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1 – Indledning  

Karakterer er et summativt evalueringsværktøj, som bruges på videregående uddannelser, ung-

domsuddannelser og i folkeskolen, og danske elever kommer til at stifte bekendtskab med dem i 

deres uddannelsesliv. Eleverne og lærerne i folkeskolen bliver fra 8. klasse nødt til at forholde sig 

til karakterer, da lærerne lovmæssigt er forpligtet på at give standpunktskarakterer i alle fag 

mindst to gange årligt (Undervisningsministeriet, 2017).  

 Medierne præsenterer hvert år årets ”superstudenter”, der udfordrer grænsen for det høje-

ste karaktergennemsnit og som nu har frit valg af videregående uddannelser. Medierne vil høre, 

hvilken måde studenterne ønsker at bruge denne store mulighed (Jepsen, 2017). Presset på gym-

nasieeleverne er dog enormt og en kvantitativ undersøgelse fra 2016 viser at aalborgensiske gym-

nasieelever er lige så stressede som den mest stressramte femtedel af befolkningen i kampen om 

at være tilstrækkelig fagligt og socialt (Nielsen & Lagermann, 2017). Kvalitative undersøgelser vi-

ser, at angsten for at lukke fremtidige muligheder i et krydspres mellem karakterer, lektier og soci-

alt overskud kan føre til, at gymnasieelever lægger sig grædende hjem, så de kan være i fred. 

Nogle elever foretager gentagende overspringshandlinger, selvom de godt kender konsekvenserne 

deraf, fordi det i momentet er så dejligt at koble af (Nilsson, 2017). Eleverne i udskolingen bliver 

præsenteret for en medie- og samfundsdiskurs om karakterer, hvor karakterer åbner døre for 

drømmeuddannelser og hvor vi hylder en ”hurtigere, stærkere og højere”-kultur. I Samfundet kre-

diterer vi hinanden for målbare præstationer og flytter fokus fra dem som falder igennem i en 

præstationskultur. Kan dette samfundsmæssige fokus være med til at skabe et tidligt fokus på ka-

rakterer i folkeskolens udskolingsklasser og hvis ja, hvilken effekt kan det så have på eleverne 

(Gudmansen, Henriksen, & Michelsen, 2016)? 

 Hvorvidt dette øgede fokus på karakterer hos udskolingselever resulterer i en negativ effekt, 

er ikke lige til at konkludere. Jeg har selv oplevet, at karakterer kan være motiverende for ele-

verne. For flere at de elever jeg har undervist, kan det være en succesoplevelse, hvis deres faglige 

præstation er blevet honoreret med en for dem passende karakter. Hvis karakteren har været hø-

jere end forventet, så er det i nogle tilfælde resulteret i øget motivation og arbejdsomhed for fa-

get. Jeg har også oplevet modsatte effekt, hvis karakteren har været endnu en bekræftelse på en 

faglig usikkerhed. Nogle af de udskolingselever, som jeg har undervist, havde svært ved at moti-
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vere sig selv, fordi de fra starten af var forberedt på, at de skulle komme til at møde endnu et ne-

derlag i form af en lav karakter. Selvom eleverne undervejs i processen fik hjælp og støtte fra læ-

rere og klassekammerater, og opgaverne var differentieret, så virkede det som om de allerede fra 

starten af havde en forudindtaget indstilling på risiko for fiasko. Jeg har dermed selv oplevet, hvor 

svær en balance der er, mellem den positive og negative effekt karakterer kan have. Jeg tænker 

derfor, at viden om karakterer og betydningen deraf har relevans som kommende lærer i en folke-

skole med vurderingskrav og afgangsprøver for eleverne. 

 Ud fra ovenstående beskrivelse af, hvordan jeg personligt har oplevet karakterer, så må der 

være didaktiske og pædagogiske overvejelser til grund for, hvordan man som lærer vælger at for-

holde sig til karakterer. Læreren må overveje, hvordan karakterer kan have indflydelse på lærings-

kulturen i klassen. Forskellige indgangsvinkler til undervisningen og evalueringsværktøjer må have 

forskellige fordele og ulemper for læringskulturen og det kan tænkes, at der dermed også er et be-

vidst eller ubevidst til- og fravalg fra lærerens side angående karakterer. Dette støttes op af føl-

gende citat fra Peter Allerup, forsker ved DPU, og lektor ved Københavns Universitet: "Karakter-

skalaen i et fag er enormt upræcist. Alle som giver karakterer ved, at man ofte ligeså godt kunne 

givet en af karakterne ved siden af. Det er ikke som at tage en tommestok og så måle længden på 

et bord" (Bjerril, 2016). Dette fører til overvejelsen om, hvorvidt karakterer som evalueringsværk-

tøj er det mest hensigtsmæssige, hvis elevernes identitetsdannelse er i fokus, når læreren ønsker 

at opfylde punktet fra folkeskolens formålsparagraf om at ”… skabe rammer for oplevelse, fordy-

belse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle” (Undervisningsministeriet, 2017). 

 De ovenstående overvejelser og perspektiver på karakterer og effekten deraf har skabt en 

undren hos mig og jeg ønsker i mit bachelorprojekt at undersøge, hvordan elever i 8. klasse bliver 

påvirket af karakterer. Jeg ønsker mere specifikt at undersøge, hvorvidt karakterer har en effekt på 

deres identitetsdannelse og hvordan man som lærer kan forholde sig til karakterer. 

 

 2 – Problemformulering  

Hvilken betydning har karakterbegrebet for lærerens facilitering for 8. klasseselevers identitets-

dannelse i en tid med høje forventninger? 

 



Theiss F. B. Nielsen Karakterer i Folkeskolen UCN Hjørring 
LV150012 Bachelorprojekt 14. maj 2018 

 5 

3 – Metode  

Jeg vælger at have tre teoretiske positioner i mit projekt. Til at beskrive vitaliseringsmodellen vil 

jeg inddrage Jan Tønnesvangs opstilling og gennemgang af dens anvendelse i pædagogiske og di-

daktiske sammenhænge, da hans forskningsområde bl.a. er identitet og vitaliseringspsykologi. Jeg 

vil i afsnittet også inddrage dele af den amerikanske psykoanalytiker Heinz Kohuts selvpsykologi, 

som bl.a. omhandler teorien om menneskets fire psykologiske grundbehov ift. til bl.a. at kunne to-

lerer modgang og pres, som anvendelse af karakterer muligvis kan være. 

 Til at beskrive identitetsdannelse vil jeg bruge publikationer af Noemi Katznelson, som har 

arbejdet med at belyse unges identitetsdannelse i en foranderlig og udfordrende verden. Jeg vil 

inddrage dele af den amerikanske psykoanalytiker Erik Eriksons teori om menneskets otte livsal-

dre, hvor han bl.a. nævner den store identitetsskabende udfordring unge oplever i teenagealde-

ren, som dækker over det segment af elever, der er at finde i 8. klasse.  

 Den teoretiske position ift. selvopfattelse og karakterer vil tage udgangspunkt i Karen Egedal 

Andreasens Ph.d.-afhandling, som omhandler karakteres betydning i en social kontekst. Denne af-

handling er den eneste større undersøgelse foretaget i folkeskolen, hvor emnet om karakteres be-

tydning for elevers selvopfattelse indgår. Tanja Miller har også lavet en Ph.d.-afhandling, som ar-

bejder med karakterer og selvopfattelse, men den er foretaget på gymnasieniveau, og derfor fra-

vælger jeg denne i min teoretiske positionering. Jeg vil bruge Tanja Millers afhandling som inspira-

tion ift. min empiriindsamling, hvor bl.a. læreres forskellige anvendelser af karakterer med ud-

gangspunkt i didaktiske og pædagogiske overvejelser vil være grundlag for et af spørgsmålene i 

mine interviews.  

 Analysen bliver opdelt i fire temaer, hvor jeg vil analysere forældres forventninger til karak-

terer, elevens egne oplevelse af karakterer, måden klassen taler om karakterer og klassekultur 

omkring karakterer. Disse fire temaer vil i projektet få følgende betegnelser ”Forholdet til skole”, 

”Forholdet til karakterer”, ”Forholdet til mig og andre” og ”Forholdet til klassekultur”. Analysen 

bliver foretaget med udgangspunkt i de teoretiske positioner og min empiri. Der vil blive inddraget 

yderligere relevant teori i analysen løbende og der vil ligeledes blive inddraget national og interna-

tional forskning, som mine analyser vil blive sammenlignet med. Dette er bl.a. forskning af Alli 

Klapp, som i Sverige har udført en undersøgelse af karakteres påvirkning på uddannelseslivet af 

8.558 elever. 
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 Før diskussionen, handlingsperspektivet og konklusionen, vil jeg forholde mig kritisk til min 

empiri, så jeg kan tage forbehold for fejlkilder. Jeg vil i afsnittet kigge på fejlkilder og komme med 

forslag til, hvordan disse kan undgås. 

  Diskussionsafsnittet vil indeholde et par kritiske spørgsmål angående anvendelse af karakte-

rer i folkeskolen, og om karakterer skal afskaffes som evalueringsværktøj. Handlingsperspektivet 

vil indeholde et bud på, hvordan man som lærer kan anvende karakterer formativt. 

 Jeg vil til slut besvare min problemformulering i form af en konklusion, som jeg vil drage med 

hjælp fra de teoretiske positioner og analytiske temaer jeg har i mit projekt. 

4 – Undersøgelsesdesign 

Jeg har i mit projekt brugt to undersøgelsesmetoder for at opnå triangulering, således at jeg i hø-

jere grad kan skabe validitet omkring min konklusion.  

 Der vil i de to nedenstående afsnit være en detaljeret gennemgang af, hvordan jeg har fore-

taget min empiriindsamling, så det er muligt at følge min fremgangsmåde og tankegang bag un-

dersøgelserne for at skabe reliabilitet.  

4.1 – Spørgeskema  

Min spørgeskemaundersøgelse foretages på to tosporede skoler i Nordjylland i forskellige kommu-

ner, hvilket har givet mulighed for en kvantitativ undersøgelse med i alt 90 besvarelser. Spørgeske-

maet udfyldes elektronisk for at lette behandlingen og gøre det muligt for læreren, at udfylde 

spørgeskemaet når de finder tid til det i undervisningen. Skolerne vælges pga. en kontakt på sko-

lerne, de er begge kommunale og dermed skal følge lovmæssige retningslinjer, og de lægger 

begge vægt på bl.a. faglighed. Derudover vælger jeg at bruge skolerne, da jeg ikke har kendskab 

eller tilhørsforhold til skolerne udover min kontakt. Jeg ønsker hermed at lave en klinisk indsam-

ling af empiri, da eleverne ikke kender mig og dermed ikke svarer, hvad jeg ønsker af dem. 

