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Forord 
Der var en gang en folkeskole. Alle troede, at den behandlede alle elever 
ens. Men det gjorde den ikke. Godnat, og sov godt. 
 
Sådan ville min afhandling lyde i et ultrakort eventyrformat. På de næste 
mange sider vil jeg udfolde resultatet på en systematisk og redelig måde, 
som det hør og bør sig i en akademisk verden. Det er nemlig et spørgsmål 
om at ramme den rigtige genre eller den rigtige kode, om man vil. Også i 
folkeskolen gælder det om at kende koderne, og det er blandt andet det, 
min afhandling handler om. Men meget mere om det senere. Afhandlingen 
er artikelbaseret og består af fire artikler, og hvad der på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet kaldes for en 
’kappe’. Med afhandlingen i hånden sidder du nu med resultatet af fire års 
arbejde, hvor min interesse har været at undersøge og blive klogere på, 
hvilke hverdagslige mekanismer, der skaber ulighed i skolen. 

Afhandlingen er struktureret således: Nedenfor følger en kort opsum-
mering af afhandlingens sigte og de resultater, jeg er kommet frem til. Der-
efter følger seks kapitler. Første kapitel består af en sammenfattende rede-
gørelse af de forskningsfelter, den teori og de metoder, jeg anvender i mine 
analyser samt en diskussion og perspektivering af artiklernes resultater. Ka-
pitel 2, 3, 4 og 5 er tilegnet de fire artikler, som er afhandlingens kerne. 
Endelig, i kapitel seks, beskriver jeg, hvordan jeg designede og gennem-
førte den spørgeskemaundersøgelse, som genererede empiri til to af af-
handlingens artikler. Bagerst i afhandlingen er en række bilag: Elev- og 
lærerspørgeskemaet, brev til skoler og lærere og en sammenligning mellem 
spørgeskemaets og populationens middelværdier for udvalgte variable.  

En kort præsentation af afhandlingens resultater 

Denne afhandling undersøger, hvordan ulighed i skolen forstærkes gennem 
hverdagslig kommunikation i klasseværelset. Afhandlingen er bygget op 
omkring fire artikler, der hver især har elevernes oplevelse af undervisnin-
gen som analyseenhed - for derved at fokusere på elevernes perspektiver. 
Fælles for artiklerne er en præmis om, at elever er forskellige, og at de 
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derfor kan opleve undervisningen og de interaktioner, der pågår i klasse-
værelset, forskelligt. I tre af artiklerne undersøger jeg, om der er en sam-
menhæng mellem elevernes oplevelser i klasseværelset og deres kulturelle 
kapital, deres socioøkonomiske og kulturelle baggrund og deres køn. I den 
fjerde artikel er fokus på forskellige metodiske tilgange til at undersøge 
interaktioner i klassen fra elevernes perspektiver. I afhandlingen trækker 
jeg på sociologisk teori og metode, og jeg supplerer denne med litteratur 
fra didaktikken. 

 
Artikel 1: I den første artikel: “Cultural capital and the perception of 
feedback” trækker jeg på teorien om kulturel reproduktion (Bourdieu og 
Passeron, 1990), og jeg finder en sammenhæng mellem elevernes kulturelle 
kapital og deres oplevelse af hvor meget lærer-elevfeedback, de modtager 
i matematikundervisningen. Resultatet antyder, at elever med meget kultu-
rel kapital oplever at modtage mere lærer-elev feedback end elever med 
mindre kulturel kapital. Data er fra en spørgeskemaundersøgelse, som jeg 
selv har designet og administreret med 1100 elever fra den danske folke-
skoles 8. og 9. klasse. 

