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Karaktergivning skal have en positiv effekt for elevernes læring. Derfor 

skal arbejdet med bedømmelse af eleverne tænkes ind som en strategi 

allerede fra starten af skoleåret. 

Tænker du: Åh nej - 

nu skal eleverne  

have karakterer igen? 
AF TORBEN SPANGET CHRISTENSEN 

Endnu er der lang tid til der skal gives ka-

rakterer, så hvorfor tænke på det nu? Vi 

skal jo lige i gang først. Det er måske al-

mindeligt at tænke sådan i starten af skole-

året, men er det fornuftigt? I denne artikel 

sættes fokus på de ofte uhensigtsmæssige 

strategier, som lærerne anvender i forbin-

delse med karaktergivning. Artiklen er 

tænkt som et forskningsbaseret oplæg til en 

selvreflekterende diskussion blandt lærerne 

(i teamet) om, hvordan de kan håndtere 

arbejdet med bedømmelse, så det får en 

positiv effekt for elevernes læring. Jeg vil 

argumentere for at forholdet mellem be-

dømmelse og læring kan gøres frugtbart, 

hvis der arbejdes systematisk med tilbage-

kobling (feedback) og udvikling af elever-

nes evne til selvvurdering.   

Dialog mellem  
viden og praksis 
 

Velkommen til dette andet nummer af GymPæd 2.0, 

nyhedsbrevet til lærere og ledere i de gymnasiale 

uddannelser. Gennem nyhedsbrevet fortsætter Insti-

tut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 

(IFPR), Syddansk Universitet, sit projekt med at 

formidle den nyeste viden som skabes på instituttet 

om de gymnasiale uddannelser.  

Skrift – karakterer – bestyrelse – musik  

Det er ikke længe siden et nyt skoleår startede, og 

samtidig føles det sikkert som lang tid siden for de 
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5-6. oktober og 2.-3. november: 

”Omverdensforandringer, ledelse og 

organisationens kultur”. Del af den nye 

fleksible masteruddannelse. 

Tilmelding: bettina.ross@ifpr.sdu.dk  

 

5.-6. oktober: ”Undervisningens prak-

sis. Læseplan og læremiddelsanalyse. 

Ny skriftlighed og evalueringsformer”. 
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fleste lærere og ledere. Der går ikke mange 

dage, før mange ting er på programmet på sam-

me tid. Så er det, at man begynder at miste 

overblikket. Nogle eksempler – med relevans 

for artiklerne i dette nummer af GymPæd 2.0 – 

kunne være at:  

Nogle lærere er begyndt at give de første 

skriftlige afleveringsopgaver for, mere eller 

mindre koordineret med andre fag(lærere); de 

fleste lærere er begyndt, med større eller mindre 

lyst, at give feedback, eller ligefrem karakterer, 

til elever; man har med et halvt øre hørt om nye 

tiltag fra rektor og bestyrelsen, som kunne tæn-

kes at have indflydelse på ens hverdag; man har 

lagt mærke til et efteruddannelseskursus som 

kunne være relevant, men hvornår er tilmel-

dingsfristen?; og så er der da vist morgensam-

ling i morgen med indslag fra eleverne på Mu-

sik A – man har altid været nysgerrig på det fag, 

hvad går det mon ud på? Interessant spørgsmål, 

men har man overhovedet tid til at komme – 

eller tænke over det?  

Målet med GymPæd 2.0 er at udvikle dialo-

gen mellem gymnasieviden og gymnasiepraksis 

– midt i en kompleks og travl gymnasiehverdag, 

der stritter i mange retninger, men alligevel 

fastholdes i en og samme fysiske ramme: Sko-

len. Skolen, som vi går ind og ud af i både bog-

stavelig og overført forstand, idet skolens aktø-

rer – lærere, ledere og elever samt forældre, 

bestyrelsesmedlemmer, politikere, meningsdan-

nere, forskere med flere – konstant reflekterer 

over den.  

Artiklerne i dette nummer 

Artiklerne i dette nummer af GymPæd 2.0 hand-

ler om de problemstillinger, som er antydet 

ovenfor. Der fokuseres i de fire artikler på 

spørgsmålene:  

Hvordan skal man give karakterer?  

