SKÅDE SKOLE:

FEEDBACK KAN
IKKE STÅ ALENE
Meningerne er mange, når emnerne karakterer og feedback kommer på banen.
På Skåde Skole har de Aarhus Kommunes højeste karaktergennemsnit. Her ser
de fordele i karakterer. Imens har en friskole i nabokommunen Odder fravalgt
de 7 tal på skalaen. Men én ting er de dog enige om: Feedbacken er altafgørende.
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lokken er 10.15 på Skåde Skole, og 9.A’s
dansktime er netop begyndt.
”I dag får I jeres danskaflevering
tilbage,” lyder det fra læreren. En smule
spænding breder sig blandt eleverne.
Har de nu gjort det ligeså godt som sidste gang? Dansklæreren bevæger sig ind
i lokalet ved siden af og gør sig klar til de
forestående feedbacksamtaler. Skiftevis
bliver eleverne kaldt ind for at modtage
deres feedback. En feedback, der altid
ender ud i en karakter.
For 9.klasses eleven Sebastian Karlsmose er karakterer vigtige. Det giver en
klar fornemmelse af, hvor man ligger
rent fagligt.
”I ØJEBLIKKET BRUGER VI
MEGET TID PÅ FEEDBACK, MEN
SKAL KARAKTERER ERSTATTES,
KRÆVER DET ENDNU FLERE OG
LÆNGERE EVALUERINGSSAMTALER. DET TAGER TID.”
Mogens Petersen, skoleleder
på Skåde Skole

”Jeg har brug for en karakter for at
kende mit niveau. Feedback er selvfølgelig vigtig, så jeg ved, hvor jeg er stærk,
og hvor jeg kan forbedre mig. Men det er
ikke nok. Jeg kan bedre forholde mig til
en karakter.”
Karakterer har længe været til debat.
Bør man skrue ned for karaktergivningen

og i stedet have endnu større fokus på
feedbacken? For Sebastian Karlsmose
er holdningen klar. Feedbacken er vigtig,
men den kan ikke stå alene.
Karakterer som målestok
og motivation
Skåde Skole har med et karaktergennemsnit på 8,6 det højeste gennemsnit
blandt folkeskoler i Aarhus Kommune.
Skoleleder, Mogens Petersen, forstår
godt, hvorfor karakterer skaber debat.
Alligevel mener han, at karaktergivningen har sine klare fordele.
”Karakterer er et helt nødvendigt
måleredskab til elevernes videre uddannelsesforløb. Uden karakterer bliver det
svært at sammenligne hinanden og vurdere, hvem der er egnet til de forskellige
videregående uddannelser,” fortæller
skolelederen.
Skal karakterer erstattes af ren
feedback kan det ifølge Mogens Petersen
ende med at koste samfundet dyrt.
”I øjeblikket bruger vi meget tid på
feedback, men skal karakterer erstattes, kræver det endnu flere og længere
evalueringssamtaler. Det tager tid. Tid
som læreren ellers kunne have brugt på
at undervise,” fortæller Mogens Petersen
og uddyber, at disse evalueringssamtaler
kræver langt flere ressourcer, end skolen
har til rådighed.
”Og så vil jeg egentlig hellere bruge
pengene andre steder.”
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Selvom karakterer først og fremmest er
et velfungerende måleredskab, så mærker Mogens Pedersen desuden en øget
motivation hos eleverne på grund
af karaktererne.
”Det skal ikke være hovedårsagen til,
at man har karakterer. Men det er en
faktor, der er værd at nævne. Karakterer
giver simpelthen eleverne en motivation
til at gøre det endnu bedre næste gang.”
Færre karakterer, bedre læring
Det er ikke alle, der ser fordele i karaktererne. Odder Lille Friskole har siden
sin oprettelse i 1985 valgt at være en
karakterfri skole. I Aarhus Kommune
findes endnu ingen karakterfri skoler,
og Odder Lille Friskole er derfor en af de
nærmeste. Skoleleder, Jakob Tscherning
Schmidt, er ikke i tvivl om, at det er den
rette vej at gå.
”Vi griber læring an på en helt anden
måde. Folkeskoler kan indimellem rette
undervisningen mod områder, der giver
gode karakterer til eksamen. Vi har
simpelthen ikke det fokus, og det giver
os friere rammer i undervisningen.”
”DER ER KOMMET ET OVERDREVENT FOKUS PÅ KARAKTERNE.
DET HANDLER OM ADGANGSKRAV OG FREMDRIFTSREFORMER. OM HVAD ELEVEN SKAL
PRÆSTERER FOR AT FÅ SIN
DRØMMEUDDANNELSE. DET
ER DET SAMFUNDSMÆSSIGE
FOKUS PÅ KARAKTERNE, DER
SKAL ÆNDRES”.
Mogens Petersen, skoleleder
på Skåde Skole.

