop spørgsmålet om tid og ressourcer i forbindelse med implementeringen af indsatserne forbundet
med Karakterfri hverdag er værd at notere sig. Lærernes erfaringer peger i retning af, at den øgede anvendelse af formativ feedback – skriftlig som mundtlig – er ressourcekrævende, og spørgsmålet om ressourcer derfor bør være med i overvejelserne ved implementeringen af de forskellige indsatser.
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Bilagsliste
6.1 Bilag 1: Eksempel på indsatsteori
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6.2 Bilag 2: Lukket kodeliste
Overkode

Underkode

Underkode

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilken virkning har arbejdet
med formative fremfor summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for undervisningen,
læringskulturen og elevernes læring?
Karakterfri hverdags virkning på undervisningen
Karakterfri hverdags virkning på online undervisning
Karakterfri hverdags virkning på læringskulturen.

Beskrivelse
Alle beskrivelser og overvejelser, som
har at gøre med forståelsen og virkningen af indsatser ifm. skolernes læringskultur og elevens læring
Alle beskrivelser af, hvordan Karakterfri
hverdag har påvirket undervisningen.
Alle beskrivelser af, hvordan Karakterfri
hverdag har påvirket onlineundervisningen under COVID-19.
Alle beskrivelser, hvordan Karakterfri
hverdag har påvirket læringskulturen
på skolerne.

Faktorer, der påvirker læringskulturen

Alle beskrivelser af, hvordan Karakterfri
hverdag påvirker læringskulturen på
skolerne.

Karakterfri hverdag har
skabt en ny relation mellem
elev og lærere med betydning for læringskulturen

Alle beskrivelser af, at de formative
feedbackformer anvendt under Karakterfri hverdag bidrager med en ny relation mellem lærere og elever med betydning for læringskulturen.

Karakterfri hverdag har
skabt et nyt sprog og ny forståelse for læring med betydning for læringskulturen

Alle beskrivelser af, at Karakterfri hverdag har bidraget til italesættelsen af
læring og præstationer og/eller forandret elevernes sprog og forståelse af
egen læring og præstationer med betydning for læringskulturen

Karakterfri hverdags virkning på elevernes
læring

Alle beskrivelser af, hvordan Karakterfri
hverdag påvirker elevernes læring.

Elev-elev feedback

Alle beskrivelser af, hvordan elev-elev
feedback påvirker elevernes læring.

Mundtlig feedback

Alle beskrivelser af, hvordan mundtligt
feedback påvirker elevernes læring.

Skriftlig feedback

Alle beskrivelser af, hvordan skriftlig
feedback påvirker elevernes læring.

Formativ feedback under
corona

Alle beskrivelser af, hvordan den formative feedback er gennemført under
nedlukningerne forårsaget af corona.

Forholdet mellem karakterer og formativ
feedback

Alle beskrivelser af, hvordan karakterer
og formativ feedback påvirker læringskulturen og elevernes læring i sammenspil og hver for sig.
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Overkode

Underkode

Fordele og ulemper ved kun
at give karakterer

Alle beskrivelser af, de fordele og ulemper der er forbundet med kun at give
karakterer.

Fordele og ulemper ved kun
at give formativ feedback

Alle beskrivelser af, de fordele og ulemper der er forbundet med kun at give
formativ feedback.

Underkode

Beskrivelse

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvilken virkning har arbejdet
med formativ fremfor summative evalueringsformer i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune for præstationskulturen og elevernes trivsel?
Karakterfri hverdags virkning på præstationskulturen

Alle beskrivelser og overvejelser, som
har med forståelsen og virkningen af
indsatserne ifm. præstationskulturen
på skolen og elevens trivsel
Alle beskrivelser af, hvordan Karakterfri
hverdag har påvirket præstationskulturen.

Karakterfri hverdag ændrer
præstationskulturen

Alle beskrivelser af, at Karakterfri Hverdag ændrer præstationskulturen på
skolerne.

Karakterfri hverdag ændrer
ikke præstationskulturen

Alle beskrivelser af, at Karakterfri Hverdag ikke ændrer præstationskulturen
på skolerne.