 Eleverne får før besvarelsen en kort introduktion til formålet med undersøgelsen og det bli-

ver gjort klart for eleverne, at det er frivilligt at deltage. Der bliver også sagt, at besvarelserne bli-

ver behandlet anonymt, så det ikke er muligt at bestemme elevernes enkelte besvarelser 

(Glasdam, Hansen, & Pjengaard, 2016).  
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 Som det ses i spørgeskemaet1, skal eleverne forholde sig til standpunkter på en ordinalskala 

fra 1 til 5, hvor de vurderer, hvor enig eller uenig de er med standpunkterne. Denne skala vælges i 

stedet for en besvarelse med ’ja’, ’nej’ og ’ved ikke’, for at give nuanceret empiri, og den behand-

les med typetal og generelle tendenser i besvarelserne i form af summerede procentpoint 

(Schlüntz, 2016). Efterarbejdet med spørgeskemaet foretages med talbehandling i hensigtsmæs-

sige diagramtyper, så det er muligt at foretage meningsgivende nedslag i empirien. Spørgsmålene 

er formuleret med udgangspunkt i litteratur og forskning omhandlende emnet (Andreasen, 2008), 

og ønsker at finde bekræftelser og afvigelser ift. de konklusioner, der er blevet lavet (Høyen, 

2016). Spørgeskemaet vil være opdelt i fire spørgsmålskategorier, som på forskelligvis berører min 

problemstilling (Andreasen, 2008). Denne kategorisering er ikke tydelig for eleverne, men er præ-

senteret i spørgeskemaet i form af numerale mærkninger af de forskellige spørgsmål startende 

med ”1a”, ”1b”, ”1c,”, ”2a” osv., hvor disse mærkninger henviser til spørgsmålskategorierne og 

rækkefølge af spørgsmål inden for kategorierne.  

4.2 – Interview  

Jeg gør brug af interviews af elever og en lærer til at belyse de bekræftelser og afvigelser ift. forsk-

ning på området, som viser sig i mit spørgeskema. De tilhørende interviewguides2 til eleverne og 

læreren bliver udarbejdet på baggrund de resultater, som jeg får fra mit spørgeskema og supple-

rende litteratur omhandlende problemstillingen (Glasdam, 2016). Interviewguides er udgangs-

punkt for mine interviews, men hvis det giver mening, så vil der også blive inddraget spørgsmål 

iht. de svar jeg modtager løbende. Interviewet vil fungere som et videre arbejde og supplement til 

den empiri, der er indsamlet fra mit spørgeskema.  

 Jeg foretager interviews af elever på forskellige faglige niveauer, hvor jeg med hjælp fra læ-

reren vil finde elever, som er lavt, mellem og højt præsterende ift. deres generelle karakterer. Da 

jeg ikke kender elevernes faglige niveau, vil det ikke være muligt at vælge disse elever på anden 

vis. Derfor vil jeg i dialog med læreren præsentere, hvilken problemstilling jeg ønsker at belyse, så 

det er muligt at foretage interviews med elever, som er relevante ift. interviewet (Præstegaard & 

Nørby, 2016). Interviewet med eleverne vil foregå som fokusgruppeinterview, hvor der er en elev 

repræsenteret fra hvert niveau. Eleverne får at vide, at de har lov til at besvare spørgsmål i ønsket 

                                                        
1 Se Bilag 12.1  
2 Se Bilag 12.3 og Bilag 12.5 
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omfang og at det er muligt at trække svar tilbage. Ligeledes vil eleverne bliver gjort bekendt med 

at interviewet bliver behandlet anonymt (Glasdam, Hansen, & Pjengaard, 2016). Jeg vil for ele-

verne præsentere min nysgerrighed omkring forholdet til karakterer og der vil ikke være rigtige 

eller forkerte svar. De skal tale så frit, som de har lyst til, da ingen vil blive stigmatiseret på bag-

grund af interviewet. Denne stigmatisering vil jeg undgå ved at formulere spørgsmål, som er neu-

trale, og interviewguiden tager ligeledes udgangspunkt i mit spørgeskema og de udvalgte elever 

(Præstegaard & Nørby, 2016). Det er vigtigt ikke at lægge ord i munden på eleverne, derfor vil jeg 

være afventende med støtte til eleverne. Selvom de valgte respondenter er 8. klasseelever, så er 

det ikke sikkert at alle spørgsmål er formuleret, så de kan besvare dem umiddelbart. Her vil jeg 

være opmærksom på, hvordan jeg omformulerer spørgsmålene og gør brug af kommunikative 

hjælpemidler som f.eks. metaforer el.lign. (Glasdam, 2016). 

 Interviewet med læreren vil foregå som et semistruktureret interview, hvor det vil være mu-

ligt at arbejde gennem interviewguiden i en rækkefølge, som virker hensigtsmæssig. Dette gøres 

for at give mulighed for, at tage udgangspunkt i pointer som læreren nævner og lade dem være 

styrende for samtalen, hvis de er hensigtsmæssige (Glasdam, 2016). Læreren har på forhånd fået 

tilsendt interviewguiden, for at være forberedt på interviewet. Dette har været et ønske fra lære-

rens side af og jeg ser ikke noget problem ift. læreren som forudindtaget. Spørgsmålene er formu-

leret neutralt og undrende, så det er muligt at gå lidt væk fra interviewguiden. Udover de spørgs-

mål som stilles i interviewguiden, så har jeg med samtykke fra læreren fået lov til at stille spørgs-

mål løbende, som fungerer uddybende eller afklarende. Interviewet med læreren vil tage ud-

gangspunkt i teori, spørgeskemaet og fokusgruppeinterviewet med eleverne (Glasdam, 2016).  

 De to ovenstående interviews, vil blive optaget som lydfiler og efterfølgende transskriberet, 

så citater og længere uddrage kan bruges i en præcis gengivelse. Respondenterne bliver gjort op-

mærksomme på dette, og får at vide, at lydfilerne vil blive slettet efter forsvar af bachelorprojek-

tet. I transskriberingen vil respondenterne blive anonymiseret, så det ikke er muligt at genkende 

interviewpersonerne. Det vil ligeledes være muligt for respondenterne at få tilsendt transskribe-

ringen til gennemlæsning, hvis de har lyst til at godkende deres svar. Disse oplysninger angående 

anonymitet og mulighed for indsigt i transskriberingen og dens mulige anvendelse i projektet vil 
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blive præsenteret for respondenterne før interviewets begyndelse. Det er vigtigt for mig at re-

spondenterne har forstået deres rettigheder ift. anonymitet og etik i efterarbejdet med den ind-

samlede empiri (Glasdam, Hansen, & Pjengaard, 2016). 

 

5 – Præsentation af empiri 

Følgende afsnit er en kort præsentation af min empiri, hvor jeg vil gennemgå svarprocenter og fo-

retage en opsummering af nogle af tendenserne fra spørgeskemaet og interviews.  

5.1 – Spørgeskema  

Der er indsamlet 79 besvarelser på spørgeskemaet ud af 90 mulige, hvilket giver en svarprocent på 

knap 88%. Der har ikke været et stort objektbortfald og med udgangspunkt i retningslinjer for vur-

dering af besvarelse i et spørgeskema, så kategoriseres dette som ’strålende’ (Schlüntz, 2016). Da-

gen for besvarelse af spørgeskemaet var ikke kendt af eleverne. Lærerne som udførte undersøgel-

sen i klasserne, har berettet om, at der var ikke nogen elever, som ikke ønskede at deltage. Dette 

betyder for bortfaldet på 12% kan skyldes sygdom el.lign. og jeg valgte ikke at rykke for de mang-

lende besvarelser. På baggrund af ovenstående vurderer jeg spørgeskemaet, som repræsentativ 

og gyldig ift. videre arbejde. 

 Eleverne giver i spørgeskemaet udtryk for at forældre har forventninger til deres præstatio-

ner i skolen og det er noget, som eleverne taler med deres forældre om. Spørgeskemaet viser også 

at eleverne har en positiv effekt af gode karakterer, mens negative karakterer ikke er demotive-

rende. De taler med hinanden om egne karakterer, men taler generelt ikke meget om andre klas-

sekammeraters karakterer. 

5.2 – Interviews 

Interviewet med eleverne viser en forståelse for, hvordan de skal forholde sig til karakterskalaen 

som evalueringsværktøj. De giver udtryk for at karakterer har en betydning for dem og det er vig-

tigt ikke at gå en karakter ned. Forældrenes forventninger er som udgangspunkt ikke fokuseret på 

karakterer, men alligevel siger nogle af eleverne at de godt kan være nervøse for at vise dem til 

forældrene. Eleverne fortalte at de aktivt gør brug af deres lærere som vejledere ift., hvordan de 

kan forbedre deres karakterer. Deres lærere er ligeledes gode til at inkorporerer samtaler om ka-

rakterer i undervisningen både obligatorisk og frivilligt.  
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 Læreren forsøger at gøre brug af karakterer, som et formativt evalueringsværktøj til at syn-

liggøre retningen for det videre arbejde. Karakterer skal ikke ses som noget summativt og det er 

vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at det er deres faglige kunnen i øjeblikket som vurderes. 

Læringssamtaler er en fast del af et skoleår og planlægges ind i undervisningen, hvor der tales om 

karakterer og elevernes faglige udvikling. Disse samtaler skal fungere som en god oplevelse med 

karakterer. Læringssamtalerne skal virke som et pædagogisk og didaktisk værktøj til at dæmme op 

for eventuelle dårlige oplevelser med karakterer. 

 

6 – Teoretiske Positioner 

6.1 – Vitaliseringsmodellen og selvpsykologien 

Mennesket er i et psykologisk perspektiv placeret i en spændingsbue mellem anerkendelse af egen 

individualitet og realiseringen af sig selv. De opgaver og udfordringer man stilles som person og 

ens sociale relationer og samhørighed med andre er med til at udfordre den spændingsbue, som 

individet befinder sig i (Thielst, 1998). 

 Vitaliseringsmodellen tager udgangspunkt i fire psykologiske grundbehov. Disse grundbehov 

kommer til udtryk i det ovenstående ønske om at realisere sig selv som menneske og fordrer en 

motivation for at flytte sig som menneske på et eller flere af grundbehovene (Tønnesvang & 

Hedegaard, 2015).  

• Behovet for ’autonomi’ handler om anerkendelse fra andre. Grundbehovet handler grund-

læggende om at udtrykke sin individualitet og blive forstået for de individuelle ting man 

bidrager med (Tønnesvang & Ovesen, 2012). 

• Behovet for ’tilhør’ handler om de fællesskaber vi indgår i. Grundlæggende handler beho-

vet om nære relationer og munder ud i en søgen efter identitetsfællesskaber (ibid). 

• Behov for ’mestring’ handler om at føle faglig tilstrækkelighed. Oplevelsen af udvikling og 

udnyttelse af evner i en ramme med afstemte ambitioner er med til at skabe følelsen af 

mestring (ibid). 

• Behov for ’mening’ handler om at skabe mening i tilværelsen og derigennem orientere os 

mod andet eller andre. Det handler om at vise individet, hvordan det kan udvikle sig og ud-

springer af idoler (ibid). 
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Disse ovenstående grundbehov er også meningsgivende at tale om ift. menneskets behov for psy-

kologisk ilt, som er en nødvendighed med udgangspunkt i den vitaliserende psykologi. Denne psy-

kologiske ilt er vigtig for individet, specielt i pressede situationer, hvor man af forskellige årsager 

ikke føler, at man slår til som menneske. Den måde et individ søger psykologisk ilt, er individuelt 

og det er derfor vigtigt at have individualiteten for øje, når dette perspektiv bruges som udgangs-

punkt for arbejdet med individets relationer og miljøer. Brugen af iltende realitetskorrigering kan 

være med til at hjælpe individet på vej til et mere afstemt forhold til de fire psykologiske grundbe-

hov (ibid). 

