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1 Introduktion 

Karakterer synes som en selvfølgelig del af skolesystemet, og har da også historisk set i flere hundrede år været 

en tro følgesvend til skolegang og undervisning. I de senere år er karakterer dog blevet genstand for kritisk dis-
kussion, bl.a. fordi fokus på karakterer i fx folkeskole og gymnasium kædes sammen med præstationskultur og 

øget mistrivsel blandt børn og unge. Sammen med ny viden om evaluering og feedback (fx EVA 2017) har diskus-
sioner om betydningen af karaktergivning over for andre former for evaluering og feedback derfor taget fart. 

Formålet med indeværende vidensnotat er at præsentere et overblik over eksisterende viden om præstations-

kultur, karaktergivning og feedback, herunder betydningen af arbejdet med elevernes mindset. Anledningen til 
udarbejdelsen af vidensnotatet er et forsøgsarbejde om karakterfri hverdag igangsat af Aarhus Kommune og et 
følgeforskningsprojekt om virkninger af dette forsøgsarbejde gennemført af VIA University College.  

Vidensnotatet er gennemført med inspiration fra hhv. scoping reviews og narrative reviews (Armstrong et.al 
2011, Grant et al 2009). Der er således gennemført systematiske litteratursøgninger i flere databaser, samtidig 
med at anden relevant og kendt litteratur og kilder (fx danske rapporter), der ikke dukker op i de systematiske 

søgninger, også er medtaget. Formålet med præsentationen er desuden alene at give et overblik over eksiste-
rende litteratur, begreber og viden på området og ikke kritisk at vurdere eller sammenfatte eksisterende under-

søgelser. 

Det skal indledningsvis nævnes, at det i litteratursøgningen er blevet klart, at der ikke findes mange (hvis nogen) 
undersøgelser der direkte undersøger sammenhængen mellem præstationskultur, karakterfrihed, feedback, læ-

ring og trivsel. Diskussioner om præstationskultur er forholdsvist nye og empiriske undersøgelser er sparsomme. 
Hertil kommer, at undersøgelser af feedback især fokuserer på betydningen for læring og motivation. Vidensno-
tatet har således fokuseret på at præsentere den viden, der eksisterer, idet det herefter overlades til læseren at 

vurdere, på hvilken måde resultater og viden fra disse forskellige områder kan belyse problemstillingen om be-
tydningen af karakterfri hverdag for elevernes læring og trivsel. 

Strukturen for vidensnotatet er som følger: Først præsenterer vi eksisterende litteratur, der beskæftiger sig med 

fænomenet og begrebet præstationskultur, for på denne måde at indkredse udgangspunktet for diskussionen 
om både karakterer og feedback. Dernæst gennemgår vi den litteratur, der beskæftiger sig med feedback, her-

under den litteratur der undersøger sammenhænge mellem feedback og hhv. læringsfremgang og motivation. I 
vidensnotatets afsluttende afsnit, præsenteres litteratur om mindset, der også har en vis betydning for diskussi-

onen af forholdet mellem karakterer, feedback, læring og trivsel. 

  



4 

 

2 Præstationskultur 

Begrebet præstationskultur har gennem de seneste år fået større og større opmærksomhed – ikke mindst i takt 

med, at flere undersøgelser har peget på stigende mistrivsel hos børn og unge i såvel folkeskole som ungdoms-
uddannelser og videregående uddannelser (Dieckmann, Albek, & Nielsen, 2018; Folkeskolen.dk, 2019b; Nielsen 

& Bertelsen, 2018; M. Rasmussen et al., 2018) . Den øgede mistrivsel og oplevelse af stress blandt børn og unge 
er ikke blot et dansk fænomen, men en generel udfordring, der kan spores i hele den vestlige verden (A. 

Rasmussen & Friche, 2011). 

I dansk sammenhæng viser en undersøgelse foretaget af Børnerådet i 2017/18, at 21 % af de adspurgte elever i 
8. klasse (n: 2615) føler sig pressede ofte eller hele tiden, ligesom samme andel giver udtryk for, at de ofte be-
kymrer sig om fremtiden. Ses der på elevernes uddybende kommentarer, viser det sig, at det i særlig grad er em-

ner som uddannelse, præstationer, adgangskrav, karakterer og fremtidigt arbejdsliv, der gør dem bekymrede 
(Nielsen & Bertelsen, 2018). 

Tilsvarende resultater ses i Psykiatrifondens undersøgelse fra 2017 blandt 16-24-årige, hvor 41 % af de adspurgte 

(n: 1500) svarede, at de altid eller ofte kun var tilfredse, hvis de fik karakteren 10 eller 12, mens 42 % svarede, at 
de anså topkarakterer som vigtige for et godt liv (Psykiatrifonden, 2017). I et systematisk review foretaget af 

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning vedrørende den pædagogiske anvendelses af test i undervisnin-
gen peges der ligeledes på, at test og testresultater kan afføde følelsesmæssige reaktioner som nervøsitet og 

angst samt have indflydelse på elevernes motivation og følelse af selvværd (Nordenbo & Uddannelsesforskning, 
2009) 

Politisk har resultaterne af de mange undersøgelser affødt en øget opmærksomhed på de rammer, der er til-
stede i det danske uddannelsessystem, hvilket blandt andet har givet sig udslag i en længere debat i Folketinget 

den 25. januar 2019 (Folketingstidende. Tillæg F, 2018-2019) samt interviews og indlæg i aviser og faglige tids-
skrifter (Altinget, 2018; Avisen.dk, 2019; Berlingske.dk, 2018; Folkeskolen.dk, 2019a; Netavisen Pio, 2017; 

Skoleliv.dk, 2018a, 2018b). 

Generelt er politikerne enige om, at der er behov for handling i forhold til at vende udviklingen og sikre en øget 
trivsel blandt eleverne. Til gengæld er de ikke helt enige om problemets rod og potentielle løsning. Hvor venstre-

fløjen peger på præstationskulturen, karakterer og test som årsagen til den stigende mistrivsel, er højrefløjen 
anderledes positivt indstillede overfor såvel karakterer som præstationsfokus, blandt andet med henvisning til 

præstationsopmærksomheden som motiverende for at yde sit bedste. Til gengæld fremhæves en stigende nul-
fejls- og perfekthedskultur som den primære baggrund for den negative udvikling (Altinget, 2018; Avisen.dk, 
2019; Folketingstidende. Tillæg F, 2019b; Skoleliv.dk, 2018b).  

Nulfejlskulturen er også et tema i det inspirationsmateriale om håndtering af præstationskulturen, som DCUM 
har udviklet i samarbejde med de danske elevorganisationer på tværs af hele uddannelsessystemet. Materialet 
henvender sig til lærere, undervisere, studievejledere og øvrige ressourcepersoner med tilknytning til børn og 

unge og stiller skarpt på fire temaer: forventninger, karakterer, nulfejlskultur og konkurrence, som tilsammen er 
de emner, som eleverne selv oplever som de vigtigste i relation til præstationskulturen (DCUM, 2018). 
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Resultaterne fra Psykiatrifondens undersøgelsen i 2017 peger ligeledes på, at de unges oplevelse af pres ikke 

alene kobler sig til skolen og karaktererne, men til flere forskellige arenaer i deres liv. Således svarer 49 %, at de 
er enige eller meget enige i, at de kun føler sig gode nok, hvis de har succes på næsten alle områder i deres liv 

(uddannelse, job, venner, fritidsaktiviteter og udseende) (Psykiatrifonden, 2017). 