Sammenligning og snak om
karakterer og præstationer
blandt eleverne

Alle beskrivelser af, hvorvidt og hvordan eleverne bruger karakterer og feedback til at sammenligne sig, og/eller
hvorvidt elevernes presses til at dele og
snakke om karakterer og præstationer.

Karakterfri hverdags virkning på elevernes
trivsel

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske
beskrivelse af, at hvilken virkning formativ feedback har på elevernes trivsel.

Formativ feedback fremmer
elevernes trivsel

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske
beskrivelse af, at formativ feedback
fremmer elevernes trivsel.

Formativ feedback hæmmer
elevernes trivsel

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske
beskrivelse af, at formativ feedback
hæmmer elevernes trivsel.

Formativ feedback har ingen
betydning for elevernes trivsel

Alle faglige, didaktiske og pædagogiske
beskrivelse af, at formativ feedback ingen betydning har for elevernes trivsel.

Karakterers betydning for elevernes trivsel

Alle beskrivelser af, hvilken virkning karakterer har på elevernes trivsel.

Karakterfri hverdag har
skabt en ny relation mellem
elev og lærere med betydning for elevernes trivsel

Alle beskrivelser af, at de formative
feedbackformer anvendt under Karakterfri hverdag bidrager med en ny relation mellem lærere og elever med betydning for elevernes trivsel.

Karakterfri hverdag har
skabt et nyt sprog og ny

Alle beskrivelser af, at Karakterfri hverdag har bidraget til italesættelsen af
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Overkode

Underkode

forståelse for læring med
betydning for elevernes trivsel.

læring og præstationer og/eller forandret elevernes sprog og forståelse af
egen læring og præstationer med betydning for elevernes trivsel.

Underkode

Beskrivelse

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvilke erfaringer skabes i de lokale skolekontekster i Aarhus Kommune ved indsats– og udviklingsarbejdet, 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, forældre og forvaltning?

Alle beskrivelser og overvejelser, som
omhandler erfaringer ifm. skolernes
samarbejde med forvaltningen, samt
udviklingen af samarbejdet mellem lærere, ledelse og forældre, der skabes i
de lokale skolekontekster i indsats – og
udviklingsarbejdet.

Skolernes erfaringer samarbejdet med forvaltningen

Alle beskrivelser af, hvilke erfaringer
skolerne har med samarbejdet med forvaltningen.

Skolernes erfaringer med udvikling af lærerfaglighed

Alle beskrivelser af, hvilke erfaringer
skolerne har med udvikling af lærernes
faglighed under Karakterfri hverdag.

Skolernes erfaringer med samarbejdet lærerne imellem samt med ledelsen

Alle beskrivelser af, hvordan samarbejdet omkring projektet har været internt
på skolen

Samarbejde mellem lærere

Alle beskrivelser af, hvordan samarbejdet mellem lærere internt på skolen har
været.

Samarbejde mellem lærere
og ledelse

Alle beskrivelser af, hvordan samarbejdet mellem lærere og ledelse har været.

Skolernes erfaringer med forældresamarbejdet

Alle beskrivelser af, hvordan skolernes
samarbejde med elevernes forældre har
været.

Ressourcer og tids betydning for gennemførslen af Karakterfri hverdag

Alle beskrivelser af, hvordan ressourcer
og tid har betydning for gennemførslen
af Karakterfri hverdag.

Formelle strukturers betydning for en karakterfri hverdag

Alle beskrivelser af, hvordan formelle
strukturer såsom fx undervisningsplaner og folkeskoleloven har betydning
for gennemførslen af Karakterfri hverdag.