6.2 – Identitetsdannelse og livsaldre 

Unge omkring udskolingsalderen gennemgår en periode i deres liv, hvor de står overfor mange 

valg; hvem de er som person, hvilke sociale sammenhænge de indgår i og hvilke valg de skal gøre 

sig med henblik på videre uddannelse. Alle disse valg er med til at skabe en situation, hvor de unge 

oplever at deres identitet udvikler sig og de er i denne alder gennem en større bekræftelse- og 

dannelsesproces. Valg af ungdomsuddannelse og de forventede faglige og sociale krav, som de 

unge forestiller sig, der følger med i dette skift af institutionel arena, indgår i deres identitetsdan-

nelsesproces. Det er et valg, hvor de begynder at positionere sig ift. hinanden og begynder at 

vælge andre til og fra. Positioneringen sker af forskelige årsager, som f.eks. elevernes uddannel-

sesdiskurs, hvor faglig dygtighed kan være en faktor for denne. Nogle elever vil i dette tilfælde op-

leve, at hvis deres faglighed ikke rækker til f.eks. gymnasial uddannelse og det er alment accepte-

ret i klassen som værende det bedste valg, så må deres potentiale også være mindre (Pless & 

Katznelson, 2007). 

 De unge stiller realistiske forventninger til sig selv og det er vigtigt, at de opgaver og udfor-

dringer de møder, er mulige at løse, så de oplever at føle sig tilstrækkelig. De unge er generelt 

bange for at løbe risici og derfor er de opmærksomme på deres faglige svage og stærke sider, så 

de kan undgå nederlag. Det betyder for bogligt stærke unge, at de ser færre begrænsninger for de-

res kunnen og danner en identitet, hvor de i højere grad er positivt indstillet på udfordringer sam-

menlignet med unge, som finder sig selv bogligt svage. Selvom det er vigtigt at fokusere på faglig-

heden ift. de unges identitetsdannelse, så er det også vigtigt at man i Folkeskolens udskolingsklas-

ser får oparbejdet skoleglæde og gåpåmod som en del af deres identitet (ibid).  
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 Det er derfor vigtigt, at vi som lærere har fokus på arbejdet med de unges positive identi-

tetsdannelse ift. sig selv og skolen, så vi ikke ender med at få skabt vindere og tabere i en skole-

kontekst, hvor ikke alle føler sig fagligt tilstrækkelige. Der skal være fokus på, hvordan man som 

lærer forholder sig til en faglig polarisering, så de unge ikke oplever mangel på evner i en kontekst, 

der kan være skadende for deres identitetsdannelse (Katznelson, 2014). 

 Hvis man tager udgangspunkt i Erik Eriksons livsaldre, vil elever i Folkeskolens udskolings-

klasser være i den alder, hvor de ift. deres livsalder er allermest sårbare overfor identitetsforvir-

ring. Puberteten er den livsalder, hvor de tidligere livsaldre bliver sat på prøve og elevernes erfa-

ringer bliver sammensat i nye identitetsmæssige konstellationer. Puberteten er som livsalder ken-

detegnet ved, at man begynder at tvivle på det, som man før stolede på. Evner, viden og erfarin-

ger bliver i denne alder efterprøvet i en identitetsdannelsesproces. Eleverne er i denne livsalder 

spændt ud i et polariseret udfald, hvor et positivt udfald vil munde ud i en psykosocial identitet, 

som er afstemt ift. eleven selv og de sociale kontekster eleven indgår i. Et negativt udfald af denne 

livsalder vil derimod munde ud i en identitetsforvirring, hvor eleven ikke føler sig afstemt med sine 

sociale kontekster. Eleven kan ende med en overidentifikation, hvor eleven sætte sin egen identi-

tet til side og i stedet accepterer omverdens identitet (Imsen, 2015). 

6.3 – Karakterer og selvopfattelse 

Mennesket kan karakteriseres som værende et reflekterende væsen gennem synet på sig selv og 

sine egne handlinger. Vi ser karaktertræk, potentialer og muligheder i vores eget væsen og samti-

dig forholder vi os til andres gøren og væren, hvormed vi både skaber en selvidentitet og en social 

identitet i interaktion med omverden (Andreasen, 2008). 

 Selvom ordet identitets græske oprindelse betyder ”den samme”, så er menneskets identitet 

foranderlig, hvor vi flere gange gennem livet vil opleve at udvikle vores identitet over tid, ligesom 

vi også vil opleve at have forskellige identiteter ift. de sociale kontekster vi indgår i. Dermed findes 

identitet som et socialt fænomen, hvor grupper skelner mellem, hvem der hører til. Denne skelnen 

mellem tilhør i gruppen udspringer af tegn på forskellighed mellem individer og kan defineres af 

mange forskellige faktorer; valg af påklædning, sprogbrug, køn, men dette tegn på forskel kan 

også være karakterer og præstationer i skolen. Det betyder, at karakterer må have indflydelse på 

elevers selvopfattelse og identitetsdannelse. Disse markeringer af forskelle blandt individer kan 
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have forskellige betydninger alt afhængig af, hvor de optræder i en social kontekst og det har også 

betydning for, hvordan det enkelte individ handler ift. dem (ibid). 

 Identitet er en kompleks størrelse som beskrevet i ovenstående og der foregår en større ka-

tegorisering af omverden, hvor vi prøver at bestemme mennesker og ting omkring os gennem for-

skellige karaktersæt, så vi kan beskrive, hvad de er og hvad de ikke er. Denne kategorisering er ge-

nerel for alle mennesker, men påvirket af det enkelte individ. Det er individuelt, hvordan man 

f.eks. vurderer en dygtig elev. Kategoriseringer er med til at danne en referenceramme for forstå-

elsen og disse symboler er medierende når verden fortolkes (ibid). 

 Selvopfattelsen er summen af de oplevelser et individ har, når man reflekterer over sig selv, 

andre og forholdet her i mellem. Hvis en elev har en dårlig oplevelse med karakterer som faktor 

for skelnen mellem tilhør i en gruppe, så kan dette resultere i at eleven ikke føler sig tilstrækkelig. 

Selvopfattelsen kan hos eleven blive ændret negativt i form af et selvsyn, hvor eleven begynder at 

se begrænsninger for sig selv. Hvis eleven begynder at få et syn på sig selv som værende ikke til-

strækkelig ift. de forventninger skolen og omverden stiller og samtidig være overbevist om at de 

ikke er i stand til at udvikle sig, så kan eleven ende med at have en negativ identitetsdannelse. 

Dette kan resultere i mindre engagement i skolen og mængden af tid anvendt på skolearbejde kan 

blive dalende i takt med at denne negative selvopfattelse styrkes hos eleven (ibid). 

 

7 – Analyse 

Analyseafsnittet tager udgangspunkt i de ovenstående teoretiske positioner, hvor jeg vil analysere 

min empiri. Min analyse bliver sammenlignet med dansk og international forskning, og jeg vil med 

et teoretisk udgangspunkt forklare overensstemmelser og afvigelser. Analysen opdeles i fire te-

maer, som hver især tager udgangspunkt i en af spørgsmålskategorierne og vil blive suppleret med 

uddrage fra mine interviews. Analyseafsnittet slutter med en opsamling af de vigtigste pointer fra 

analysen, som vil være udgangspunkt for diskussionen, handlingsperspektivet og konklusionen. 

Grafer over mit spørgeskema kan ses i Bilag 12.2 og citater fra fokusgruppeinterviewet og det se-

mistruktureret interview kan læses i længere sammenhænge i henholdsvis Bilag 12.4 og Bilag 12.6.  
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7.1 – Forholdet til skole 

Første del af analysen tager udgangspunkt i spørgsmålskategorien ’Forholdet til skole’, hvor jeg 

analyserer, hvordan elevernes forhold er til skole, forældrenes forventninger til præstationer og 

om eleverne taler med deres forældre om karakterer. 

 Besvarelserne fra spørgeskemaerne viser, at eleverne generelt virker glade for at gå i skole. 

Typetallet for standpunktet ”Jeg kan godt lide at gå i skole” ligger på 4 og samtidigt så har 93% af 

eleverne svaret 3 eller højere. Det kan derfor konkluderes at eleverne generelt nyder at gå i skole 

og at det er kun få elever, som ikke finder skolegangen glædelig. 

 Empirien fra spørgeskemaet viser, at eleverne taler med deres forældre om karakterer i sko-

len. Standpunktet ”Jeg taler om mine karakterer med mine forældre” har et typetal på 5 og over 

halvdelen af eleverne er meget enig i dette standpunkt. Størstedelen af eleverne har ligeledes sva-

ret 3 eller højere på dette standpunkt, som dækker 97% af besvarelserne. Hvorvidt denne snak 

med forældrene er elevinitieret fortæller mine empiri ikke, men ift. Folkeskolelovens §13, hvor 

elever og forældre har krav på regelmæssig underretning om elevens udbytte af undervisning, så 

kan det tyde på, at brugen af karakterer kan være et led i denne proces. Underretningen om ele-

vernes faglige udbytte skal danne grundlag for efterfølgende vejledning og planlægning af under-

visningen ift. det bedst mulige udbytte for den enkelte elev (Undervisningsministeriet, 2017). 

 Eleverne har ift. udsagnet ”Mine forældres forventninger er store ift. mine præstationer i 

skolen” svaret, så typetallet for dette standpunkt er 3. Der er dog en andel på 30% af elevbesvarel-

serne, som er 4, hvor det ud fra spørgeskemaet kan tyde på, at nogle elever oplever, at forældrene 

i hvert fald har nogle forventninger til deres præstationer i skolen. Uddrag fra fokusgruppeinter-

viewet viser også at eleverne oplever, at deres forældre forholder sig meget forskellige til karak-

terne. En af eleverne siger følgende som svar på, hvordan de taler om karakterer med forældrene; 

”De prøver selvfølgelige at følge med så godt som de kan…” og tilføjer ”… det kan være lidt nerve-

pirrende, hvis man f.eks. ikke lever op til deres forventninger, men det kan også være godt, for så 

hvis man får gode karakterer, så bliver de glade”. Ud fra elevens svar, så virker det til at elevens 

forældre har forventninger til de faglige præstationer i skolen og eleven virker giver også udtryk 

for at være påvirket af det forældrenes karaktersyn. En anden elev fra fokusgruppeinterviewet gi-

ver i følgende uddraget udtryk for, at elevens forældre har et andet karaktersyn; ”Min søster fik 

rigtig gode karakterer og så fik vi en snak, fordi jeg ligesom sammenlignede mig med hende og jeg 
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fik ikke lige så gode karakterer…” og tilføjer slutteligt ”De sagde at det skulle jeg ikke, fordi de ikke 

forventer noget af mig, de forventer bare at jeg har det godt og jeg synes selv, at jeg får okay gode 

karakterer”. Det virker til at denne elev ikke er påvirket i samme grad af forældrenes forventninger 

til karakterne og har et mere afslappet forhold til egne karakterer sammenlignet med den første 

elev. National forskning viser, at forældres tilgang til karakterer og hvordan karakterne generelt 

italesættes i hjemmet også har en indflydelse på, hvordan eleverne tolker og forholder sig til deres 

karakter (Andreasen, 2008). Den måde forældrene taler om og tilgår karakterer som evaluerings-

værktøj kan dermed få indflydelse på, hvordan eleverne positionerer sig ift. hinanden (Pless & 