Undersøgelser og forskning fremhæver da heller ikke karaktererne som den entydige årsag til elevernes mang-
lende trivsel, tværtimod viser undersøgelser, at der er flere unge, der er tilfredse med den status, som karakte-
rerne kan være med til at give (Nielsen & Bertelsen, 2018; A. Rasmussen & Friche, 2011). Dog peger flere for-

skere på, at den øgede brug af karakterer og test samt overgangen fra formativ til summativ vurdering kan være 
årsagen til det stigende præstationsfokus, som opleves blandt børn og unge (Katznelson, Sørensen, & Illeris, 

2018; Petersen, 2016; Reay & Wiliam, 1999; Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Sammenhængen mellem karakterer, præstationskrav og trivsel har således ikke været genstand for omfattende 
empiriske undersøgelser. Men flere nyere bidrag peger på denne sammenhæng og underbygger den teoretisk. I 

Anders Petersens bog ’Præstationssamfundet’ (Petersen, 2016) foretages en kobling mellem præstationskultur 
og konkurrencestat. Her peges der blandt andet på, hvordan en øget frisætning og flydende grænser kombineret 

med øgede forventninger til selv at tage ansvar for eget liv og identitet kan øge præstationspresset på fx de 
unge. Ses der på Psykiatrifondens undersøgelse fra 2017, er det da også hovedparten (71 %) af de unge, der sva-
rer, at de er enige eller meget enige i, at man kan blive det, man vil, hvis bare man tager sig sammen 

(Psykiatrifonden, 2017). Men som Petersen (2016) påpeger, kan det netop være denne oplevelse af individuelt 
ansvar, der er med til at presse børnene og de unge (Petersen, 2016). 

I den såkaldte målorienteringsteori sondrer man mellem de to begreber: præstationsorientering og mestringsori-

entering. Begrebet ’orientering’ skal ses som et forsøg på at fange menneskers, og her unges og elevers, motiva-
tion(er) og intentioner i relation til undervisning og læring. Det handler således om at forstå, hvad de unge og 

eleverne er optaget af, rettet mod og motiveret af. Hvor den præstationsorienterede elev vil være mere pro-
duktorienteret og have fokus på at udvise evne og resultater og ofte sammenligne sig med andre, vil den me-

stringsorienterede elev være mere problemorienteret og opfatte udfordringer og fejl som en kilde til læring og 
en naturlig del af sin læringsproces. (Katznelson & Louw, 2018). 

Men målorienteringen er ikke blot et individuelt fænomen. Det knytter sig ligeledes til skolerne og den måde, 
der undervises på. Her peges der blandt andet på en tendens til øget præstationsorientering i skolernes lærings-

miljøer, som følge af flere (standardiserede) test. Et forhold der dels afføder et større fokus på testresultater hos 
eleverne og dels en større opmærksomhed på sammenhæng mellem undervisning og testindhold (teach to the 

test) i lærergruppen (Dolin, 2018; Haimovitz & Dweck, 2017; Katznelson & Louw, 2018; Nordenbo & 
Uddannelsesforskning, 2009; A. Rasmussen & Friche, 2011).  

Flere forskningsundersøgelser viser ellers, at en mestringsorienteret tilgang har en positiv effekt på såvel det fag-

lige udbytte som elevernes adfærd og følelsesmæssige trivsel (Urdan & Midgley, 2003). Samtidig peges der på, 
at mestringsorienteringen bidrager til større dybdelæring hos eleverne (Katznelson & Louw, 2018).  

I ’Karakterbogen. Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur’ fremhæver Katznelson og Louw 

(2018) en række anbefalinger til såvel politikere som uddannelsesinstitutioner i forhold til at reetablere en ba-
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lance mellem præstations- og mestringskulturen på uddannelserne. På det politiske niveau peges der blandt an-

det på ændring af karakterskalaen, så den i højere grad fremmer progression og læring, samt på at mindske ka-
rakterernes betydning i forbindelse optagelse på de videregående uddannelser. Herudover anbefales der en 

gennemgang af nyere uddannelsespolitiske reformer og tiltag med henblik på at kortlægge eventuelle forhold, 
der kan bidrage til en øget præstationskultur (Katznelson & Louw, 2018). 

Disse anbefalinger har netop været et centralt omdrejningspunkt for de politiske drøftelse i Folketinget, og har i 
første omgang resulteret i en afskaffelse af bonusordningen for hurtig studiestart samt en hensigtserklæring om, 

at den nu tidligere regering ville fremlægge forslag til justering af såvel optagelsessystem som karakterskala 
(Folketingstidende. Tillæg F, 2019a; Folketingstidende. Tillæg G, 2019). Som supplement hertil har den nye soci-

aldemokratiske regering udtrykt ønske om at afskaffe de nationale test på de yngste klassetrin (Rosenkrantz-
Theil, 2019). 

På skoleniveau peger Katznelson og Louw (2018) på vigtigheden af løbende diskussion og drøftelse af kriterierne 

for bedømmelser, da flere elever oplever usikkerhed i forhold til de kriterier, de bliver bedømt på – og hvordan 
denne bedømmelse finder sted. Herudover anbefales det at sætte fokus på mestring samt at skabe et stærkt 

sprog og rammer for en grundig formativ feedback, hvor læring frem for karakterer er i centrum. Samtidig peges 
der på værdien i at tale højt om perfektionskulturen og arbejde med fejl og fiaskoer som et positivt element i 
læreprocesserne (Katznelson & Louw, 2018). 

Sammenfatning: 

• Beskrivende undersøgelser af børn og unges trivsel peger øget mistrivsel, der muligvis hænger sam-

men med en oplevelse af præstationspres, dels i skolen og dels på tværs af alle områder i livet (fritid, 

familie, venner osv.) Der findes dog ingen omfattende empiriske undersøgelser af sammenhængen 
mellem præstationskultur og trivsel. 

• I undersøgelser af præstationskulturer i skolen kan det være nyttigt at sondre mellem: 

o Præstationsorientering: en produktorienteret indstilling med fokus på at udvise evne og re-

sultater og en tendens til at sammenligne sig med andre. 
o Mestringsorientering: en problemorienteret indstilling, hvor udfordringer og fejl opfattes 

som en kilde til læring og en naturlig del af læringsprocessen. 

o Præstations- og mestringsorientering kan betegne indstillinger hos individuelle elever såvel 
som en kultur der præger en klasse eller en skole. 
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3 Karakterfrihed og feedback 

Alternativet til karakterer kunne som beskrevet ovenfor være et øget fokus på at tilbyde eleverne feedback. I 

dette afsnit præsenterer vi en definition på, hvad feedback er helt overordnet, men beskriver også forskellige 
typer af feedback og diskuterer hvilke kvaliteter og funktioner de forskellige typer af feedback kan have. 