Note: Koderne i de grå kasser er åbne koder, dvs. de er formuleret efter den indledende kodning af data. De resterende
koder afspejler de følgeforskningens teoretiske forventninger til indsatsernes virkning.
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6.3 Bilag 3: Statusrapport (2020)
https://www.ucviden.dk/da/publications/karakterfri-hverdag-statusrapport
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6.4 Bilag 4: Vidensnotat (2019)
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/107139780/Vidensnotat_Pr_stationskultur_feedback_og_mindset.pdf
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6.5 Bilag 5: Følgeforskningens aktivitetsoversigt
Dato

Hvad
Før Casebesøg 1

27/11 2018

Tilbud om følgeforskningsprojekt sendt til
Aarhus Kommune

04/03 2019

Notat til deltagerskoler

Hvor

Opstartsworkshop

Skæring Skole

Opstartsworkshop

Samsøgades Skole

Opstartsworkshop

Gammelgaardsskolen
Casebesøg 1

03/10 2019

1x observation (8.x)

Skæring Skole

1x observation (8.z)
21/10 2019

1x observation (8.d)

Gammelgaardsskolen

24/10 2019

1x observation (8.c)

Gammelgaardsskolen

25/10 2019

2x observation (8.c)

Gammelgaardsskolen

31/10 2019

1x observation (8.x)

Skæring Skole

01/11 2019

1x observation (8.z)

Skæring Skole

23/01 2020 (dato for
upload på Teams)

2x elevinterviews, 2x lærerinterviews og
1x lederinterview

Skæring Skole

23/01 2020 (dato for
upload på Teams)

2x lærerinterview og 1x lederinterview

Sølystskolen

29/01 2020 (dato for
upload på Teams)

2x elevinterviews, 2x lærerinterviews og
1x lederinterview

Gammelgaardsskolen

17/02 2020

3x observation (feedbacksamtaler)

Samsøgades Skole

25/02 2020 (dato for
upload på Teams)

2x elevinterviews, 2x lærerinterviews og
1x lederinterview

Samsøgades Skole

Forår 2020

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til
eleverne

Samsøgades Skole

06/03 2020

Andet lærerinterview

Skæring Skole

Casebesøg 2 (Valideringsinterview)
16/11 2020

1x lederinterview

Gammelgaardsskolen

17/11 2020

1x leder- og fokusgruppeinterview

Samsøgades Skole

26/11 2020

1x fokusgruppeinterview

Skæring Skole

26/11 2020

1x fokusgruppeinterview

Gammelgaardsskolen

26/11 2020

1x lederinterview

Sølystskolen

27/11 2020

1x lederinterview

Skæring Skole

9/12 2020

1x fokusgruppeinterview

Sølystskolen
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Casebesøg 3
04/03 2021

8x observation (feedbacksamtaler)

Skæring Skole

08/03/2021

3x observation (feedbacksamtaler)

Skæring Skole

09/03 2021

6x elevinterviews

Skæring Skole

11/03 2021

2x lærerinterviews

Skæring Skole

11/03 2021

1x observation af matematiktime

Skæring Skole

11/03 2021

1x observation af dansktime

Skæring Skole

12/03 2021

1x observation af dansktime

Gammelgaardsskolen

15/03 2021

2x lærerinterview

Gammelgaardsskolen

16/03 2021

6x observation (feedbacksamtaler)

Gammelgaardsskolen

19/03 2021

1x observation i matematiktime

Gammelgaardsskolen

19/03 2021

5x elevinterviews

Gammelgaardsskolen

12/04 2021

1x lederinterview

Skæring Skole

14/04 2021

2x lærerinterviews

Sølystskolen

14/04 2021

1x observation af dansktime

Sølystskolen

14/04 2021

1x observation af matematiktime

Sølystskolen

14/04 2021

Observation af 6xfeedbacksamtaler

Sølystskolen

15/04 2021

6x elevinterviews

Sølystskolen

23/04 2021

1x lederinterview

Sølystskolen

26/04 2021

1x lederinterview

Gammelgaardsskolen

10/05 2021

1x lærerinterview

Samsøgades Skole

10/05 2021

1x lederinterview

Samsøgades Skole

12/05 2021

2x lærerinterview

Samsøgades Skole

28/03 2021

2x interview med forvaltningspersonale

Aarhus Kommune

Foråret 2021

1x interview med forvaltningspersonale

Aarhus Kommune
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