Katznelson, 2007). Forældrenes karakterdiskurs i hjemmet kan være med til at skabe kategorise-

ringer, som elever bruger til at finde tilhørsforhold i sociale grupper. Hvis en større forældre-

gruppe har et fokus på karakterer, så kan det være med til at diktere karakterer, som et medie-

rende symbol i klasserummet (Andreasen, 2008). Denne karakterdiskurs kan også være problema-

tisk ift. elevens mulighed for at få psykologisk ilt og iltende realitetskorrigering. Eleverne kan blive 

udfordret på autonomi, hvis et fokus på karakterer bliver overskyggende ift. deres andre kompe-

tence i skolen, hvor f.eks. kammeratskab og hjælpsomhed kan vægte højt hos eleven selv. En ka-

rakterdiskurs blandt forældre, elever og lærere kan også være problematisk ift. spændingsbuen 

mellem behovet for autonomi og behovet for at realisere sig selv, hvor risikoen for at føle sig util-

strækkelig og mangle tilhørsforhold kan have negativ effekt på elevens mulighed for at realisere 

sig selv (Thielst, 1998) (Tønnesvang & Hedegaard, 2015). Dette karakterfokus er også noget lære-

ren oplever som en udfordring i forældresamarbejdet, hvor læreren til spørgsmålet om forældre-

nes tilgang til karakterer svarer følgende; ”Meget forskelligt. Der er stor forskel på, hvordan foræl-

drene bearbejder karaktererne… Nogle af dem pacer tydeligvis og at de skal have nogle bedre ka-

rakterer, hvor andre er svære bare at kalde ind til en forældresamtale”. Læreren fortæller i føl-

gende uddrag uddybende om oplevelsen af forældre der ’pacer’; ”Der er meget kontakt på intra…, 

de kan finde på at troppe op på skolen en gang i mellem og vil have nogle samtaler… om, hvad de-

res barn skal gøre bedre eller anderledes”, hvilket giver udtryk for, at nogle forældre er meget fo-

kuseret på deres børns karakterer i skolen. Min empiri fra spørgeskemaet og de udvalgte uddrag 

viser fra gruppeinterviewet og det semistruktureret interview viser, at elever og lærere oplever 

forskellighed omkring forældrenes tilgang til karakterer i folkeskolen og det har en effekt på ele-

verne.  
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7.2 – Forholdet til karaktere 

Det følgende analyseafsnit vil tage udgangspunkt i spørgsmålskategorien ”Forholdet til karakte-

rer”, som har fokus på elevens forhold til og oplevelse af karakterer. Eleverne har ift. udsagnet om 

karakters betydning svaret således, at typetallet for udsagnet er værdien 3. Summen at værdierne 

3, 4 og 5 er 92%, så størstedelen af eleverne mener, at karakterer har betydning for dem. Dette 

kommer også til udtryk i fokusgruppeinterviewet, hvor eleverne giver udtryk for, at de har stiftet 

bekendtskab med tolkning af karakterer, hvilket følgende uddrag af interviewet viser; ”Altså på en 

måde så er det godt nok at man ved, hvor man ligger, men nogle gange kan det være lidt nervepir-

rende, fordi man ikke ved om man er god nok. Man vil selvfølgelige helst have at det er en høj ka-

rakter”, ”Det kan selvfølgelig også være et pres, hvis man har fået en god karakter sidste gang, at 

man så føler at man skal leve op til den præstation igen…” og ”Jeg er lidt ligeglad med det. Ej, det 

betyder på en måde lidt, men bare det at man ikke går tilbage så har jeg det fint med det”. Uddra-

gene viser at eleverne har fokus på karakterer og at de har en betydning. De vil gerne have gode 

karakterer, men det vigtigste er at leve op til den sidste karakter, hvilket kan være et tegn på, at 

eleverne ser karakterer som en del af deres skoleidentitet. En af eleverne giver udtryk for, at hun 

ser sig selv, som en af de elever, der skal have høje karakterer. Eleven udtrykker følgende angå-

ende oplevelsen med karakterer; ”Nogle gange så får jeg det helt fysisk dårligt i maven, hvis jeg får 

en dårlig karakter og det kan jeg bare ikke sådan have. Og så skal jeg bare have gjort det her 

bedre”, hvor jeg opklarende spørger ”Er det fordi at du gerne vil være den person, som får de høje 

karakterer…?” hvortil eleven svarer ”ja”. Det kan her tyde på, at denne elev begynder at tage høje 

karakterer til sig, som en del af identiteten (Katznelson, 2014) (Andreasen, 2008). 

 Besvarelserne fra spørgeskemaet til udsagnet om vigtigheden af at få gode karakterer viser 

et typetal på værdierne 4 og 5 med en svarprocent på 33%. Svarværdien 3 har fået 27% af besva-

relserne og 92% af eleverne har besvaret udsagnet med værdien 3, 4 eller 5. Det kan tyde på at 

gode karakterer har betydning for eleverne, men det er vigtigt at lægge mærke til, at begrebet 

’gode karakterer’ ikke er defineret som topkarakterer. Dette kan være en forklaring på de ovenstå-

ende uddrags fokus på, at eleverne ikke vil gå tilbage i karakterer. Dermed kan gode karakterer 

vurderes som individuelt og besvarelserne kan være et tegn på vigtigheden af faglig udvikling. 

Dette stemmer også overens med at typetallet for udsagnet om at det er vigtigt at lære så meget 

som muligt, som er 5 med en svarprocent på 53%, og summen af svarene på værdierne 3, 4 og 5 
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værende næsten 98%. Tendensen blandt eleverne kan være et resultat af den diskurs læreren har 

til karakterer i f.eks. forældresamarbejdet, hvor læreren svarer følgende; ”… jeg vil have det læ-

ringsmæssige syn på det, men den kan være svært at få proppet på en forælder der bare gerne vil 

have at der skal stå en karakter... Jeg forsøger at få læringstilgangen, men det er ikke altid nemt, 

men de forstår oftest det man forsøger at formidle videre”. Hvis forældrene tager lærerens læ-

ringsmæssige syn på karakterer til sig og bruger det som diskurs om karakterer, så er der også 

større chance for, at samme diskurs bliver en del af eleven tolkning af karakterer (Andreasen, 

2008). 

 International forskning af Alli Klapp viser, at eleverne bliver motiveret af gode karakterer og 

det resulterer ofte i større arbejdsindsat og gåpåmod i det fag karakteren er givet i (Klapp, 

Cliffordson, & Gustafsson, 2014). Min empiri viser samme tendens, hvor typetallet for dette ud-

sagn ligger på værdien 4 med en svarprocent på 35%. Størstedelen af besvarelserne for dette ud-

sagn ligger på svarværdierne 3, 4 og 5 med en sum på 92%. Denne tendens stemmer overens med 

de psykologiske grundbehov, hvor en god karakter kan være tegn på mestring, hvilket er med til at 

udvikle psykologisk ilt, hvor elevens faglige kunnen opleves tilstrækkelig ift. en udfordring 

(Tønnesvang & Ovesen, 2012). Dette kan støtte op af en af elevernes interviewsvar; ”Det giver 

også meget god selvtillid, hvis man nu f.eks. får et 12-tal i engelsk, så bliver man meget glad og 

tænker det havde jeg ikke regnet med, så får man lyst til at arbejde hårdere og videre næste gang” 

Dette stemmer også overens med de generelle oplevelser jeg selv har med elever og karakterer, 

hvor eleverne virker mest motiveret i de fag, hvor eleven oplever at have succesoplevelser med de 

faglige udfordringer, som bliver stillet (Tønnesvang & Hedegaard, 2015). 

 Et lignende forskningsprojekt af Alli Klapp viser også at lave karakterer, har en negativ effekt 

på elevers arbejdsindsat og skoleglæde i grundskolen på kort og lang sigt. Deltagerne i forsknings-

projektet viste tegn på, at gentagne lave karakterer havde en negativ effekt i flere år efter endt 

grundskole, og at det havde påvirket dem gennem ungdomsuddannelse  (Klapp, 2015). Her viser 

min empiri fra spørgeskemaet ikke samme tendens som international forskning. Selvom typetallet 

for udsagnet ”jeg mister lysten til at lære mere, når jeg får lave karakterer” er svarværdien 3, så er 

summen af svarværdierne 1, 2 og 3 90%, hvilket tyder på, at eleverne ikke finder lave karakterer 

demotiverende. Det er her interessant at analysere, hvad eleverne fortæller om efterarbejdet med 

eventuelt lave karakterer i skolen, hvor følgende uddrag fra er sigende; ”Snakker med læreren”, 
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”Hvad der fungerer”, ”Hvad fungerer ikke, hvad skulle jeg måske ikke have gjort” og ”Jeg synes de 

er meget gode til at give os en chance til at tale om, hvorfor vi har fået den karakter vi har fået og 

hvad vi kan gøre bedre”. Det tyder på at eleverne oplever en formativ tilgang til karakterer og en 

mulighed for at tale om, hvordan man kan forbedre sig. Læreren giver også udtryk for at disse 

samtaler er en fast del af den pædagogiske og didaktiske praksis; ”Vi arbejder rigtigt meget med 

læringssamtaler ude på skolen og forsøger at inkorporere dem så vidt muligt og generelt på skolen 

så implementerer vi den læringssamtale” og læreren har nogle klare overvejelser angående sam-

talerne; ”Jeg sørger selvfølgelig for at det er en positiv samtale, og at det ikke kun er det negative 

som skal fremhæves. Jeg bruger meget konceptet to stjerner og et ønske... Jeg sidder og har sam-

taler med dem og sørger for at det er på deres præmisser langt hen ad vejen, men får selvfølgelig 

også sagt de ting, som skal siges. Det skal ikke pakkes ind i bobleplast, men samtidig skal det være 

en behaglig oplevelse”. Læreren har en pædagogisk og didaktisk tilgang til disse samtaler, hvor 

eleverne skal have mulighed for at være deltagende i samtalen. Læreren er bevidst om vigtighe-

den af at være reel ift. karakterer, så eleverne får en karakter, der afspejler præstationen. Læreren 

er her med til at skabe iltende realitetskorrigering ift. de psykologisk grundbehov for mestring 

(Tønnesvang & Hedegaard, 2015). Læreren giver også udtryk for indirekte at have gjort sig overve-

jelser angående den iltende realitetskorrigering i følgende uddrag fra interviewet; ”Jeg tænker, at 

hvis man har lavet et stykket arbejde, som ligger til et 10-tal, så skal man også have 10-tallet, men 

har man lagt et stykke arbejde som ligger til et 4-tal, så er der heller ikke nogen kære mor... Det 

tænker jeg er at gøre børnene en bjørnetjeneste i sidste ende, og det tror jeg ikke der kommer no-

get positivt ud af”. Læreren og eleverne giver udtryk for at karakterer bliver brugt i en formativ 

evalueringstilgang, hvor eleverne har mulighed for sparring til videre faglig udvikling i et afstemt 

forhold til karakterer, der gives på baggrund af den faglige præstation (Dysthe, 2010). Denne til-

gang til karakterer virker til at give eleverne lyst til at lære så meget som muligt, hvor gode karak-

terer er motiverende og lave karakterer bliver udgangspunkt for faglig udvikling. Generelt kan ka-

rakterer blive et medierende symbol for elevernes faglige udvikling (Andreasen, 2008).  