Hvor karakterer, som vi kender dem fra den danske folkeskole, også kan defineres som én type feedback eller 

tilbagemelding, er fokus i dette vidensnotat primært at beskrive og undersøge den type feedback, hvor det ek-
splicitte fokus er at fremme læring hos eleven. Torrance og Pryor (1998) skelner således mellem tre måder at 

anvende feedback på: 

1. Certificering af elever (fx karakterer) 

2. Accountability af skoler og uddannelsessystemer gennem publicering og sammenligning af resulta-
ter (fx nationale test, afgangseksamener, trivselsmålinger) 

3. At fremme læring ved at tilbyde feedback 

Det er således den tredje anvendelse vi har i fokus i dette vidensnotat: Feedback der har til hensigt at fremme 

elevernes læring. Denne type feedback indeholder information eleven kan bruge i dennes videre læreproces 
(Black & Wiliam, 1998; Shute, 2008).  

I en forskningsartikel definerer John Hattie og Helen Timperley feedback således: ” information provided by an 

agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s performance or understand-
ing” (Hattie & Timperley, 2007, s. 81). Dermed er det ikke kun læreren, der kan levere feedback til eleven, det 

kan klassekammeraterne og forældrene ligeledes og endda eleven selv. Denne definition er forholdsvis bred, 
idet den blot påpeger, at der i informationen, som tilbydes eleven, skal være noget om elevens præstation eller 
forståelse. Således vil karakterer også kunne defineres som feedback.  

I litteraturen har man derfor valgt at definere feedback, som primært har til funktion at vurdere en præstation 
med eksempelvis en karakter, som summativ feedback. Omvendt defineres feedback hvis primære funktion er at 
fremme læring som formativ feedback (Scriven, 1967). Selvom summativ og formativ feedback ofte præsenteres 

som hinandens modsætninger, er det vigtigt at gøre klart, at feedback i ovenstående forståelse både indeholder 
summative og formative elementer (Dysthe, 2009; Kousholt, 2015). I dette vidensnotat er det primært den for-

mative feedback, vi undersøger, vel vidende at denne type af feedback også altid vil indeholde summative ele-
menter. I ’Karakterbogen’, som vi omtalte tidligere i dette vidensnotat, understreger forfatterne, at den type 

feedback, der oftest knytter sig til præstationsorienteringen, er summativ feedback, hvorimod den type feed-
back, der oftest knytter sig til mestringsorienteringen, er formativ feedback (2018, s. 13ff). 

Stadig med udgangspunkt i ovenstående forståelse af feedback som en information, der fra omgivelserne tilby-

des eleven, bliver feedback i litteraturen forstået som et møde; en social interaktion mellem omgivelserne og 
den aktive modtager af feedback (Christensen, 2015; Hattie & Gan, 2011). På den vis betragtes feedback og læ-
ring i litteraturen som en social handlen der både involverer en aktiv afsender og en aktiv modtager. Feedback er 

derfor kontekstafhængig (Dysthe, 2009). Feedback synes således at have meget til fælles med hvad Lev Vygotski 
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(1978) kalder Zonen for Nærmeste Udvikling (ZNU). Feedback tænkes nemlig at tilbyde eleverne information, 

der ligger i ZNU, så det potentielt vil kunne bringe eleverne videre i deres læringsproces. 

I enkelte definitioner af feedback understreges det ydermere, at feedbacken skal benyttes af eleven, førend det 
kan karakteriseres som feedback (Ramaprasad, 1983; Sadler, 1989). En af de vægtigste definitioner, både i for-

hold til citationer og i forhold til afsmitning på senere definitioner kommer fra managementteorien, hvor Ar-
kalgud Ramaprasad i 1983, med tanke på det organisatoriske niveau i virksomheder, definerer feedback således: 
“Feedback is information about the gap between the actual level and the reference level of a system parameter 

which is used to alter the gap in some way.” (Ramaprasad, 1983). Definitionen er siden blevet fortolket ind i en 
undervisningssammenhæng, således at eleven er den, der tænkes at have et ’gap’, som informationen skal 

hjælpe med at lukke (OECD, 2005; Sadler, 1989; Taras, 2005).  

Således er det også i denne definition påkrævet, at den givne feedback indeholder information, der kan hjælpe 
feedbackmodtageren i dennes læreproces, men med en samtidig betoning af, at den tilbudte feedback rent fak-

tisk anvendes af eleven. Sadler (1989) beskriver tre forhold, der skal være til stede, førend der er tale om feed-
back: For det første skal eleven have viden om det mål eller referenceniveau, som denne skal sigte efter. For det 

andet skal eleven være i stand til at sammenligne sit aktuelle niveau med dette mål. Og endelig må eleven 
handle på at lukke hullet mellem sit nuværende niveau og endemålet (s. 121). Senere nedtones nødvendigheden 
af at eleven rent faktisk benytter den givne feedback (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Nicol & 

Macfarlane-Dick, 2006). 

3.1 Direktiv og faciliterende feedback 

Inden for den type af feedback der er formativ i sin funktion – altså feedback med fokus på at hjælpe eleven til 

yderligere læring – kan det være frugtbart at skelne mellem det der i litteraturen kaldes direktiv og faciliterende 
feedback (Gamlem & Smith, 2013; Shute, 2008; Straub, 1996; Van den Bergh, Ros, & Beijaard, 2014). Begge disse 

typer af feedback har til formål at fremme elevens læring, forskellen ligger i graden af selvstændighed, der til-
lægges eleven. Hvor den direktive feedback i sit udgangspunkt er lærerstyret og med eksplicitte anvisninger til 

eleven om, hvad denne bør gøre, er den faciliterende feedback omvendt kendetegnet ved at eleven selv opmun-
tres til at komme med forslag til videre handlen eller tænkning (Sortkær, 2019) (se boks 1). 

 

Boks 1 
Direktiv feedback: 
 

Faciliterende feedback: 

Lærerstyret Lærerinitieret 

Anvisninger er eksplicitte Anvisninger er implicitte eller fraværende 

Eleven reaktiv Eleven proaktiv 

Monolog Dialog 

Eleven følger lærerens anvisninger Eleven fremkommer med egne læringsstrategier 
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Konsekvenserne for eleverne er forskellige for de to måder at give feedback på. Når lærere giver direktiv feed-

back, lærer eleverne at følge lærerens anvisninger, hvor eleverne ved at modtage faciliterende feedback lærer at 
komme frem til egne løsningsforslag. Dette er karikeret og de to typer af feedback findes på et kontinuum. Men 

det vil være sådan, at faciliterende feedback i højere grad end direktiv feedback fremmer selv-reguleret læring. 
Og netop selv-reguleret læring synes politisk at være en kompetence, der har stor årvågenhed idet den fremhæ-
ves som en af det 21. århundredes vigtigste kompetencer (P21: Partnership for 21st century learning, 2015). 

Formålet med at inddrage hhv. summativ og formativ feedback samt direktiv og faciliterende feedback i dette 
vidensnotat er, at understrege dels at der findes forskellige funktioner og typer af feedback, og dels at belyse at 

de forskellige typer af feedback virker forskelligt på eleverne. Det belyser vi yderligere i næste afsnit, hvor 
resultaterne af en række empiriske feedbackstudier vil blive præsenteret.  

 

Sammenfatning: 

• Litteraturen om feedback skelner mellem forskellige former for feedback. Oftest skelnes mellem: 

o Summativ feedback: Feedback, der har til formål at vurdere en præstation.  
o Formativ feedback: Feedback, der har til formål at fremme læring. 