 
Artikel 2: Fokus i den anden artikel: “Feedback for Everybody? Explo-
ring the relationship between students’ perceptions of feedback and 
student SES” er ligeledes på lærer-elevfeedback, som det opleves af ele-
verne, men denne gang for de fem nordiske lande. I artiklen skelner jeg 
mellem to typer feedback, nemlig faciliterende feedback og direktiv feed-
back. I analysen finder jeg, at elever med høj socioøkonomisk status (SES) 
oplever at få mere af den faciliterende type feedback end lav-SES-elever 
gør. Jeg finder ingen forskel mellem høj- og lav-SES-elever i forhold til 
hvor meget direktiv feedback, som de oplever at få fra lærerne. I artiklen 
trækker jeg foruden på Pierre Bourdieu også på Basil Bernstein, samt be-
greberne concerted cultivation og the accomplishment of natural growth 
(Lareau, 2011) og jeg argumenterer for, at typen af feedback er med til at 
forme høj- og lav-SES-eleverne forskelligt. Data er fra Organisation for 
Economic Co-operation and Development’s (OECD) Programme for Inter-
national Student Assessment (PISA) 2012. 
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Artikel 3: Som i artikel 1, benyttes der i artikel 3 (“Two worlds of feed-
back: Gender differences in teacher feedback and peer feedback”) data 
fra den spørgeskemaundersøgelse, jeg selv har gennemført. Jeg har skrevet 
artiklen sammen med David Reimer, DPU, Aarhus Universitet, og jeg har 
været motiveret af resultaterne fra de to førnævnte artikler, idet begge disse 
finder, at drenge oplever at få meget mere lærer-elev feedback, end piger 
gør. Ved at inkludere tre typer feedback, lærer-elev feedback, feedback fra 
klassekammerater og feedback til klassekammerater, undersøger vi, hvor-
dan drenge og piger oplever klasserummets feedback-praktikker forskel-
ligt. Vi finder, at mens drengene oplever mest lærer-elev-feedback, så op-
lever pigerne mest feedback fra klassekammerater. Endelig oplever dren-
gene, at give mere feedback til klassekammerater, end pigerne gør. En vi-
dere analyse viser, at i klasserum med en større andel piger, så oplever alle 
eleverne mindre lærer-elev feedback, men mere feedback fra kammerater. 

 
Artikel 4: I afhandlingen sidste artikel: “Disciplinering i skolen – fra et 
elevperspektiv”, som er skrevet sammen med Benedikte Vilslev Petersen, 
VIA University College, undersøger vi lærerens disciplinerende kommuni-
kation, set fra elevernes perspektiver. Vores interesse heri er at undersøge 
og beskrive elevernes perspektiver så nuanceret som muligt. Hertil anven-
der vi en række kvalitative metoder. Vi finder blandt andet, at eleverne i 
overvejende grad anderkender en stor del af lærerens disciplinerende hand-
linger. En central pointe fra denne artikel i forhold til afhandlingen er, at vi 
igen finder, at elever oplever klasserummet og lærerens kommunikation 
forskelligt. Data er observationer, fokusgruppeinterview, feltnoter, geo-in-
terview og dagbøger fra 26 elever fra en dansk 7. klasse. 

 
Disse fire artikler og den redegørende oversigt udgør min afhandling, som 
jeg har givet titlen: ”Feedback, elevperspektiver og ulighed i skolen”. 

