Reducere omfanget af karakterer
Karakterer fylder meget på ungdomsuddannelser. De er et redskab til at vurdere elevernes
faglige præstationer på tværs af uddannelser, og de fungerer som et pejlemærke for
eleverne om, hvor deres faglige niveau ligger, og hvilke muligheder de vil have fremover i
uddannelsessystemet.
Rigtig mange unge bliver stressede af karaktergivning. Der hersker et stort karakterpres
blandt danske unge, som både stammer fra elevernes forventninger til sig selv og fra
omgivelsernes og samfundets forventninger til de unge.
Det foreslås, at ungdomsuddannelser arbejder med at
reducere omfanget af karakterer som løbende evaluering
af førsteårseleverne.
Uddannelser kan være forpligtede til at give
standpunktskarakterer og årskarakterer til eleverne.
Uddannelsesbekendtgørelserne giver imidlertid relativt frie
rammer for selv at beslutte, hvordan og hvor ofte de vil give
karakterer som en del af den løbende evaluering – dvs. karaktergivning i forbindelse med
afleveringer, tests, fremlæggelser og lignende.

Reducering i antallet af karakterer kan ske i forskelligt
omfang, fx kan der arbejdes med feedback og evaluering af
”formativ” karakter på afleveringer, tests, fremlæggelser og
lignende.
”Formativ evaluering” er et begreb, der dækker over
konstruktiv og fremadrettet feedback af mundtlig eller
skriftlig karakter, der skal understøtte elevens faglige
udvikling.
”Summativ evaluering” er modstykket, som ofte blot dækker
over en karakter – et slutresultat, der ikke lægger op til
udvikling og videre læringsproces.
Formativ evaluering kan suppleres med karakterer eller
erstatte dem helt. Nogle elever vil måske efterlyse
karakterer for at få et indtryk af, hvilket niveau de befinder sig på, mens andre elever vil
opleve det som en lettelse at få en pause fra karakterræset. Se også Danmarks
Evalueringsinstituts fire bud på, hvordan der kan skabes bedre rammer for karaktergivning
på gymnasierne i boksen på næste side.
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