• Karakterer vurderes som oftest som en form for summativ feedback, men både karakterer og anden 
mundtlig eller skriftlig feedback kan have både summativ og formativ karakter. 

• Formativ feedback kan opfattes som bestående af tre elementer, hvoraf det tredje element ikke altid 

opfattes som påkrævet: 
o Eleven skal have viden om det mål eller referenceniveau, som eleven skal sigte efter 

o Eleven skal være i stand til at sammenligne sit aktuelle niveau med dette mål.  
o Eleven må handle på at lukke hullet mellem sit nuværende niveau og endemålet. 

• Formativ feedback kan gives på to forskellige måder (jf. boks 1): 

o Direktiv feedback 

o Faciliterende feedback 
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4 Hvad virker feedback på? 

4.1 Feedback og faglige resultater 

Feedback er i en række forskningsreviews blevet placeret som en af de mest effektive ’interventioner’ i forhold 
til elevernes læringsfremgang (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Muijs et al., 2014; 
OECD, 2008). I reviewet fra 1998 af Paul Black og Dylan Wiliam (1998) rapporteres der om effektstørrelser i om-

egnen af 0,7 i forhold til læringsfremgang. En fremgang af den størrelse kan oversættes til, at Danmark ville 
rykke fra en gennemsnitlig plads i PISA undersøgelserne til en plads i top-3, hvis alle elever oplevede den. Effekt-

størrelser i samme størrelsesorden er at finde i John Hatties syntese af metastudier ’Visible Learning’ fra 2009, 
idet han finder en gennemsnitlig effektstørrelse på 0,73 i forhold til læringsfremgang og placerer feedback 

blandt de allermest betydningsfulde faktorer der i skolen kan fremme elevernes læring (Hattie, 2009).  

På trods af disse imponerende resultater, understreges det i alle reviews, at feedback i flere tilfælde kan resul-
tere i negative effektstørrelser, dvs. gøre mere skade end gavn. I et review af Avraham Kluger og Angelo DeNisi 

(1996) indeholdende 131 primærstudier finder forfatterne at omkring 38 % af de angivne effektstørrelser er ne-
gative, hvilket betyder, at det i disse tilfælde, alt andet lige, havde været bedre at undlade at give feedback. Va-
lerie Shute (2008) finder på samme vis en række negative effektstørrelser i forhold til læringsfremgang, og kon-

kluderer, at der ikke er noget tydeligt mønster at udlede af resultaterne. 

I to reviews synes forfatterne dog at kunne udlede et mønster af de varierende effektstørrelser, og argumente-
rer for at effekten af feedback har at gøre med hvilket niveau feedbacken gives på. I Hattie og Timperleys (2007) 

review fremskrives fire niveauer hvorpå feedbacken kan operere: Opgaveniveau, procesniveau, selvregulerings-
niveau og personligt niveau, og her finder forfatterne betydelige og positive effekter på de tre førstnævnte ni-

veauer, mens feedback på det personlige niveau er mindre effektfuld, og endog kan resultere i negative effekt-
størrelser. Feedback på det personlige niveau beskrives som ris og ros, og indeholder ofte ikke fagligt indhold. 
Kluger og DeNisi (1996) fremskriver tre niveauer hvorpå feedback kan operere: Opgaveniveau, motivationsni-

veau og meta-/selvniveau og finder størst effekt af feedback på opgaveniveau, mens feedback på meta-/selvni-
veau er mindst. Opgave- og procesniveau hos Hattie og Timperley er konceptuelt sammenligneligt med opgave-

niveauet hos Kluger og DeNisi, mens det personlige niveau hos Hattie og Timperley er sammenligneligt med 
meta-/selvniveauet hos Kluger og DeNisi. I begge reviews finder forfatterne således, at feedback på ’selvni-

veauet’ i form af fx ris og ros, og som er afkoblet fra den konkrete opgave, kan have negativ indflydelse på ele-
vernes læring, hvorimod feedback på de øvrige niveauer, opgave-, proces-, motivations-, og selvreguleringsni-
veau, i overvejende grad har en positiv indflydelse på elevernes læring (Sortkær, 2017). 

Feedback og karakterer 

Der er ret stor enighed i litteraturen om, at feedback skal gives i forhold til eleven selv og dennes tidligere præ-
stationer og formåen (selvreferentiel) og ikke som en sammenligning med andre elever (normreferentiel – her-

under karakterer) (McColskey & Leary, 1985). Wendy McColskey og Mark Leary (1985) finder i studiet, at dette i 
særlig grad gælder for de lavt præsterende elever. Selvreferentiel feedback fremmer ifølge forfatterne elevers 
tro på, at de kan klare fremtidige udfordringer, og deres tro på at en øget indsats er umagen værd (se også 
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Schunk & Swartz, 1993). I et longitudinelt studie fra USA af 9. klasseelever i matematik findes tilsvarende resulta-

ter (Thompson, 2007). En gruppe elever modtager gennem fire måneder selvreferentiel feedback, en anden 
gruppe elever modtager normreferentiel feedback og en sidste gruppe elever modtager ingen feedback (kontrol-

gruppe). Deborah Thompson finder i studiet således ingen statistiske forskelle mellem grupperne i forhold til ma-
tematisk self-efficacy, men finder en større læringsfremgang hos de elever der modtager selvreferentiel feed-
back end hos de to andre grupper af elever. Gruppen der modtager normreferentiel feedback klarer sig dog 

bedre end gruppen der ikke modtager feedback. 

I et studie fra Israel med elever på mellemtrinnet undersøgtes fire typer af feedback i forhold til en række for-
skellige tænkeopgaver; kommentarer, karakterer, ros, og ingen feedback (Butler, 1987). Gruppen der modtager 

feedback i form af kommentarer scorer en standardafvigelse højere (effektstørrelse på 1,0) end de øvrige grup-
per på en efterfølgende test, mens grupperne der modtager karakterer og ros, scorer højest, når det angår ego-

involvering i opgaven. Endelig finder Ruth Butler i studiet, at gruppen der modtager ros, har den højeste følelse 
af succes, på trods af at de klarer sig markant dårligere end gruppen der modtager kommentarer. I et tilsvarende 
studie også af Ruth Butler (1988) fordeles 12 klasser ved lodtrækning til enten at modtage karakterer, karakterer 

og kommentarer eller kun kommentarer. Resultatet er, at gruppen der alene modtager kommentarer, klarer sig 
signifikant bedre end de to andre grupper i en efterfølgende test, og at de samtidig får større interesse for opga-

ven, mens de lavt præsterende elever i de andre to grupper bliver mindre interesserede i opgaven. De højtpræ-
sterende elever bevarer derimod interessen uanset hvilken feedback-intervention de modtager. 

Enkelte undtagelser findes dog. I et tysk studie med 15-årige elever i matematik findes der ingen forskel målt i 

præstationer mellem procesorienteret feedback og socio-komparativ feedback (karakterer) (Rakoczy, Harks, Kli-
eme, Blum, & Hochweber, 2013). Forfatterne forklarer det for dem overraskende resultat med, at eleverne ikke 

var trænet i at modtage procesorienteret feedback, og derved ikke formåede at drage fordel af denne i forhold 
til karakterer, som de er vant til at modtage. 