7.3 – Forholdet til mig og andre 

Denne del af analysen tager udgangspunkt i spørgsmålskategorien ”Forholdet til mig”, som om-

handler elevernes måde at tale om egne og andres karakterer i klassen. Mine empiri fra spørge-

skemaet viser, at eleverne i nogen grad taler om egne karakterer med klassekammeraterne. 34% 
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af eleverne har på ordinalskalaen fra 1 til 5 vurderet sig selv som 4, hvilket også er typetallet for 

dette udsagn. De resterende besvarelser er fordelt nogenlunde jævnt mellem 2, 3, og 5, hvortil 

næsten ingen elever har besvaret udsagnet med værdien 1. Summen af 3, 4 og 5 dækker over 82% 

af alle besvarelserne og ud fra spørgeskemaerne tyder det på, at eleverne taler om egne karakte-

rer. Eleverne giver i interviewet udtryk for, at de taler med hinanden om egne karakterer, som det 

ses i følgende uddrag fra interviewet ”Ja, det gør vi.” og ”Ja, det er når vi bliver sendt ud for at få 

karakterer, så når nogen kommer ind så ”nå, hvad fik du?” og så bliver den næste person sendt 

ud”. To af eleverne gør dog opmærksom på, at det ikke er alle elever, som ønsker at snakke om 

egne karakterer med klassekammeraterne. Nogle elever vil ikke sige det og til det kommenterer 

de følgende; ”Nogen siger ”det er min egen private sag”” hvortil en anden elev supplerer ”Og det 

er det selvfølgelig også”. Empirien fra spørgeskemaet viser ikke, hvilke elever som ikke ønsker at 

tale om egne karakterer, men eleverne kommenterer spørgsmålet om at tale om egne karakterer 

med følgende; ”Hvis man har fået 12, så er det helt okay, og de fleste som får høje karakterer siger 

det… Men der er også nogen som gerne vil holde det lidt mere til sig selv og det er også fint nok.”. 

Elevens svar kan tyde på, at der er en tendens til at elever, som generelt får høje karakterer ikke 

har de samme bekymringer om karakterer sammenlignet med lavt præsterende elever. Hvorvidt 

elever ikke ønsker at dele deres karakterer med klassekammeraterne, fordi de får lavere karakte-

rer kan ikke konkluderes. Der kan dog være risiko for, at grunden til at nogle af eleverne ikke øn-

sker at dele karakterer skyldes, at de ikke føler sig gode nok. Dette kan blive starten på, at nogle 

elever frygter eventuelle konsekvenser for f.eks. tilhørsforhold i klassen, hvis deres karakterer ikke 

er høje nok og dermed kan karakterer blive et startende medierende symbol for eleven 

(Tønnesvang & Hedegaard, 2015) (Andreasen, 2008). Det virker dog til at eleverne fra interviewet 

har en afslappet indstilling til at fortælle klassekammeraterne om egne karakterer, hvilket kommer 

til udtryk i følgende uddrag; ”Ligegyldig hvilken karakter jeg har fået, hvis de spørger mig, så siger 

jeg det.” og ”Der er ingen grund til at skjule hvor god eller hvor dårlig man er.” 

 Spørgeskemaet viser en tendens, hvor de generelt ikke taler om andres karakterer med de-

res klassekammerater. Typetallet for dette udsagn er 2, hvor 38% af eleverne har svaret dette. 

Den næsthøjeste svarprocent for dette udsagn er værdien 1 og summen for værdierne 1, 2 og 3 er 

78%, hvilket tyder på at eleverne ikke aktivt taler om andres karakterer. Sammenholdt med den 

ovenstående analyse, så kan det tænkes, at eleverne generelt ikke taler om andres karakterer ud 
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over, hvis personen selv er en del af samtalen. Følgende uddrag fra interviewet viser, at eleverne 

gør sig nogle overvejelser, når de taler om andres karakterer. Eleverne siger, hvis de taler om an-

dres karakterer, så er det kun venners karakterer og oftest har denne snak en mere humoristisk 

tone; ”Det kan man godt. Hvis nu man har en i klassen, som ikke har fortjent en karakter så kan 

man godt, men det gør man også kun med ens venner…”, ”Det kan godt være sådan for sjov, når 

man ved at han ikke har arbejdet særlig meget, men alligevel så får han en høj karakter…” og 

”F.eks. i gruppearbejde, hvis nu hele gruppen får 10 og han ikke har lavet noget, og han så har væ-

ret med på toget”. Det tyder på at eleverne er opmærksomme på, hvilke situationer det er accep-

tabelt af tale om andres karakterer, og det foregår kun, hvis den anden elev er kommet lidt let til 

en karakter og muligvis ikke har gjort sig fortjent til den. Eleverne taler ikke om andres karakterer i 

en nedladende tone og eleverne er bevidst om, hvem de kan tillade sig at lave sjov med. Denne 

indstilling til karakterer er vigtigt i en klasse, hvis man skal undgå at eleverne få skabt en karakter-

diskurs, hvor andres karakterer er et samtaleemne. Bevidstheden om hvordan man taler om ka-

rakterer, kan være med til at dæmme op for karakterer som et negativt medierende symbol i klas-

sen (Andreasen, 2008). Det er også med til at skabe tryghed hos de elever, som er usikre på sin 

egen identitet og faglige kunnen, da de ikke bliver et samtaleemne i klassen pga. deres karakterer, 

hvilket kan være med til at sikre at eleverne i denne livsalder ikke oplever nederlag med karakte-

rer, som kan påvirke indstillingen til skolegangen (Katznelson, 2014) (Imsen, 2015).  

7.4 – Forholdet til klassekulturer  

Med udgangspunkt i den sidste spørgsmålskategori ”Forholdet til klassekultur”, hvor eleverne 

skulle forholde sig til klassekulturen omkring karakterer. Min empiri fra spørgeskemaet viser, at 

eleverne ikke oplever grupperinger pga. karakterer. 49% af eleverne har på en ordinalskala svaret 

1, hvilket er typetallet for spørgsmålet. Samtidig har en stor andel af eleverne besvaret spørgsmå-

let med en værdi på 1, 2 eller 3 med en sum på 91%. Dette støttes også op af elevernes svar fra 

interviewet, hvor følgende kan fremhæves; ”Det tror jeg ikke de gør.”, ”Nej, jeg tænker ikke kun 

på grund af karakterer, men det mere er vennekredse og sådan noget.” og ”Måske ikke karakterer, 

men arbejdslyst.”. Det kan her tyde på, at eleverne ikke oplever karakterer som et symbol for fra- 

og tilvalg ift. gruppearbejde (Andreasen, 2008) (Katznelson, 2014). Elevernes oplevelse af gruppe-

dannelse i klassen bliver oplevet på samme måde af læreren, som fortæller følgende; ”Umiddel-

bart så er de rigtig gode til at inddrage hinanden i de fagfaglige elementer i arbejdet og der er det 
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ikke altid at de tænker karakterer… De rammer meget indenfor, hvem de er venner med…”. Når 

eleverne i disse gruppedannelser bliver anerkendt for deres individualitet og faglige kvaliteter, så 

er dette med at stimulere elevernes behov for autonomi, tilhørsforhold og mestring. Eleverne vil i 

oplevelsen med gruppedannelse have mulighed for at opnå psykologisk ilt, da mange af de psyko-

logiske grundbehov har mulighed for at blive stimuleret positivt (Tønnesvang & Hedegaard, 2015). 

Inddragelsen af hinandens styrker kan også være med at danne en meningsskabende horisont, 

hvor elevens kompetencer kan blive udgangspunkt for refleksion over egen realiseringsproces 

(Thielst, 1998). Til spørgsmålet om hvorvidt eleverne har valgt klassekammerater fra i gruppear-

bejde pga. karakterer, så har 14% af eleverne svaret ’ja’. Disse 14% kan virke som en stor andel af 

eleverne, men når man analysere en af uddybende kommentarer, ”Gør det tit, da jeg er træt af at 

lave en hel gruppe opgave alene.”, så kan det være et udtryk for, at karakterer ikke umiddelbart er 

den vigtigste faktor og at nogle elever har svaret ’ja’, selvom karakterer ikke er den egentlige år-

sag. Denne tendens, hvor karakterer ikke har indflydelse på gruppedannelse, som både spørgeske-

maet, elevinterviewet og lærerinterviewet viser, stemmer ikke overens med de konklusioner som 

er blevet foretaget på området nationalt. Karen E. Andreasens forskning viser at karakterer har no-

gen betydning for gruppedannelse, hvor karaktereren kan blive til et eksklusionsværktøj, som ele-

verne bruger til at vælge hinanden til og fra (Andreasen, 2008). Forklaringen på hvorfor min empiri 

ikke viser samme tendens, skal muligvis findes i andre faktorer, som også kan have betydning for 

gruppedannelse og at disse vægtes højere pga. en ikke tilstedeværende karakterdiskurs.  

 I en af de ovenstående citater fra fokusgruppeinterviewet, gør en elev opmærksom på, at 

gruppedannelsen ikke sker med udgangspunkt i karakterer, men at andre faktorer som f.eks. ar-

bejdslyst har en betydning. Eleven uddyber selv med følgende; ”hvis der er nogen som f.eks. laver 

meget, så har de en tendens til at sætte sig sammen med andre, som laver meget, for så slipper de 

for at trække det hele selv…”, hvilket tyder på at elevernes arbejdsindsats er en faktor, som har 

større betydning for til- og fravalg i gruppedannelse. Dette er også en mulig forklaring på, hvorfor 

kun 4% af eleverne i spørgeskemaet har svaret ’ja’ til, at de har oplevet at blive valgt fra i gruppe-

arbejde pga. karakterer, men at 28% af eleverne til det spørgsmål har svaret ’ved ikke’. Det kan 

tyde på, at arbejdslyst og elevernes generelle vennekredse i og udenfor skolen er de mest betyd-

ningsbærende symboler, når eleverne prøver at agere i den sociale kontekst, som opstår, når ele-

verne selv danner grupper (Andreasen, 2008). 
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7.5 – Opsamling på analyse 

Dette afsnit vil fungere som en opsamling af de pointer fra analysen, som vil blive brugt som ud-

gangspunkt for de kommende afsnit, der fokuserer på diskussion, handleperspektiv og konklusion. 

 Generelt viser forældrene interesse for elevernes karakterer, hvilket både eleverne og lære-

ren mærker. Forældrene har forskellige forventning til elevernes karakterer, hvor nogle oplever 

visning af standpunktskarakterer el.lign. som nervepirrende, fordi eleven er bange for ikke at leve 

op til forældrenes forventninger. Andre elever oplever, at forældre fokuserer på trivsel i skolen og 

der er ingen direkte sammenligning mellem f.eks. søskende og hvad man forventer af dem fagligt, 

hvilket virker afslappende ift. karakterpres. Læreren oplever at nogle forældre ’pacer’ deres børn, 

hvilket resulterer i meget kommunikation om karakterer mundtligt og skriftligt. 