Hvilken rolle spiller skriveundervisningen 

i dag?  

Hvad er de nye bestyrelsers rolle?  

Hvordan udvikler musikpædagogikken 

sig? 

Derudover bringer vi en reportage fra en nor-

disk fagdidaktikkonference afholdt i maj 2009, 

som IFPR var hovedarrangør af.  

Artiklerne er skrevet af forskere og mastere 

ved IFPR, det er ét af de redaktionelle princip-

per for GymPæd 2.0. Et andet princip er, at 

artiklerne skal formidle ny viden på en oversku-

elig og hurtigt læst måde. Et tredje princip er, at 

der skal være artikler, der berører fagdidaktik, 

læring og ledelse på tværs af de fire gymnasiale 

uddannelser. Forhåbentlig er der på den måde 

mindst en artikel, der vil interessere enhver 

lærer eller leder. 

Mere om indholdet i artiklerne 

Forsideartiklen af Torben Spanget Christensen, 

adjunkt ved IFPR, sætter fokus på de ofte uhen-

sigtsmæssige strategier, som lærerne anvender i 

forbindelse med karaktergivning. Artiklen er 

tænkt som et oplæg til fagdidaktisk refleksion 

over, hvordan lærere kan håndtere arbejdet med 

bedømmelse, så bedømmelsen får en positiv 

effekt for elevernes læring.  

Ellen Krogh, professor ved IFPR, beretter i 

sin artikel om et nyt forskningsprojekt på IFPR, 

som er inspireret af to aktuelle evaluerings- og 

udviklingsprojekter med fokus på forholdet 

mellem elevernes læring og fagenes skriftlige 

diskurser. Hendes pointe er, at udviklingen af 

ny faglighed hænger uløseligt sammen med 

udviklingen af ny skriftlighed. 

Artiklen om gymnasiernes ledelsesrum er 

skrevet af Jeppe Kragelund og Jørgen Lassen, 

uddannet som mastere på IFPR. De har under-

søgt, hvilken betydning bestyrelsen, personifi-

ceret gennem bestyrelsesformanden, har for 

rektors magt i forhold til de beslutninger, der 

træffes, og for den kurs, som sættes for skolen 

fremover. 

Cynthia M. Grund, lektor i filosofi ved 

IFPR, interviewer koncertpianist og H.C. An-

dersen-gæsteprofessor ved Syddansk Universi-

tet William Westney. Westney giver sit syn på 

musikpædagogik fra en amerikansk-

international synsvinkel. Artiklen understøttes 

af videoklip på www.sdu.dk/gp2, hvor Westney 

giver eksempler på sin musikundervisning. 

Klippene er af gode grunde på engelsk – og det 

er artiklen også. Det er helt bevidst, at vi her-

med udfordrer os selv og vores læsere. Vi er 

inspireret af praksis: Ligesom lærere i stigende 

grad tænker globalt og bruger internettet som 

daglig undervisningsressource, ønsker vi med 

GymPæd 2.0 at bruge udenlandske forskere og 

internettet til at udfordre og udvikle gymnasie-

pædagogikken med.  

Endelig giver Anke Piekut, ph.d.-stipendiat 

ved IFPR, et indtryk af den anden nordiske 

fagdidaktikkonference ”Fag og didaktik” arran-

geret af IFPR i maj 2009 i Middelfart. Piekut 

beskriver konferencen fra hendes nystartede 

forskningsprojekts synsvinkel, som handler om 

skrive- og genredidaktik. 

IFPR ud af huset 

IFPR ønsker at formidle og skabe interesse om 

sin forskning både via dette netmedierede ny-

hedsbrev og via foredrag og kurser.  

Alle numre af GymPæd 2.0 ligger på IFPRs 

hjemmeside under adressen www.sdu.dk/gp2. 

Alle kommentarer til artiklerne og GymPæd 2.0 

generelt er velkomne. Skriv en mail til en af 

redaktørerne, og giv dit besyv med – vi vil me-

get gerne blive læst og eventuelt påskrevet!  