For Jakob Tscherning Schmidt er en karakterfri undervisning desuden en måde
at mindske præstationspresset, der for
nogle elever følger med karaktererne.
”Jeg har haft elever, der efter at være
kommet på gymnasiet oplever sine klassekammerater være langt mere presset
over at få en god karakter. Vores elever
har ikke følt samme pres, da de aldrig
før har kendt til karakterræset,” fortæller
Jakob Tscherning Schmidt.
På Skåde Skole anerkender man
det præstationspres, karakterer kan
fremme. Men for Mogens Petersen er det
ikke nødvendigvis et spørgsmål om at
afskaffe karaktererne. Det handler i lige
så høj grad om den diskurs, der hersker i
samfundet, når karakterer drøftes.
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Mogens Petersen, skoleleder på Skåde Skole

MARIE LOUISE KRAGH, 15 ÅR
Jeg var meget spændt første gang, jeg
skulle have karakterer. Det er jo svært
at vide, hvor man ligger henne, så det
var rart at få sat et tal på det. Det gør
det nemmere for mig at se, hvor jeg skal
forbedre mig, og hvor det egentlig går
ret godt.
”Der er kommet et overdrevent fokus på
karakterne. Det handler om adgangskrav
og fremdriftsreformer. Om hvad eleven
skal præsterer for at få sin drømmeuddannelse. Det er det samfundsmæssige
fokus på karakterne, der skal ændres,”
mener Mogens Petersen.
Den vigtige feedback
Tilbage til 9.A på Skåde Skole er første elev klar til sin feedback-samtale.
Læreren sidder klar ved bordet med sine
noter og elevens aflevering. Emnet falder
hurtigt på afleveringens styrker og svagheder. Hvor er der sket forbedring, og
hvor skal der lægges endnu mere energi.
Eleven forsøger at holde fokus, men det
er ikke altid lige nemt. Utålmodigheden
har taget over. Hvilken karakter ender
feedbacken mon ud med? Opgaven er nu
gennemgået fra ende til anden. Det er
endelig blevet tid til karakteren.
For Sebastian Karlsmose er karakterer
vigtige, og det kan indimellem overskygge ordene, der følger med karaktererne.
Men når først karakteren er afsløret,
husker han, hvor afgørende feedbacken
egentlig er.
”Jeg kan ikke bruge en karakter til
noget, hvis ikke jeg får feedback. Selvom
det nok primært er karakteren, der motiverer mig, så kan jeg ikke forbedre mig
uden feedback,” fortæller han.
Feedback er noget, der fylder meget
både på Skåde Skole og på Odder Lille
Friskole. Det er her, eleverne har mulighed for rent fagligt at rykke sig. Men
om karakterer skal indgå som en del af
feedbacken er til diskussion.

”Med en fyldestgørende feedback, mener
vi ikke, at karakterer er nødvendige. Når
vi fravælger karaktererne, fravælger vi
samtidig det pres, der ofte følger med. Vi
mener, det giver eleverne andre muligheder rent læringsmæssigt,” fortæller
Jakob Tscherning Schmidt.

Indimellem kunne det være fint at gå
på en karakterfri skole, men samtidig
tror jeg også, at man mister noget af den
motivation, der ligger i karaktererne. Får
jeg lavere karakterer end forventet, så
tænker jeg, at jeg må gøre det bedre til
næste gang. For mit vedkommende tror
jeg, at jeg bliver bedre af karakterer.

”JEG KAN IKKE BRUGE EN KARAKTER TIL NOGET, HVIS IKKE
JEG FÅR FEEDBACK. SELVOM
DET NOK PRIMÆRT ER KARAKTEREN, DER MOTIVERER MIG,
SÅ KAN JEG JO IKKE FORBEDRE
MIG UDEN FEEDBACK”
Sebastian Karlsmose,
9. klasses elev.

På Skåde Skole forstår man argumenterne for et karakterfrit miljø. Alligevel kan
skolen ikke se sig selv som karakterfri.
”Jeg synes, vi har en god kombination
af feedback og karakterer, som fungerer
for os. Vi giver aldrig karakterer uden
begrundelse. Eleven ved altid, hvor de
er stærke, og hvor de skal forbedre sig,”
fortæller Mogens Petersen.
Selvom karakterer er en vigtig del
af undervisningen, har det aldrig taget
overhånd for Sebastian Karlsmose.
”Jeg ved, at man sagtens kan få et
godt liv uden gode karakterer. Så vigtigt
er det ikke. Men jeg kan godt lide at vide
præcis, hvor jeg ligger på skalaen.”

SEBASTIAN KARLSMOSE, 15 ÅR
Jeg var spændt på at få et tal, som jeg
kunne forholde mig. Indtil 8. klasse fik vi
kun feedback, og det er ikke nok for mig.
Det er ikke præcist nok. Jeg har bedre
muligheder for at forbedre mig, når jeg
ved, hvilken karakter jeg har fået.
Jeg går ikke ned med depression eller
får skæld ud derhjemme, hvis jeg får
dårlige karakterer. Så vigtigt er det ikke.
Men jeg vil stadig gerne have gode karakterer, så jeg kan holde de fleste døre
åbne. Jeg ved endnu ikke, hvad jeg vil, og
derfor ville det være ærgerligt, hvis mit
gennemsnit ikke er højt nok til den dag,
jeg finder ud af det.
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