 Eleverne synes at vise, at karakterer har en betydning for dem, hvilket også bliver tydelig-

gjort i øget motivation, hvis eleverne oplever at få gode karakterer. Eleverne virker generelt til at 

fokusere på vigtigheden af faglig udvikling og har fokus på, at karakterne er meget individuelle og 

det er vigtigst ikke at gå tilbage i karakter. En elev fra interviewet giver udtryk for vigtigheden af at 

få de høje karakterer, fordi det ønsker eleven selv. Elevernes besvarelser angående øget motiva-

tion stemmer overens med international forskning på området, men eleverne virker ikke til at 

være negativt påvirket at lave karakterer, hvilket strider mod konklusion fra et lignende forsk-

ningsprojekt. Dette kan skyldes læringssamtaler, som er en del af elevernes skolegang, hvor lære-

ren fokuserer på en formativ tilgang til evaluering, så karakterer bliver en rettesnor for udvikling. 

Tilbuddet om læringssamtaler nyder eleverne og de bruger muligheden til at få en positiv samtale 

om, hvordan de kan udvikle sig. 

 Eleverne taler om karakterer med hinanden, men taler ikke om andres karakterer. Det er 

forskelligt fra elev til elev, hvorvidt de ønsker at tale om egne karakterer, men der er en tendens 

til, at elever som får høje karakterer oftere, taler om dem. Eleverne er bevidste om at karakterer 

er en privat sag og det accepterer de, men eleverne fra interviewet giver udtryk for, at de ikke fø-

ler at have noget at skjule ift. karakterer. Eleverne kan finde på at lave lidt sjov med hinanden, hvis 

en af vennerne har fået en højere karakterer end fortjent.  

 Empiri fra spørgeskemaet og uddrag fra de forskellige interviews med elever og læreren vi-

ser, at eleverne generelt ikke bruger karakterer, som udgangspunkt for at vælge hinanden til og fra 

i gruppearbejde. Eleverne og læreren oplever at faktorer som arbejdsindsats og vennekreds har 
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større betydning, når eleverne skal vælge, hvem de arbejder sammen med. En af eleverne påpeger 

dog, at elever som er fagligt dygtige oftest finder sammen, fordi de også har en høj arbejdsindsats. 

  

8 – Kritisk refleksion over empiri 

8.1 – Spørgeskema  

Jeg vil starte med at kigge på kritik af spørgeskemaet og udførelsen af dette. Som udgangspunkt er 

jeg tilfreds med mængden af svar, som er indsamlet ift. mit bachelorprojekt. Det vil dog altid være 

en fordel at indsamle en større mængde end små 100 besvarelser for at opnå større validering 

(Schlüntz, 2016).  

 Jeg ville gerne selv have været til stede, da eleverne udfyldte spørgeskemaet, så jeg kunne 

introducere til emnet og ligeledes pointere, at deres besvarelse ville blive behandlet anonymt. 

Dette var ikke muligt, da lærerne selv ønskede at lave denne introduktion, så de bedre kunne 

passe det ind i planlægningen. Derfor forberedte jeg et kort oplæg, som lærerne skulle holde an-

gående spørgeskemaet, hvortil jeg skrev en kort introduktion øverst i spørgeskemaet. Jeg kan ikke 

vide, hvordan læreren har forholdt sig til spørgeskemaet efter introduktionen og hvordan de har 

besvaret eventuelle spørgsmål fra eleverne. Jeg ser ikke dette som en stor fejlkilde, men jeg vil be-

stræbe mig på at være til stede næste gang. 

 Da spørgeskemaet skulle fungere som udgangspunkt for mine interviews, så indeholder det 

nogle spørgsmål, som ikke er blevet relevante ift. mit bachelorprojekt. Spørgemålene angående 

køn og skole, er ikke blevet anvendt i min analyse, da jeg ikke har sammenlignet køn eller de to 

skoler. Næste gang jeg bruger spørgeskema, så skal jeg være mere opmærksom på, hvad jeg øn-

sker at undersøge. Spørgsmål 13 ”Når en opgave er for svær, så giver jeg op efter kort tid” har ikke 

givet mig den ønskede empiri og kunne dermed undlades.  

 Uddybende svar ville jeg generelt gerne have inkluderet i spørgeskemaet, så jeg kunne have 

fået mere nuanceret empiri. Muligheden for at anvende mere nuanceret empiri fra nogle spørgs-

mål kunne være en fordel ift. spørgsmål, som jeg desværre har formuleret, så de kan forstås på 

flere måder. Dette kunne f.eks. være spørgsmål 5 ”Mine forældres forventninger er store ift. mine 

præstationer i skolen”, da dette spørgsmål kan besvares ud fra arbejdsindsat, karakterer m.m. 
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Hvis eleverne ikke skulle have mulighed for at uddybe, så skulle dette spørgsmål have været for-

muleret som følger ”Mine forældres forventninger er store ift. mine karakterer i skolen”. Det er en 

fejlkilde, da det ikke er sikkert, at eleverne har forstået spørgsmålet som ønsket. 

8.2 – Interviews 

I mine interviews forsøgte jeg at være fokuseret på at få svar på de spørgsmål, som jeg havde i min 

interviewguide. Det var dog stadig vigtigt for mig, at jeg ikke var for låst af de forberedte spørgs-

mål, så det ikke var muligt at følge interessante svar, som respondenterne kom med. Dette synes 

jeg lykkedes i nogen grad, da jeg personligt synes det kan være svært at være fokuseret på inter-

viewguiden og indholdet af selve samtalen. Det kunne have været en fordel at være to om at fore-

tage interviews, så den ene kunne være den primære interviewer og arbejde ud fra interview-

guiden og den anden fungerede som en observatør, som fik øje på de ikke åbenlyse og interes-

sante dele af respondenternes svar, så man fangede så mange nuancer, som muligt. Jeg vil derfor 

til næste gange forsøge at inddrage en anden person som støtte, når jeg foretager interviews. 

 Det var ligeledes vigtigt for mig, at jeg ikke lagde ord i munden på respondenterne, da jeg 

gerne ville have at de svarede oprigtigt på mine spørgsmål. Jeg forsøgte derfor at give dem tid til 

at tænke og ikke tolke tavsheden som et tegn på, at de ikke forstod spørgsmålet. Dette lykkedes 

jeg med i nogen grad, men jeg ville gerne have brugt færre eksempler. Jeg kommer på et tidspunkt 

til at stille følgende spørgsmål til en elev: ”Er det fordi at du gerne vil være den person, som får de 

høje karakterer, er det de karakterer du selv ønsker?”, hvor jeg synes at mit valg af ordene ”gerne” 

og ”du selv ønsker” ikke var neutral og det vil jeg undgå næste gang jeg foretager interviews. 

 

9 – Diskussion og handleperspektiv 

Spørgsmålene som er værd at stille er, hvorvidt eleverne har nogen gavn af karakterer i folkesko-

lens udskolingsklasse og hvordan man generelt skal forholde sig til karakterer i folkeskolen, hvis 

det stadigvæk skal bruges som evalueringsværktøj. 

 Eleverne gav i fokusgruppeinterviewet udtryk for, at det er rart at få karakterer, for at kunne 

vurdere sig selv fagligt. Tanja Miller som har forsket i karakterer på gymnasieniveau påpeger også, 

at karakterer i et fag øger seriøsiteten (Dam, 2016). Eleverne gjorde dog opmærksom på, at stand-

punktskarakterer o. lign. kan være nervepirrende, hvis man ikke lever op til forventningerne. De  

oplever fysisk ubehag, hvis presset for at få de gode karakterer bliver for stort, hvilket følgende 
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uddrag viser; ”…hvis man f.eks. er dårlig i et fag og så skal man have sådan en stor prøve eller et 

eller andet, som man ved, at man får karaktere for, som tæller en del af standpunktskarakteren, så 

bliver man måske lidt nervøs og får det dårligt og har måske ikke lyst til at tage i skole lige den 

dag.” og ”Nogle gange så får jeg det helt fysisk dårligt i maven, hvis jeg får en dårlig karakter og det 

kan jeg bare ikke sådan have…”. Hvorvidt eleverne vil tage fagene lige så seriøst uden karakter, vi-

ser mine undersøgelser ikke, men det er interessant at vurdere, hvilken positiv effekt karakterer 

kan have for eleverne, hvis det skal give mening at bruge i folkeskolen. Dertil kan man stille sig un-

drende overfor de psykologiske konsekvenser karakterer medfører og hvorvidt det vil være muligt 

at opnå den positive effekt fra karakterer gennem en formativ evaluering. 

 Eleverne bruger læreren som sparringpartner i læringssamtalerne, som læreren planlægger i 

løbet af skoleåret. De er glade for, at det er muligt at spørge læreren til råds, hvis de er i tvivl om, 

hvordan de skal forbedre deres faglige produkter (Dysthe, 2010). Det er for læreren vigtigt at have 

en positiv tilgang til oplevelsen af karakterer, og bruge disse formativt. Hvis man tager udgangs-

punkt i behovet for mestring og følelsen af at være fagligt tilstrækkelig, så handler det om at give 

eleverne succesoplevelser (Tønnesvang & Hedegaard, 2015). Jeg ser ikke karakterer som en mere 

effektiv måde at give eleverne succesoplevelser med deres faglige niveau, når karakterer som eva-

lueringsværktøj giver mulighed for nederlag ved lavere karakter. Risikoen for at eleverne kommer 

til at opleve karakterer som en personificering af dem selv, både ift. ønsket om at opnå høje karak-

terer og undgå lave karakterer er stor, og jeg vurderer læringssamtaler i en formativ evaluerings-

proces, som mere givende ift. at give eleverne feedback indeholdende iltende realitetskorrigering 

(Andreasen, 2008) (Tønnesvang & Hedegaard, 2015). Det er vigtigt at pointere, at gentagende læ-

ringssamtaler stiller krav til lærerens didaktiske overvejelser ift. aktivering af resten af klassen. Jeg 

vurderer læringssamtaler til at være mindst lige så givende uden karakterer, men risikoen for at 

eleverne oplever nederlag med deres faglighed vil være minimeret. Dette giver mulighed for at 

eleverne vil løbe flere risici angående deres fremtidige valg, fordi de får større tiltro til egne evner 

(Tønnesvang & Hedegaard, 2015) (Katznelson, 2014). 

 En af de eneste steder jeg ser karakterer som brugbar i folkeskolen findes ved afgangsprø-

verne, hvor karakterne bliver adgangsgivende til ungdomsuddannelserne. Hvis ungdomsuddannel-

ser skal have optagelsessamtaler med alle ansøgere, så vil det være en ressourcekrævende opgave 

at gennemføre. Karakterne giver mulighed for at sammenligne os på tværs af nationer og fungerer 
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også som adgangsgivende i uddannelseslivet. Tanja Miller har også reflekteret over karakterer i 

grundskolen og pointerer at elever vil have fordel af at vente så længe som muligt med introduk-

tion af karakterer (Løntoft, 2015). Hun henviser til forskning af Karen E. Andreasen, som viser at 

negative oplevelser med karakterer i grundskolen, har indflydelse på elevers selvbillede og syn på 

fremtidige muligheder hele vejen op i ungdomsuddannelserne (Andreasen, 2008). 

 

10 – Konklusion 

Karakterbegrebet har i de sidste år været debatteret i medierne, hvor de har belyst hvilken effekt 

karakterer kan have på læring, identitetsdannelse og hvordan karakterer kan fordre et præstati-

onspres i folkeskolen, gymnasierne og de videregående uddannelser. Denne debat har fået mig til 

at overveje om karakterer er givende for elever, og hvordan man som lærer kan arbejde med ka-

rakterer formativt og konstruktivt. Jeg vil i dette afsnit besvare min problemformulering: 

 

Hvilken betydning har karakterbegrebet for lærerens facilitering for 8. klasseselevers identitets-

dannelse i en tid med høje forventninger? 