Nyhedsbrevet bliver distribueret via e-mail 

til skolernes ledelse og administration, som 

bliver bedt om at printe pdf’en i flere eksempla-

rer og lægge printet på lærerværelset og andre 

relevante steder. Derudover kan skolerne sende 

nyhedsbrevet videre som mail til alle lærere og 

ledere og andre interesserede.  

Forhåbentlig inspirerer artiklerne til at ville 

vide mere. Til sidst i dette nummer bringer vi en 

oversigt over emner, som instituttets forskere og 

efteruddannelseskonsulenter kan bringe Ud af 

huset som foredrag, og som kan indgå i pæda-

gogiske arrangementer på skolerne.  

På forsiden er der en kalender over IFPR-

aktiviteter, herunder deadlines for kommende 

efteruddannelseskurser. 

 

Venlig hilsen 

 

Marianne Abrahamsen 

Nikolaj Frydensbjerg Elf 

Anne Jensen 

Redaktion af GymPæd 2.0 

Marianne Abrahamsen, ph.d., ekstern lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.  

E-mail: marianne.abrahamsen@ifpr.sdu.dk 

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf, ph.d., adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.  

E-mail: nfe@ifpr.sdu.dk 

 

Anne Jensen (ansv.havende), ph.d., institutleder ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.  

E-mail: anne.jensen@ifpr.sdu.dk 
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Fortsat fra side 1... 

Skarpt trukket op er lærerens 

problem følelsen af usikkerhed, 

når der skal gives karakterer, og 

af utilstrækkelighed, når de skal 

begrundes. Den første del af 

problemet håndteres typisk ved 

at lave test og prøver op til ka-

raktergivningen. Det er ofte 

værre med det andet problem. 

For hvad skal man sige til de 

elever, der ikke forstår, hvorfor 

de skal have en lav karakter, og 

hvad skal man svare, når de 

spørger, hvad de skal gøre. Det 

eneste, der hjælper, er, at de 

bliver dygtigere. Men hvordan 

bliver de det? Og hvordan skal 

man tale med dem om det? 

Elevernes problem 

Ligeledes skarpt trukket op er 

elevernes problem, at de får 

dårlig eller for sen feedback. 

Dermed får de for få sikre hol-

depunkter til en udvikling af en 

realistisk selvvurdering, hvilket 

betyder, at deres forudsætninger 

for selv at tage hånd om deres 

faglige læring bliver ringere end 

nødvendigt.  

En realistisk selvvurdering 

kan være smertefuld og derfor 

forbundet med modstand. De 

fleste foretrækker at ignorere et 

problem, de 

måske fornem-

mer. Hvis lære-

ren ikke signa-

lerer interesse i 

eller evne til at 

samtale om det, 

får vi en dob-

belt låst situati-

on, som er svær 

at låse op. Og 

det lidt ube-

hjælpelige 

spørgsmål 

”skal jeg sige noget mere i ti-

merne”, ligger lige for og beder 

næsten om at blive stillet, så den 

pinagtige situation kan opløses. 

Skismaet for læreren 

For læreren er problemet udtryk 

for et skisma mellem to arbejds-

opgaver: summativ evaluering 

(bedømmelse) og formativ eva-

luering (tilbagekobling). Både 

min egen og andres forskning i 

formativ evaluering siger, at det, 

der virker, er tilba-

gekoblinger til ele-

verne, mens under-

visningen står på. 

Det letter presset på 

bedømmelsesarbej-

det, dels fordi ele-

verne bliver dygtige-

re, dels fordi de 

bliver bedre i stand 

til at forholde sig til 

deres eget faglige 

niveau. 

At det ikke bare er 

et dansk problem, illustreres af 

undersøgelser af svenske gym-

nasielæreres forhold til bedøm-

melse og karaktergivning som 

Agneta Grönlund har gennem-

ført (Grönlund 2009).  

Hendes resultater viser: 

at der ikke er et fælles 

syn på bedømmelses-

Hjælp - nu skal eleverne…. 

spørgsmål på skolerne, som 

lærerne kan støtte sig til 

at lærerne føler sig pressede 

og oplever ulyst i forbindelse 

med karaktergivning 

at lærerne har udviklet uhen-

sigtsmæssige strategier til 

håndtering af dette pres. 