Også forhold som timingen af feedback er blevet undersøgt. Valerie Shute (2008) beskriver i sit review en række 

laboratorielignende forsøg hvor konklusionen synes at være at øjeblikkelig feedback er mest effektivt i forhold til 
læring på kort sigt, mens opholdt (delayed) feedback er mere effektiv i forhold til transfer og genkaldelse. Dette 
bliver uddybet af Santosh Mathan og Kenneth Koedinger (2002) og som foreslår, at timingen må afhænge af ele-

ven og opgaven. Om dette uddyber Roy Clariana (1999) idet han i forlængelse heraf finder, at svære opgaver bør 
følges op af øjeblikkelig feedback, hvorimod lette opgaver bør følges op af opholdt feedback, hvis man vil give 

den mest effektive feedback i forhold til præstationer. Endelig gælder det, at hvis feedbacken virker forstyrrende 
på elevens igangværende aktivitet, kan der endog være tale om decideret dårlig timing, idet feedback i dette 

tilfælde har en negativ effekt på læringsudbytte (Shute, 2008). 

Ovenstående gennemgang af såvel positive som negative effekter af feedback viser at al feedback ikke er god 
feedback. Feedback må altid tænkes samtidig med undervisningens formål. 

Feedback – fra hvem? 

I vores definition af feedback, trækker vi på John Hattie, som understreger at feedback ikke nødvendigvis skal 

leveres af læreren, men ligeså vel kan komme fra klassekammerater eller endog eleven selv. I bogen ’The hidden 
lives of learners’ (2007) beskriver Graham Nuthall hvordan elevers læring foregår inden for tre verdener. Den 
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offentlige verden (hele klassen), den semi-private verden (klassekammerater) og den private verden (eleven 

selv). Disse tre verdener kan ligeledes forstås som tre måder at organisere sin feedbackpraksis på som lærer, 
hvor den offentlige verden således kan forstås som lærer-elev feedback, den semi-private verden som peerfeed-

back og den private verden som selv-feedback. Hvor lærer-elev feedback er velbeskrevet og er den type største-
delen af ovenstående forskning tager udgangspunkt i, er peerfeedback og selv-feedback forholdsvis ubeskrevne i 
forskningslitteraturen. 

Peer feedback. Det er sparsomt med forskning i peer feedback på trods af at en stor del af den feedback ele-

verne modtager netop er fra peers (Hattie & Gan, 2011; Nuthall, 2007). I den føromtalte bog af Graham Nuthall, 
finder forfatteren ved hjælp af systematiske observationer at op mod 15 % af hvad han betegner vigtige lærings-

øjeblikke sker som resultat af peerfeedback. Samtidig fortæller litteraturen, at peerfeedback støtter og konsoli-
derer elevernes læring (Nicol, Thomson, & Breslin, 2014; Topping, 2013). Keith Topping (2009) beskriver at peer-

feedback har især to meget praktiske fordele over lærer-elevfeedback: Dette gælder i forhold til umiddelbarhed 
og i forhold til mængde. Én lærer har begrænset tid til at levere feedback til alle elever i klassen, hvorimod ele-
verne selv potentielt er en kæmpe ressource. Dernæst skriver han, at selv hvis en peer har mindre færdigheder 

udi evaluering end sin lærer, men mere tid, kan peers give feedback med tilsvarende reliabilitet og validitet som 
læreren. Og det er muligt at støtte eleverne i at give peerfeedback. I et amerikansk studie deltes 46 elever på 5. 

klassetrin i tre grupper (King, 1991). Den første gruppe fik ingen særlige instruktioner; den anden gruppe blev 
trænet i at stille og besvare spørgsmål i par; og den tredje gruppe instrueredes endvidere i at stille strategiske 

spørgsmål til at guide hinandens kognitive og metakognitive tænkning med spørgsmål som ”Hvad er vores 
plan?”, ”Hvad ved vi allerede?” og ”Har vi brug for en anden strategi?”. Den efterfølgende test i problemregning 
viste, at den sidste gruppe klarerede sig markant og signifikant bedre end de to andre grupper. 

Selv-feedback: I den private verden er det eleven selv, der leverer sin egen feedback. Dette kan sammenlignes 
med hvad der i litteraturen beskrives som selvreguleret læring (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Feedback, der 
fremmer selvreguleret læring, beskrives som en af de mest effektive måder at øge læringsudbyttet for eleverne 

(Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Endvidere beskrives selvreguleret læring som tidli-
gere nævnt som en nøglekompetence i det 21. århundrede (P21: Partnership for 21st century learning, 2015). 

Selv-feedback kan således betragtes som en kompetence der kan vokse gennem brug af faceliterende feedback 
(se ovenfor). 

Ved at trække på Graham Nuthalls ’tre verdener’, tilbydes forskellige måder at organisere feedback på, hvor det 

igen bør understreges, at målet med undervisningen får betydning for, hvilken verden feedback organiseres i. 

 

Sammenfatning: 

• Litteraturen beskriver feedback som effektivt til at fremme læring.  

• Feedback fremmer ikke altid læring, og litteraturen fremhæver vigtigheden af timing og at feedback 

synes mest effektiv, hvis indholdet er på opgave- eller procesniveau og relateret til den konkrete op-
gave eleven er i gang med. 

• Selvreferentiel feedback er bedre end normreferentiel feedback og fremmer i højere grad elevens 

læring og interesse for faget. 
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• Feedback kan organiseres på forskellig vis: 

o Lærer-elev feedback 

o Peerfeedback 
o Selv-feedback 
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4.2 Feedback og motivation for at lære 

Som anført i afsnittet ’Karakterer og feedback’ viser Butlers forskning fra 1988, at elever, der alene modtager 

kommentarer, klarer sig signifikant bedre i test end de to grupper, der modtager enten karakterer eller en blan-
ding af karakterer og kommentarer, samt at de får større interesse for opgaven. (Butler, 1988). Studiet peger 

således på en positiv sammenhæng mellem feedback og elevernes motivation for at lære. 

Flere undersøgelser viser ellers en tendens til, at elevernes motivation for at gå i skole daler i takt med, at de bli-
ver ældre. Blandt andet viser den seneste Skolebørnsundersøgelse, at andelen af elever, der virkelig godt kan 

lide skolen, falder betydeligt fra eleverne er 11 år til de bliver 15 år (M. Rasmussen et al., 2018). At elevernes 
motivation daler med alderen er ikke et enestående dansk fænomen. Flere internationale studier har ligeledes 

dokumenteret en nedgang i elevernes læringsmotivation. 

Urdan og Midgley (2003) peger blandt andet på en ændring af skolernes læringsmiljø fra indskoling til mel-
lemtrin og udskoling som forklaring på den dalende motivation. Hvor der i indskolingsårene har været et lærings-
miljø, der i høj grad understøttede motivation og læring, flytter fokus sig ved overgang til mellemtrin og udsko-

ling i højere grad til præstation – blandt andet grundet en øget anvendelse af test (Urdan & Midgley, 2003). 