 

Min undersøgelse viser at eleverne virker motiveret for en øget arbejdsindsats, hvis de oplever at 

få gode karakterer, men alligevel oplever eleverne brugen af karakterer som nervepirrende. Fryg-

ten for ikke at indfri forældrenes forventninger kan være intimiderende, hvortil en af eleverne si-

ger, at forældrenes fokus på trivsel i skolen giver et afslappet forhold til karakterer. Det tyder der-

for på at eleverne syn på karakterer som medierende symbol er påvirket af forældrenes karakter-

diskurs. 

 Eleverne giver i spørgeskemaet og interviewet udtryk for karakteres betydning for dem per-

sonligt og de vil gerne undgå at gå ned i karakter. Dette resulterer i et pres om at præstere, hvilket 

kan føre til fysisk ubehag og manglende lyst til at komme i skole, hvis en større opgave er udgangs-

punkt for en standpunktskarakter. Eleverne giver i interviewet udtryk for at en lavere karakter end 

forventet kan være et nederlag og fører til manglende motivation for faget i en periode efter, hvor 

der også bliver stillet spørgsmål til egne evner. 

 Mit spørgeskema viser dog at eleverne modsat forskning ikke bliver demotiveret af lavere 

karakterer, hvilket kan være et udspring af de læringssamtaler som læreren bruger i obligatorisk 
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og frivillig form. Eleverne nyder at læreren tager sig tid til at snakke om karakterer, men fokusset 

på den faglige udvikling hos eleven er også vigtigt. Samtalen er elevstyret og eleverne oplever at 

denne samtale som givende ift. at komme videre med faget, hvis de har modtaget en lavere karak-

ter. Det er primært de højtpræsterende elever, som gør brug af de frivillige læringssamtaler, men 

læreren er overbevist om at flere obligatoriske samtaler er med til at gøre de lavtpræsterende 

mere åbne for at tale om karakterer og faglig udvikling. 

 Eleverne taler generelt om egne karakterer med klassekammeraterne, og giver udtryk for at 

karakterer ikke er et samtaleemne, hvis man taler om andre. Eleverne har forskellige holdninger til 

at tale om karakterer, men i interviewet giver eleverne udtryk for, at det primært er de elever, 

som er lavtpræsterende, som ikke ønsker at tale om egne karakterer. Det kan tyde på at nogle ele-

ver frygter, hvilke konsekvenser deres karakterer har på andres opfattelse af dem og for nogle af 

de lavtpræsterende elever kan karaktere blive et medierende symbol. Hvis eleverne skal tale om 

andres karakterer, så sker det om vennernes karakterer, hvis de ikke er fortjente. 

 Min konklusion på problemformuleringen er, at karakterer har nogle positive effekter på ele-

verne, hvor en succesoplevelse i et fag kan være med til at øge motivationen. Denne succesople-

velse mener jeg kan fordres gennem en formativ evaluering, hvor læringssamtaler kan give ele-

verne samme succesoplevelse. Mængden af negativ påvirkning fra karakterer mener jeg er iøjne-

faldende og når eleverne giver udtryk for, at det er nervepirrende at leve op til forventningerne til 

karakterer, så ser jeg en større risiko for nederlag og dårlige oplevelser ved brug af karakterer. Det 

er derfor vigtigt, at læreren skaber et læringsmiljø i klassen, hvor eleverne, klassen og forældrene 

har en fælles diskurs om karakterer, som et øjebliksbillede af elevernes faglige niveau. Inddragelse 

af læringssamtaler med eleverne i løbet af skoleåret og et fokus i forældresamarbejdet på den for-

mative evaluering er med til at dæmme op for eventuelle negative effekter af karakterer, da lære-

ren fordrer et formativt læringsmiljø, hvor eleven styrkes i troen på sig selv. Jeg anerkender at ka-

rakterer udgør en lettelse af den administrative arbejdsbyrde i uddannelsessystemet, så hvis det 

ikke er muligt at fjerne karakterer fra Folkeskolen, så vil jeg ligesom Tanja Miller anbefale at karak-

terer kun bliver brugt ved Folkeskolens afgangsprøver ift. videre uddannelse.  
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12 – Bilag 

12.1 – Bilag 1 – Spørgeskema 
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12.2 – Bilag 2 – Besvarelser af spørgeskema 
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12.3 – Bilag 3 – Interviewguide til fokusgruppeinterview 
Hvordan vil du beskrive karakterer? 

- Hvordan vil du beskrive gode karakterer? 
Hvordan taler du om karakterer med dine forældre? 
Mange i spørgeskemaet har sagt at de bliver presset af deres forældre til at få gode karakterer? 

- Hvordan er det hjemme hos jer? 
Når I skal lave afleveringer er der så klare vurderingskriterier? 

- Når du skal lave afleveringer, spørger du så din lærer om, hvad der skal til for at 
få en høj karakter? 

Hvorfor er det motiverende (at få gode) karakterer? 
Føler du dig demotiveret, hvis du får en lavere karakter end forventet? 

- Og hvordan forholder du dig til denne karakter? 
- Snakker du med din lærer om, hvordan karateren kan forhøjes næste gang? 

Føler du nogle gange at det er et nederlag at få karakterer?  
Hvad betyder det at for dig at få karakterer? 
Hvordan påvirker karakterer din lyst til at gå i skole? 
Beskriv hvordan jeres klasse er, når man snakker om karakterer. 
Oplever du at vælge nogen til eller at blive valgt til på grund af karakterer eller andre årsager? 
 
12.4 – Bilag 4 – Uddrag fra fokusgruppeinterview 

Interviewer: Hvordan vil du beskrive karakterer? 
E1: Altså på en måde så er det godt nok at man ved, hvor man ligger, men nogle gange kan det 
være lidt nervepirrende, fordi man ikke ved om man er god nok. Man vil selvfølgelige helst have at 
det er en høj karakter. 
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E2: Det kan selvfølgelig også være et pres, hvis man har fået en god karakter sidste gang, at man 
så føler at man skal leve op til den præstation igen og få lige så gode eller bedre karakterer den 
her gang. 
E3: Jeg er lidt ligeglad med det… Ej, det betyder på en måde lidt, men bare det at man ikke går til-
bage så har jeg det fint det. 
 

Interviewer: Hvordan snakker I med jeres forældre om karakterer derhjemme? 
E2: De prøver selvfølgelige at følge med så godt som de kan, hvordan man ligger, så kigger de of-
test på ens karakterer og kigger på, hvordan det går der. Og det kan være lidt nervepirrende, hvis 
man f.eks. ikke lever op til deres forventninger, men det kan også være godt, for så hvis man får 
gode karakterer, så bliver de glade. 
E3: Jeg tror mine forældre er ligeglade, hvad jeg får. Min søster fik rigtig gode karakterer og så fik 
vi en snak, fordi jeg ligesom sammenlignede mig med hende og jeg fik ikke lige så gode karakterer 
som min søster. De sagde at det skulle jeg ikke, fordi de ikke forventer noget af mig, de forventer 
bare at jeg har det godt og jeg synes selv, at jeg får okay gode karakterer. 
 

Interviewer: Det er jo interessant, for det er sådan, at på baggrund af det spørgeskema, så er der 
rigtig mange som oplever, at der forældre har en eller anden forventning om at man præsterer 
godt i skolen. Godt kan selvfølgelig være alt muligt at man præsterer noget, hvordan er det hos 
jer? Hvad er det for nogen forventninger jeres forældre har til jer? 
E1: Det er lidt ligesom E3 siger, det er ikke så vigtigt for dem med karakterer, det er vigtigere at jeg 
har det godt, men de synes selvfølgelig også at det er træls, hvis jeg går en karakter ned, men det 
er ikke noget som er mega alvorligt og de bliver mega sure over. 
E2: Det er også lige at det samme, jeg tænker heller ikke at de tænker over, hvilken karakter man 
får, men om man har arbejdet hårdt. Hvis man f.eks. har fået 10, men ikke har arbejdet for det, så 
tænker de, at så kunne du have fået 12, men hvis man får 4 og har arbejdet mega hårdt, så er det 
fint nok. 
 
Interviewer: Men når I så med jeres lærer angående sådan nogle afleveringer og opgaver, snakker 
I så om, hvad der skal til for f.eks. at få 7-tallet. Har jeres lærer så sagt, at hvis jeg skal vi jer 7, så 
skal I opfylde de her krav. Er det klart for jer? 
E2: Det er oftest før opgaverne, f.eks. H-lærer siger at vi skal have styr de her bøjninger og sådan 
noget, udsagnsord eller et eller andet. 
E1: Og så efter at vi har afleveret, så kommer vi ud og snakker om, hvorfor vi har fået den her ka-
rakter og hvad vi kan gøre for at få en højere karakter. 
E2: Så hvis man f.eks. har fået 10, så kan hun fortælle en, hvad var det der manglede for at få 12. 
Interviewer: Nu fortæller I, at I snakker om hvad der skal til for at få en højere karakter næste 
gang, er det noget i gør brug af eller er det ikke altid man spørg læreren om, hvad der skal til for at 
få en højere karakter næste gang? 
E3: Jeg er meget interesseret i at snakke om, hvad jeg kan gøre bedre, så jeg kan gøre det bedre til 
næste gang. Så jeg kan få at vide, hvad der fungerede godt, så jeg kan tage det med igen. 
Interviewer (rettet mod E3): Er det generelt alle fag eller er der nogen bestemte fag? 
E3: Det er alle fag 
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Interviewer: Den undersøgelse jeg har lavet forinden, der viser det sig at karakterer er motive-
rende, kan I beskrive, hvorfor I måske synes at karakterer er motiverende? 
E1: Jeg tænker at hvis man nu går en karakter ned, så tænker man øh nej, nu skal jeg bare have 
lavet det her rigtigt godt, så jeg kommer en karakter op igen. Men også hvis jeg ikke har fået den 
bedste karakter, så skal jeg bare gøre det her bedre, så jeg får en bedre karakter. 
E2: Det giver også meget god selvtillid, hvis man nu f.eks. får et 12-tal i engelsk, så bliver man me-
get glad og tænker det havde jeg ikke regnet med, så får man lyst til at arbejde hårdere og videre 
næste gang. 
E3: Første gang fik jeg ikke så gode karakterer, og så blev jeg testet ordblind og efter det jeg fik 
faktisk næsten mine karakterer to gange op. Det gav mig noget at kæmpe for. 
Interviewer (rettet mod E3): Da de fik den første karakter, som ikke var så høj. 
E3: Ja, så var det sådan, så er jeg ikke så god alligevel. 
Interviewer (rettet mod E3): Mistede du lysten til at arbejde videre med faget. 
E3: Lidt, og så blev jeg testet ordblind, så var jeg sådan lidt, nårh det er nok derfor, så var den en 
lettelse for mig, og så gik mine karakterer op i 7, 10 og 4 i stedet for 02 og 00. 
 