En fremtrædende strategi er at 

holde bedømmelser af skriftlige 

opgaver tilbage, mens undervisnin-

gen står på, for at have en slags 

’bevismateriale’ ved karaktergivnin-

gen.  En anden går ud på at undgå 

meget præcise tilbagemeldinger om 

bedømmelser i samtaler med elever-

ne i den løbende undervisning for at 

’have noget i baghånden’ til stand-

punktssamtalerne. Begge strategier 

har som konsekvens, at eleverne 

forholdes information, der kunne 

være relevant for deres faglige ud-

vikling og for udvikling af evnen til 

selvvurdering. Ingen at strategierne 

handler om, hvordan eleven vil kun-

ne lære mest muligt. Grönlunds re-

sultater viser også, at lærerne i det 

For hvad skal man sige til 

de elever, der ikke for-

står, hvorfor de skal have 

en lav karakter, og hvad 

skal man svare, når de 

spørger, hvad de skal 

gøre? Det eneste, der 

hjælper, er, at de bliver 

dygtigere. Men hvordan 

bliver de det? Og hvor-

dan skal man tale med 

dem om det? 

store og hele er overladt til sig selv og 

ikke understøttes af fx teamet i dette 

arbejde. 

Den ’hårde’ og den ’bløde’  

Engelske uddannelsesforskere har på 

grundlag af en gennemgang af forsk-

ningslitteratur dokumenteret, at forma-

tiv evaluering har en markant positiv 

indflydelse på læring (Black & William 

1998), og svenskeren Hans-Åke Scherp 

har dokumenteret, at tilbagekobling af 

lærere opfattes som et af de allervigtig-

ste bidrag til børn og unges læring 

(Kristiansson 2006: 213). 

Skal vi tro forskningsresultaterne, 

ser det altså ud til, at lærerne agerer 

direkte modsat af, hvad deres egen 

erfaring fortæller dem, hvilket kalder 

på en forklaring. 

Bedømmelse kan ses som en myn-

dighedshandling, der ved hjælp af en 

summativ evaluering går ud på at kon-

trollere og selektere. Tilbagekoblingen 

i den daglige undervisning kan ses som 

en didaktisk handling og et element i en 

 

Karaktergivning til elever kan give rynker i panden. Ved at tænke det bedre ind i undervisningen gennem skoleåret, kanman gøre 

det lettere for sig selv, mener skribenten.  
Foto: Steen Høyer 
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formativ evaluering, som går ud 

på at hjælpe og vejlede. De to 

opgaver kommer let til at spænde 

ben for hinanden. Det kan lige-

frem virke som illoyalt at spille 

’den hårde lærer’ (kontrol og 

selektion), når man lige har spillet 

’den bløde lærer’ (hjælp og vej-

ledning). Det er en udbredt iagtta-

gelse på skolerne, at nogle lærere 

løser dilemmaet ved at vælge 

rollen som ’den hårde’, hvilket 

indebærer, at de bliver restriktive 

med tilbagekoblinger til eleverne 

i hverdagsarbejdet. Andre lærere 

vælger rollen som ’den bløde, 

hvilken indebærer vanskeligheder 

med at give og begrunde lave 

karakterer.  

Med baggrund i det svenske 

fund kan vi antage, at de fleste 

lærere pendulerer mellem disse to 

positioner, med en tendens i ret-

ning af ’den bløde’ position, men 

uden rigtig at lægge sig entydigt 

fast på en af dem. Det medfører 

en uklarhed i udøvelse af lærer-

rollen, som kan lede til autori-

tetstab og usikkerhed. 

Hvordan kan bedømmelsen lede  

til faglig forbedring? 

Set fra lærerperspektivet er be-

dømmelse en summativ handling, 

men set fra elevperspektivet har 

en bedømmelse formative konse-

kvenser, fordi der altid vil være 

forskellige reaktioner herpå. Inter-

nationalt sker der i disse år imid-

lertid en interessant forskydning i 

diskussionen om bedømmelse i 

retning af en øget fokusering på 

dens rolle i læreprocessen. Den 

lidt paradoksale betegnelse for-

mativ bedømmelse, som søger at 

bygge bro mellem ’den hårde’ og 

’den bløde’ position, er blevet 

anvendt. Ved at tale om formativ 

bedømmelse frem for karaktergiv-

ning bringes bedømmelsesspørgs-

målet frem i første linje allerede 

ved planlægningen af undervis-

ningen. 