Som led i et større amerikansk longitudinalt studie har man undersøgt sammenhængen mellem elevernes ople-
velse af ændring af læringsmiljø og deres motivation, faglige resultater og interesse for skolen. Undersøgelsen 

blev gennemført i forbindelse med elevernes overgang fra 5. til 6. klasse, hvilket i amerikansk sammenhæng er 
ensbetydende med overgangen fra elementary school til middle school. Resultaterne viste blandt andet, at de 

elever, der oplevede et fald i læringsmiljøets mestringsorientering, ligeledes oplevede et fald i deres resultater 
på flere forskellige motivations- og præstationsparametre. I modsætning hertil lykkedes det at fastholde såvel 

motivation som faglige resultater og interesse for skolen hos de elever, der oplevede et læringsmiljø med fortsat 
fokus på mestring (Urdan & Midgley, 2003). 

Tilsvarende resultater ses i en australsk undersøgelse foretaget blandt 7.-10. klasses elever (n: 1519) af Yeung, 

Craven og Kaur (2014). Her blev der stillet skarpt på sammenhængen mellem elevernes mestringsorientering og 
følelse af kompetence og deres faglige resultater, oplevelse af egen status og tro på egne muligheder for at på-
virke eget liv (self-efficacy). Resultaterne viste en stærk sammenhæng mellem elevernes mestringsorientering og 

deres oplevelse af status og self-efficacy, mens deres følelse af kompetencer var en stærk prædiktor for såvel 
faglige resultater, som oplevelse af status og self-efficacy (Yeung, Craven, & Kaur, 2014). 

Der er gennem tiden udviklet flere delvist overlappende teorier om motivation for læring/skolearbejde (achieve-

ment motivation). Skaalvik og Skaalvik (2015) har i deres bog ’Motivation for læring. Teori og praksis’ samlet en 
række af de centrale tematikker, der gør sig gældende inden for motivationsteori og forskning, herunder: Me-

stringsforventning (self-efficacy eller mastery expectations), Faglig selvvurdering, Målorientering (achievement 
goal theory), Forventninger og værdi (expectancy-value theory), Indre og ydre motivation, Attribution, Selvværd 
(self-worth theory) og Sociale relationer. 

Tilsvarende taler Pless, Katznelson, Hjort-Madsen og Nielsen (2015) om elevernes motivationsorientering som 
bestående af fem forskellige dimensioner: vidensmotivation, præstationsmotivation, mestringsmotivation, rela-
tionsmotivation og involveringsmotivation (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, & Nielsen, 2015). Pointen i begge 
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fremstillinger er, at der skal flere forskellige perspektiver i spil, når der arbejdes med at bevare og styrke elever-

nes motivation.   

I teorien om mestringsforventning fokuseres der på elevens egne forventninger til at mestre en given opgave. 
Mestringsforventningerne er således koblet til tidligere erfaringer med lignende opgaver, observation af andres 

løsning af en tilsvarende opgave samt andres forventning, opmuntring og tillid til at man kan løse den pågæl-
dende opgave (Pless et al., 2015; Skaalvik & Skaalvik, 2015). Her viser forskning blandt andet, at elever med 
store mestringsforventninger yder en større indsats samt udviser større engagement og udholdenhed end elever 

med lave mestringsforventninger. Samtidig viser forskningen også en klar sammenhæng mellem mestringsfor-
ventninger og faglige resultater. (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

I lighed med teorien om mestringsforventning er teorien om faglig selvvurdering koblet til elevens egen kompe-

tencevurdering med afsæt i forudgående erfaringer. I faglig selvvurdering er der dog tale om en mere generel og 
stabil vurdering af, hvor dygtig man er med afsæt i social sammenligning og andres (fx underviseres) vurdering. 

Forskning viser en stærk sammenhæng mellem faglig selvvurdering og motivation – uafhængigt af alder, skole-
type og fag.  

Den øgede sociale sammenligning kan imidlertid fjerne fokus fra selve læreprocessen og opgaveløsningen og i 

stedet resultere i et øget fokus på at præstere bedst, hurtigst og med mindst mulig indsats. Ved øget social sam-
menligning fjernes således fokus fra egen progression og mestring, hvilket i særlig grad kan påvirke motivationen 

hos elever, der ikke klarer sig så godt i test m.v. For at bevare elevernes motivation, kan det således være rele-
vant at forsøge at dæmpe elevernes tendens til social sammenligning og i stedet fokusere på at fremhæve de 
enkelte elevers egen fremgang (Skaalvik & Skaalvik, 2015).   

Målorientering (achievement goal theory) er blandt de mest fremtrædende motivationsteorier gennem de sene-

ste 20 år. Her skelnes der mellem to primære årsager til, at elever yder en henholdsvis stor eller lille indsats i 
skolen, nemlig om de har en opgave- eller ego-orienteret læringstilgang. Hvor en opgaveorienteret elev ser ind-

satsen som noget positivt og fejl som en naturlig del af læreprocessen, er den ego-orienterede elev optaget af 
egne evner og kompetencer i sammenligning med andre. Ego-orienteringen kan både være offensiv og defensiv. 

Hvor den offensive ego-orientering vil have fokus på at være den bedste, vil den ego-defensive elev være opta-
get af at undgå at blive blandt de ringeste (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Elever med et lavt selvværd eller uklart billede af egne kompetencer er ekstra sårbare overfor negativ vurdering 

og kan have en tendens til ego-orientering, hvilket i sidste ende kan svække deres motivation for deltagelse, så-
fremt de oplever en risiko for fiasko (Pless et al., 2015; Skaalvik & Skaalvik, 2015). Ofte vil deres adfærdsmønstre 
være knyttet tæt sammen med deres mestringsforventning og et ønske om at beskytte selvværdet. En ego-ori-

enteret elev med lav mestringsforventning kan således være motiveret til at levere en bevidst og åbenlys ringe 
indsats for at undgå, at andre tolker de dårlige resultater som tegn på ringe evner. (Skaalvik & Skaalvik, 2015). En 

tendens, der blandt andet blev påvist af De Castella og Byrne (2015) i deres undersøgelse af 643 australske high 
school-elever. Her viste elever med lave mestringsforventninger en større tendens til lav selvvurdering, begræn-

set tro på egne muligheder, højt fravær og skolevægring (De Castella & Byrne, 2015).  
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I motivationsforskning skelnes der desuden ofte mellem indre og ydre motivation, hvor den indre motivation 

knytter sig til glæden og interessen ved at deltage, mens den ydre motivation er mere belønningsorienteret og i 
højere grad forbundet med en følelse af nødvendighed eller accepteret norm. Den indre motivation anses som 

den stærkeste drivkraft, men kan svækkes af et kontrollerende og præstationsorienterede læringsmiljøer 
(Manger, 2016; Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Her peger international forskning blandt andet på, at skolens målorientering har betydning for elevernes motiva-
tion, holdning til skolen og studieadfærd samt hvilken målorientering eleverne udvikler. Et læringsorienteret un-

dervisningsmiljø med fokus på viden og forståelse, individuelle forbedringer og indsats fremmer således elever-
nes indre motivation og opgaveorientering. (Skaalvik & Skaalvik, 2015).  

Netop læringsmiljøets betydning for elevernes motivation og skoleengagement påpeges af Wang og Eccles 

(2013) i deres longitudinale studie med deltagelse af 1157 elever. I studiet blev der indsamlet data, både mens 
eleverne gik i 7. klasse og ved afslutning af 8. klasse. Resultatet viste, at elevernes opfattelse af skolens lærings-

miljø var en prædiktor for deres generelle skoleengagement. Således værdsatte elever, der oplevede en god sko-
lestruktur med et støttende og inddragende læringsmiljø og fokus på undervisningens læringsperspektiv, i hø-

jere grad skolen og dens læringsaktiviteter (Wang & Eccles, 2013). 