Interviewer: Er der nogle gange, hvor det kan føler som et nederlag at få en karakter, at man kan 
have en dårlig oplevelse med karakterer, er det noget I har prøvet? 
E1: Nogle gange så får jeg det helt fysisk dårligt i maven, hvis jeg får en dårlig karakter og det kan 
jeg bare ikke sådan have. Og så skal jeg bare have gjort det her bedre. 
Interviewer (rettet mod E1): Er det fordi at du gerne vil være den person, som får de høje karakte-
rer, er det de karakterer du selv ønsker? 
E1: Ja. 
E2: Det kan også være en stor opgave, som man har arbejdet meget hårdt for og så er man kom-
met ud på et forkert område og så får man ikke så høj karakter. Det synes man er træls, fordi man 
har arbejdet hårdt, og så får man ikke så høje karakterer. 
E3: Hvis man havde forventet noget andet, så kan man blive lidt nedtrygt og irriteret og prøver at 
finde skylden. 
 
Interviewer: Er det noget i føler lærerne er gode til generelt, eller er der nogle enkelte lærere, 
som er rigtig gode til det? 
E1: Vores dansklærer og engelsklærer hun er rigtig godt til ”hvis der er nogen som vil ud og snakke 
med mig om jeres karakterer så gør vi det”, også vores naturfagslærer. 
E3: Også vores idrætslærer. 
E2: Jeg synes de er meget godt til at give os en chance til at tale om, hvorfor vi har fået den karak-
ter vi har fået og hvad vi kan gøre bedre. 
 

Interviewer: Snakker i om karakterer sådan generelt? 
E2: Ja, det gør vi. 
E1: Ja, det er når vi bliver sendt ud for at få karakterer, så når nogen kommer ind så ”nå, hvad fik 
du?” og så bliver den næste person sendt ud. 
Interviewer: Er det en behaglig snak, kan man have en snak med alle inde i klassen? 
E3: Der er nogen som ikke vil sige det. 
E1: Nogen siger ”det er min egen private sag”. 
E3: Og det er det selvfølgelig også. 
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E1: Ja, og det er selvfølgelige også okay. 
E2: Hvis man har fået 12, så er det helt okay, og de fleste som får høje karakterer siger det, det er 
fint. Men der er også nogen som gerne vil holde det lidt mere til sig selv og det er også fint nok. 
E1: Ligegyldig hvilken karakter jeg har fået, hvis det spørger mig, så siger jeg det. 
E2: Der er ingen grund til at skjule hvor god eller hvor dårlig man er. 
 

Interviewer: Snakker I så om hinandens karakterer, snakker man om andres karakterer? 
E3: Det kan man godt. Hvis nu man har en i klassen, som ikke har fortjent en karakter så kan man 
godt, men det gør man også kun med ens venner. Ej han havde bare ikke fortjent den karakter og 
sådan noget. 
E2: Det kan godt være sådan for sjov, når man ved at han ikke har arbejdet særlig meget, men alli-
gevel så får han en høj karakter, så kan man godt lave lidt sjov med det. 
E3: F.eks. i gruppearbejde, hvis nu hele gruppen får 10 og han ikke har lavet noget, og han så har 
været med på toget. 
 

12.5 – Bilag 5 – Interviewguide til semistruktureret interview 
Hvad betyder karakterer for dig? 
Hvordan oplever du at forældrene forholder sig til deres børns karakterer og karakterer generelt? 
Hvordan du talt med eleverne og forældrene omkring karakterer og hvordan de skal forholde sig 
til dem? 
Oplever du nogen elever bliver presset af deres forældre til at få høje karakterer? 
Er det vigtigt for eleverne at få topkarakterer eller arbejder de ud fra et individuelt udgangspunkt? 
Viser eleverne engagement for at lære noget af f.eks. afleveringer eller er de fokuseret på, hvad 
der skal til for at få de høje karakterer? 
Hvilke didaktiske og pædagogiske overvejelser gør du dig, når du giver karakterer? 

- Har du givet karakterer højere eller lavere end berettiget med et pædagogisk eller didak-
tisk formål? 

Hvordan forholder du dig som lærer til efterarbejdet med karakterer, gives der mundtligt eller 
skriftlig feedback? 

- Føler du at eleverne tager feedbacken til sig eller er de fokuseret på karaktererne? 
- Har du fokus på, at eleverne skal have en god oplevelse med karakterer? 

Oplever du, at nogle af eleverne bliver påvirket af de karakterer, som de får? 
- Bliver elever valgt til/fra i gruppearbejde pga. karakterer? 
- Kan der være andre årsager til at de bliver valgt til/fra? 

 
12.6 – Bilag 6 – Uddrag fra semistruktureret interview 

Interviewer: Hvad betyder karakterer for dig og det er selvfølgelig forstået i et elevperspektiv. 
Lærer: Ud fra elevernes perspektiv og den betydning det har for mig, så tænker jeg at, karakteren 
skal være et pejlemærke til, hvor vi er på vej hen ad. Jeg tænker ikke at det skal være noget slutte-
ligt, jeg bruger det i hvert fald som en rettesnor for, hvor vi er på vej hen. 
Interviewer: Så du ser det mere som formativt i stedet for summativt? 
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Lærer: Absolut, til afgangseksamen bliver det selvfølgelig summativt, men ellers vil jeg meget klart 
anbefale at bruge det formativt. For jeg ser ikke de opgaver, som de laver, som noget sluttet, men 
som noget vi arbejder hen i mod at kan blive bedre. 
Interviewer: Hvordan oplever du at forældre forholder sig til deres børns karakterer og karakterer 
generelt? 
Lærer: Meget forskelligt. Der er stor forskel på, hvordan forældrene bearbejder karaktererne og 
hvor meget der er at trække i forældremæssigt. Nogle af dem pacer tydeligvis og at de skal have 
nogle bedre karakterer, hvor andre er svære bare at kalde ind til en forældresamtale.  
Interviewer: Hvordan oplever du den pace fra nogen af forældrene? 
Lærer: Der er meget kontakt på intra og der er meget kontakt telefonisk og generelt en del kon-
takt med at de kan finde på at troppe op på skolen en gang i mellem og vil have nogle samtaler. 
Om det er en skolefest, forældresamtaler eller bare generelt på en hverdag, så tropper de gerne 
op, og så vil gerne have en samtale om, hvad deres barn skal gøre bedre eller anderledes. 
 
Interviewer: Når du får talt med eleverne og forældrene omkring karakterer, er det så noget som 
der er en introduktion omkring? 
Lærer: I 8. og 9. klasse har jeg ikke nogen klasselærerfunktion eller kontaktlærerfunktion, så der 
har jeg ikke haft det helt store at skulle have fortalt til forældrene, men jeg har haft en god dialog 
med eleverne om, hvordan det er vi give de forskellige karakterer og oftest, hvis de har afleveret 
et eller andet, så giver jeg dem feedbacken før karakterne, for netop at i talesætte de ting, som 
har været gode og de ting som eventuelt skal laves om og så kan karakteren kommer efterføl-
gende. For jeg tror, at hvis man giver karakteren for tidligt og som noget af det første i samtalen, 
så tror jeg ikke at de lytter til den feedback, som kommer efterfølgende. Men det jeg har i tanke at 
gøre til den 7. klasse jeg har, når de kommer op i 8. klasse. Det er at få skrevet et brev hjem til for-
ældrene og få forklaret at karakterne kun er et tal og det vurderer ikke deres personlige kunnen, 
men vurderer kun deres faglige kunnen, så det beskriver ikke, hvordan elever er som personer, 
hvor hjælpsomme det er og den vej i gennem.  
 
Interviewer: Viser elever et engagement for at lære noget eller bliver det meget at nu får jeg min 
karakter, og så er det det jeg tager med herfra, eller vil de gerne have et læringsudbyttet ud af en 
opgave eller aflevering? 
Lærer: Jeg tror ikke der er nogen tvivl om, at hvis eleverne kunne slipper afsted med det, så vil de 
gerne bare have karakteren, fordi jeg større og længere samtale man får med dem, jo mere ar-
bejde fornemmer de måske også, at de skal lægge i det. SÅ hvis de bare kunne få en karakter og 
det var det, så vil mange af dem være tilfredse, men som lærer og også fremadrettet, når jeg selv 
tænker tilbage på folkeskole- og gymnasietiden, så ville jeg gerne have den her feedback, hvis jeg 
var elev i dag. På den facon kan man tænke over sin egen læring og tage ejerskab over det. 
Lærer: Vi arbejder rigtigt meget med læringssamtaler ud på skolen og forsøger at inkorporere dem 
så vidt muligt og generelt på skolen så implementerer vi den læringssamtale. Måden jeg forsøger 
at gøre det på, det er at stille en opgave, som eleverne kan gå i gang med at læse uden at de behø-
ver helt konkret vejledning fra min side af og så kan jeg få afsat noget tid til at trække dem ud en-
keltvis. Så jeg forsøger at planlægge det ind i mine didaktiske overvejelser ift. undervisningen, hvor 
jeg kan sætte en aktivitet i gang, mens jeg har de her læringssamtaler. 
Interviewer: Er det forskellige, hvor meget eleverne gør brug af det her, altså den frivillige del, og 
hvad er der for nogen elever som gør brug af dem? 



Theiss F. B. Nielsen Karakterer i Folkeskolen UCN Hjørring 
LV150012 Bachelorprojekt 14. maj 2018 

 39 

Lærer: Det er den dygtige elev, som gerne vil have en lidt mere dybdegående forklaring på, hvad 
er det jeg skal gøre anderledes for at få karakteren til gå op ad, hvad er det jeg har gjort forkert og 
hvordan kan jeg gøre dette på en anden vis. Hvis de vælger den frivillige samtale, så snakker vi den 
lidt større topdel af elever, som gerne vil score højere. 
 
Interviewer: Der er nogen af elever, som siger, at når de skal snakke med forældrene eller at der 
en større prøve i et fag, så kan faktisk godt have det fysisk dårligt med situationen.  Er det noget 
oplever kommer til udtryk eller et det noget eleverne går med selv? 
Lærer: Umiddelbart så tror jeg det er noget, som de selv går med. Det er i hvert fald ikke noget jeg 
har fået indblik i, men det er noget, som jeg forsøger at ændre på ved at have en god samtale, 
hvor jeg selvfølgelig prøver at have den positive side på og prøver at vise dem, at karakterne af-
spejler kun det du har præsteret i det her øjeblik. Det er ikke noget, som viser, hvem du er som 
person og det er ikke noget, som viser hvordan du generelt er. Det viser lige præcis noget om, 
hvordan du har klaret dig i den her halve time ud af dit eller 14 år lange liv. Det handler om at få 
lagt det over på, at det er den faglige del du bliver bedømt på og det ikke er dem som person, men 
det er en lang proces og det kræver også at vi som team arbejder på samme vis. Det er vi godt på 
vej i mod med de her læringssamtaler. 
 
Interviewer: Der er flere studier, som viser at den måde man giver karakterer på, det varierer me-
get fra lærer til lærer. Har du nogensinde givet en karakter højere eller lavere på grund af en di-
daktisk eller pædagogisk overvejelse? 
Lærer: Nej, det har jeg ikke og det tror jeg ikke, at jeg kommer til. Jeg tænker at hvis man har lavet 
et stykket arbejde, som ligger til et 10-tal, så skal man også have 10-tallet, men har man lagt et ar-
bejde som ligger til et 4-tal, så er der heller ikke nogen kære mor og at man så skal op på et 7-tal. 
Det tænker jeg er at gøre børnene en bjørnetjeneste i sidste ende og det tror jeg ikke der kommer 
noget positivt ud af. 
 
 
 