Amerikanerne Hattie og Tim-

perley har undersøgt forsknings-

litteraturen om tilbagekobling og 

kan konkludere, at tilbagekobling 

er mest effektiv, hvis den retter 

sig mod den del af elevens viden, 

der er mangelfuld eller usikker. 

Hvis eleven er decideret uvidende 

på et område, hjælper tilbagekob-

ling ikke (Hattie & Timperley 

2007). Konklusi-

onen indeholder 

den meget vigtige 

besked til lærer-

ne, at det gælder 

om at fokusere på 

elevens mangel-

fulde og usikre 

viden, frem for 

deres sikre eller 

manglende viden. En tilbagekob-

ling er derfor mere effektiv, jo 

mere præcis den er i forhold til en 

bestemt viden, et bestemt mål 

eller en bestemt arbejdsmetode, 

som eleven kan være usikker i 

forhold til. Generelle tilbagemel-

dinger, som fx går på om eleven 

er flittig, pligtopfyldende, doven 

etc. er ikke produktive i forhold 

til læring, fordi de ikke indehol-

der information til eleven med 

relevans for et bestemt fagligt 

stof.  

Deres undersøgelse peger også 

på, at tilbagekobling i form af 

stikord, hvor eleven selv skal 

tænke videre, er mere effektiv end 

rettelser af fejl, og at belønning, 

ros og straf, kan være direkte 

negativ, fordi en sådan tilbage-

kobling ikke indeholder nogen 

information til eleverne om, hvad 

de kan forbedre. Ros kan naturlig-

vis virke motiverende. 

Hattie og Timberley stiller tre 

enkle spørgsmål, som eleven (og 

læreren) skal forholde sig til i 

arbejdet med tilbagekobling. 

Where Am I Going? – Hvilke 

mål skal eleven nå? Hvad skal 

eleven arbejde hen imod? 

How Am I Going? – Hvordan 

klarer eleven sig i forhold til må-

let? 

Where to Next? – Hvad skal 

der ske fremover? 

Og de opstiller en model med 

inddeling af tilbagekoblinger i 

fire kategorier: 

Opgaverelateret tilbagekobling 

– Hvor godt er den enkelte opga-

ve løst – rigtigt, forkert, relevans, 

dybde etc. 

Procesrelateret tilbagekobling  

– Har eleven arbejdet hensigts-

mæssigt og produktivt? Hvordan 

har planlægningen været? etc. 

Selvstyringsrelateret tilbage-

kobling – Elevens metablik på sit 

eget arbejde, blik for andre meto-

der end den anvend-

te, refleksion over 

egen planlægning etc. 

Selvrelateret tilbage-

kobling – Elevens 

person – dygtig, flit-

tig, doven etc. 

Det er de tre første 

kategorier, der er 

vigtige at give tilba-

gekobling i forhold til. 

Letter presset 

Skismaet mellem bedømmelse og 

tilbagekobling forsvinder ikke 

Torben Spanget Chri-

stensen er adjunkt, ph.d. 

på IFPR, Syddansk Uni-

versitet 

Email: tosc@ifpr.sdu.dk 

 

Torben Spanget Chri-

stensen er ph.d. i under-

visningsevaluering på en 

afhandling om fagligt 

evaluerende lærer-

elevsamtaler. Afhandlin-

gen bygger bl.a. på eks-

perimenter og observatio-

ner i 8 gymnasieklasser i 

forskellige fag og i alle de 

gymnasiale uddannelser.  

Ud over evaluering arbej-

der Torben Spanget Chri-

stensen med samfunds-

fagsdidaktik og deltager 

pt. i et forskningsprojekt 

om skriftlighed i alle fag.  

Skismaet mellem bedøm-

melse og tilbagekobling 

forsvinder ikke uden vi-

dere, men en bestræbel-

se – fx i teamarbejdet – 

på at få de to opgaver til 

at befrugte hinanden, 

virker perspektivrig.  
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