Ændringen af læringsmiljøet er ligeledes i fokus i Amemiyas og Wangs (2018) undersøgelse af ros og feedbacks 
betydning for unges motivation. Her peges der blandt andet på vigtigheden af, at der i feedbacken ikke alene 

stilles skarpt på elevernes indsats men ligeledes fokuseres på kvaliteten af deres læringsstrategier. Årsagen hertil 
er ifølge Amemiya og Wang, at kombinationen af indsatsros og det mere præstationsorienterede læringsmiljø i 
skolernes ældre klasser kan resultere i, at eleverne begynder at sidestille indsatsrosen med lave forventninger til 

evner og læringspotentiale. Suppleres indsatsrosen til gengæld med ros for gode læringsstrategier, sendes der et 
signal om, at hårdt arbejde og en gennemtænkt læringstilgang kan bane vejen for bedre præstationer og kompe-

tencer (Amemiya & Wang, 2018).     

Tilsvarende anbefalinger gives i teorien om mestringsforventning, hvor der peges på, at opmuntring/ros alene 
skal gives i sammenhænge, hvor der er forventning om, at en øget indsats vil resultere i mestring inden for rela-

tivt kort tid. Sker det ikke, vil anvendelsen af ros i værste fald resultere i manglende tillid til afsenderen. Det er 
således vigtigt, at der sker en differentiering af såvel udfordringer i undervisningen som i den ros og opmuntring, 
der bliver givet – både i forhold til den enkelte elev og i forhold til de konkrete opgaver og fag. Herudover anbe-

fales det, at der opstilles konkrete, kortsigtede, personlige og realistiske mål i samarbejde med den enkelte elev  
(Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Samlet set giver Skaalvik og Skaalvik (2015) en række anbefalinger til arbejdet med at styrke elevernes motiva-

tion, her i blandt: 

- Differentiering og tilpasning af opgaverne til elevernes individuelle forudsætninger 
- Stimulering af elevernes attribution til indsats og strategi 

- Arbejd med en læringsorienteret/mestringsorienteret målstruktur 
- At elevernes arbejde vurderes ud fra progression og personlig målopfyldelse 

- At eleverne stimuleres til at se fejl som en naturlig del af læringsprocessen 
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Anbefalinger der falder fint i tråd med de anbefalinger, der er givet af Katznelson og Louw (2018) i afsnittet om 

præstationskulturen. 

Sammenfatning: 

• Motivation kan med fordel forstås som et flerdimensionelt fænomen og ud fra forskellige teoretiske 
perspektiver og begreber (mestringsforventning, faglig selvvurdering, målorientering og indre/ydre 

motivation).  

• Litteraturen beskriver, at læringsmiljøet og herunder feedback har betydning for motivation. 

• Især tyder forskningen på, at læringsmiljøet og feedback bør fokusere på sammenhængen mellem 

indsats, kvaliteten af læringsstrategier og resultater, idet ros givet uden dette fokus kan opfattes som 
lave forventninger og dermed have negativ betydning for motivation. 
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5 Mindset – en alternativ forståelsesramme? 

I de senere år har debatten om sammenhængen mellem præstationskultur, karakterer, læring og trivsel såvel 

som forsøgsarbejde med læringsmiljø og feedback været præget og inspireret af teorien om mindset. I korte 
træk går denne teori ud på, at mennesker kan have en forskellig forståelse af, om evner og kompetencer er no-

get fast etableret (såkaldt ’fixed mindset’) eller om evner og kompetencer er noget, der kan læres og udvikles 
(growth mindset) (Dweck 2000, 2006; Dweck & Yeager, 2019). Forskning viser desuden, at elever med henholds-

vis et ’fixed’ og et ’growth mindset’ har forskellige tilgange til udfordringer og nederlag. Elever med et ’fixed 
mindset’ vil således have tendens til at opfatte udfordringer som underminerende og reagere på nederlag med 
apati og hjælpeløshed, mens elever med et ’growth mindset’ vil se udfordringer som produktive og reagere på 

nederlag med en ’øvelse gør mester’-tilgang (Haimovitz & Dweck, 2017).  

Nogle undersøgelser peger i forlængelse heraf på, at det kan være afgørende at arbejde med netop elevers (og 
forældres) mindset for at lykkes med forskellige indsatser og interventioner. Fx viser Andersen og Nielsen (2016), 

at effekten af læseindsatser for børn afhænger af, om forældrene får at vide, at sådanne læseindsatser faktisk 
kan udvikle børns læseevner, og denne effekt ser ud til at være størst hos forældre der i udgangspunktet har et 

fixed mindset (se også fx Dweck & Yeager, 2019; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). 

Resultatet af to store metaanalyser gennemført af Sisk et al. (2018) viser imidlertid et varieret resultat, når der 
ses på sammenhængen mellem growth mindset-interventioner og faglige resultater. I den første metaanalyse, 

hvor sammenhængen mellem mindset og faglige resultater blev undersøgt med afsæt i 129 forskningsundersø-
gelser, var det alene i 37 % af undersøgelserne, der kunne påvises en signifikant positiv sammenhæng mellem 
deltagernes mindset og deres faglige resultater. Forskergruppen peger dog på, at der til trods for den svage sam-

menhæng mellem deltagernes mindset og faglige resultater på tværs af de 129 studier sagtens kan være inter-
ventioner for at fremme et growth mindset, som vil have en positiv effekt – særligt i forhold til nogle grupper. 

Netop effekten af mindset-interventionerne er omdrejningspunktet for deres anden metaanalyse. Her viser en 
gennemgang 29 forskningsstudier, at det kun er 12 % af interventionerne, der kan påvise en signifikant positiv 

effekt af interventionerne på deltagernes faglige resultater.  

Selvom de to metaanalyser ikke kan understøtte en generel påstand om, at growth mindset-interventioner frem-
mer elevers faglige resultater, peger analyserne stadig på, at mindset-interventioner kan være en fordel – særligt 
for fagligt svage og udsatte grupper (Sisk et al., 2018). En af forklaringerne på de begrænsede resultater kan 

være, at det at videregive et ’growth mindset’ ikke nødvendigvis er lige til. Selvom flere undersøgelser har doku-
menteret, at et ’growth mindset’ hos såvel forældre og undervisere som børnene selv har en positiv indvirkning 

på børns og unges læring (Andersen & Nielsen, 2016; Claro, Paunesku, & Dweck, 2016; Martin et al., 2019; 
McCutchen, Jones, Carbonneau, & Mueller, 2016), har ny forskning ligeledes vist, at et ’growth mindset’ ikke pr. 

automatik videregives fra voksne til børn (Haimovitz & Dweck, 2017).  

Tilsvarende erfaringer fremhæves i Dweck og Yeagers (2019) beskrivelse af mindset-forskningens udvikling de 
seneste godt 30 år. Her peger Yeager blandt andet på det komplekse i at udvikle og implementere mindset-inter-

ventioner. Hvor de tidligere forsøg med mindset-interventioner i vid udstrækning har været gennemført som 
laboratorieforsøg med en velkendt målgruppe og undersøgelsesgrundlag, har nyere mindsetforskning bevæget 
sig ud i virkeligheden, hvor der har været en betydeligt større variation i rammevilkårene. Det stiller krav til en 
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mere grundig og differentieret tilpasning af de enkelte interventioner, således at de bliver formet specifikt til de 

målgrupper, som de retter sig imod (Dweck & Yeager, 2019).  

Haimovitz og Dweck (2017) peger herudover på betydningen af et tredje mindset (failure mindset), som det er 
vigtigt at holde sig for øje, når man ønsker at styrke børnenes og de unges growth mindset. I deres nye forskning 

har de blandt andet påvist en stærk sammenhæng mellem den respons, som voksne (forældre og undervisere) 
giver, når et barn eller en ung ikke lykkes med at løse en opgave eller udfordring. I de tilfælde, hvor den voksne 
fokuserede på den manglende succes som fremmende for læreprocessen (failure-is-enhancing mindset) frem for 

bremsende (failure-is-debilitating mindset), var der større sandsynlighed for udvikling af et growth mindset hos 
barnet/den unge. Dette skyldes blandt andet, at et ’failure-is-enhancing mindset’ i højere grad ansporer til en 

procesorienteret feedback, hvor fokus er på lærings- og forbedringspotentialer frem for evner og præstation. 
(Haimovitz & Dweck, 2017).  

At de voksnes ’failure mindset’ kan have betydning for udviklingen af et growth mindset hos børn og unge er li-

geledes påvist i en undersøgelse foretaget af Sun (2015) blandt 3100 mellemskoleelever og deres lærere. Her 
fremhæves en række karakteristika for lærere, der lykkedes med at fremme elevernes growth mindset, herun-

der elevernes deduktion i forhold til deres besvarelse (uanset om den var korrekt eller ej), feedback med fokus 
på læreprocessen og elevernes egne læringsmål samt på at styrke elevernes forståelse for emnet. Herudover fik 
eleverne ligeledes mulighed for at forbedre deres produkt på baggrund af den givne feedback, ligesom det blev 

fremhævet, at det at øve sig og fejle blev anskuet som en vigtig del af elevens læreproces (Sun, 2015).   

Tilsvarende resultater ses i en undersøgelse foretaget af Hooper et al. (2016) blandt 3.965 elever i 9. klasse og 
deres 125 matematiklærer. Her viste resultaterne, at undervisere med et growth mindset i højere grad vælger at 

drøfte, hvordan det at kæmpe med en opgave og føle frustration er en naturlig og nyttig del af det at lære, lige-
som de pågældende lærere i højere grad italesatte læreprocessen som et fælles opgave og et fælles ansvar 

(Hooper et al., 2016). Haimovitz og Dweck (2017) peger netop på denne deling af ansvaret som en vej til at 
styrke og fastholde elevernes growth mindset, da ansvaret for elevens læring (og den eventuelle mangel der på) 

ikke længere påhviler eleven alene og dermed ikke bliver et billede på elevens personlige styrker og svagheder. 

I den danske bog ’Mindsetbaseret undervisning. Fra præstationskultur til læringskultur’ af Kortnum, Nielsen og 
Videsen (2016) fremhæves ligeledes en række strategier, som undervisere kan anvende i forhold til at arbejde 
med mindset i undervisningen (Kortnum, Nielsen, & Videsen, 2016): 

- 1) Arbejd med fejl –  Lær eleverne, at det at begå fejl er en naturlig del af en læreproces, og forklar hvor-
for noget er en fejl. Lad eventuelt eleverne kåre deres bedste fejl (den der gav mest læring) og arbejd 
med en sondring mellem ’læringsfejl’ og ’koncentrationsfejl’ 

- 2) Feedback og sproget – Vær opmærksom på at lære eleverne at bruge feedbacken konstruktivt evt. 
ved at bruge genaflevering mv.  Ros ikke for intelligens, talent, hurtigt resultat eller den perfekte op-

gave, men fokuser på indsats, risikovillighed, udfordringslyst og modstandsdygtighed. Og lær eventuelt 
eleverne at give hinanden og sig selv feedback. 

- 3) Indsatsens betydning – opstil retningslinjer og milepæle, men lad eleverne selv arbejde sig ind på et 
stof. Lad eventuelt eleverne anvende logbøger (med fokus på læringsforløbet) og lad dem selv vælge, 
hvad de gerne vil blive bedre til. Og brug individuelle fokuspunkter ift. hvad den enkelte elev skal ar-

bejde med frem mod næste aflevering.  
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- 4) Vedholdenhed – Lær eleverne selv at søge information og viden – både eksternt og i egne noter og 

tidligere opgaver. Stil krav til eleven om at være eksplicit ift. hvad han/hun søger hjælp om og gå gerne i 
gang med en opgave, selvom eleven stadig er usikker på sin strategi. 

Netop læringsmiljøets mindset-orientering bliver af Martin et. al. (2019) fremhævet som et væsentligt sted at 

kikke hen, når man skal arbejde med udvikling af elevernes growth mindset. Hvor tidligere forskning i mindset 
ofte har haft fokus på resultatet af interventioner på elevniveau, har Martin et. al. i deres undersøgelse ligeledes 
rettet blikket mod betydningen af mindset-orientering på klasseniveau. Undersøgelsen blev foretaget blandt 

1414 australske folkeskoleelever i 7.-9. klasse og viste, udover en sammenhæng mellem de enkelte elevers 
mindset-orientering, faglige resultater og engagement, ligeledes en sammenhæng mellem læringsmiljøets (klas-

serummets) samlede mindset-orientering og klassens faglige resultater og engagement (Martin et al., 2019). Det 
kan således være relevant både at arbejde med at styrke elevernes individuelle growth mindset og opbygge en 

grundlæggende growth-kultur i såvel klasse- som skolekontekst.  En anbefaling der ligeledes gives af Dweck og 
Yeager (2019) og falder godt i tråd med de tidligere præsenterede anbefalinger vedrørende styrkelse af skoler-
nes motivationsskabende læringsmiljøer (Amemiya & Wang, 2018; Skaalvik & Skaalvik, 2015; Wang & Eccles, 

2013).  

Sammenfatning: 

• Mindset, og især forskellen mellem et fixed mindset (forståelsen af at evner og kompetencer er fast 

etableret hos et menneske) vs. et growth mindset (forståelsen af at evner og kompetencer kan udvik-
les) kan være en vigtig del i forståelsen af forholdet mellem præstationskultur, karakterer, feedback, 
læring og trivsel. 

• Mindset kan have betydning for hvordan udfordringer og nederlag opleves og reageres på. 

• Mindset kan dog være vanskeligt at udvikle hos børn og unge, og der overføres ikke automatisk mind-
set fra fx voksne til børn. 

• I arbejdet med at udvikle mindset kan det især være vigtigt at være opmærksom på læreres (og for-

ældres) failure mindset, dvs. hvordan man reagerer på elevers fejl. 

• I arbejdet med at udvikle mindset kan det især være vigtigt at fokusere på at arbejde med betydnin-

gen af fejl, feedback, indsatsens betydning og vedholdenhed. 

• Man kan med fordel arbejde med på både elevers individuelle mindset og klassens samlede mindset, 

og forsøge at præge læringsmiljøet i retning af en ’growth-kultur’. 
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