 
God fornøjelse med læsningen 

 
Skødstrup, december 2018 
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Introduktion 
Ulighed, som skyldes personers køn, etnicitet eller social baggrund, er uøn-
sket i de fleste af verdens lande. Dette kan både begrundes ud fra et retfær-
dighedsprincip, lige muligheder for alle, og ud fra et ønske om økonomisk 
udnyttelse af de menneskelige ressourcer, vi har i samfundet. Derfor har vi 
i Norden nogle af verdens mest udbyggede velfærdssystemer – velfærds-
systemer som har en eksplicit opgave i at tilbyde lige muligheder for alle 
uanset køn, etnicitet og social baggrund. I Danmark har vi, hvad der beskri-
ves som en universel velfærdsmodel, hvor der for eksempel er garanterede 
institutionspladser til alle børn, lige fra de er seks måneder gamle, til de 
færdiggør grundskolen. Hvor institutionaliseringen af Danmarks ungdom 
tidligere primært var begrundet i, at kvinderne skulle kunne komme på ar-
bejdsmarkedet, er begrundelsen nu, at sikre at alle børn ’bliver så dygtige 
som de kan’, som det er formuleret i målet for den seneste folkeskolereform 
fra 2014 (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). I 2009 blev 0. 
klasse gjort obligatorisk, med folkeskolereformen blev skoledagen forlæn-
get, og senest er der kommet lovkrav om, at alle børn fra udsatte boligom-
råder i Danmark skal deltage i et undervisningstilbud fra de fylder et år 
(gældende fra 1. juli, 2019). Forestillingen synes at være, at bare vi får bør-
nene i institution, så skal vi nok få det bedste ud af landets børn og unge. 

På trods af disse mange tiltag viser undersøgelser, at børn i Danmark 
stadig har ulige muligheder for succes i uddannelsessystemet. For eksem-
pel viser analyser lavet på baggrund af PISA 2015, at elevernes sociale 
baggrund forklarer omkring 10 % af elevernes score i naturfag (Reimer, 
Jensen, & Kjeldsen, 2018). Resultater fra Trends in International Mathe-
matics and Science Study (TIMSS) 2015 viser dertil, at drengene klarer sig 
bedre end pigerne (Allerup, Belling, Kirkegaard, Stafseth, & Torre, 2016), 
og endelig viser resultater fra PISA Etnisk 2015, at elever med indvandre-
baggrund klarer sig betydeligt dårligere end etnisk danske børn, også når 
der kontrolleres for børnenes socioøkonomiske og kulturelle baggrund 
(Greve & Krassel, 2017). 

Givet at næsten alle børn benytter velfærdsstatens institutioner, herun-
der den danske enhedsskole, er der noget der tyder på, at eleverne får et 
forskelligt udbytte af at gå i denne skole. OG at udbyttet på en eller anden 
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vis korrelerer med elevernes baggrund og køn. Der eksisterer megen litte-
ratur om chanceuligheder i Danmark, og om at skolen ikke formår at mini-
mere denne (Elsborg, Hansen, & Hansen, 1999; Fink-jensen, Nielsen, & 
Ringsmose, 2005; Ploug, 2007a), men hvordan denne forskellighed i ud-
bytte opstår, eksisterer der derimod meget lidt viden om. Målet med denne 
afhandling har derfor været at undersøge, hvordan ulighed opstår i et ud-
dannelsessystem, der på papiret er lige for alle? 

For at udpege og undersøge nogle af de mekanismer, der kan være på 
spil i forhold til at tilbyde eleverne ulige muligheder, har jeg bevæget mig 
ind i klasseværelserne rundt om på de danske, og i enkelte tilfælde også de 
nordiske skoler. Dette har jeg gjort ved at spørge eleverne om, hvordan de 
oplever klasseværelset og de hverdagslige interaktioner, der pågår i og om-
kring undervisningen. Ved at anvende elevernes perspektiver, bliver det 
muligt at undersøge, hvordan elever i samme klasse oplever undervisnin-
gen, om der er forskelle eleverne imellem, og om disse forskelle relaterer 
sig til elevernes sociale baggrund og køn. Jeg har i afhandlingen primært 
beskæftiget mig med, hvad der kan defineres som feedback, forstået som 
informationer, der kan hjælpe eleven i dennes læreproces. 

Netop feedback er særdeles relevant at undersøge, idet utallige studier 
har konstateret et enormt potentiale i feedback. For eksempel finder John 
Hattie og Helen Timperley i et stort metastudie, at feedback har en effekt-
størrelse på 0,79 i forhold til læring og præstationer (2007). Effektstørrelser 
af denne størrelse er sjældne i uddannelsesforskning, og har derfor tiltruk-
ket sig en enorm opmærksomhed både internationalt (Hattie & Clarke, 
2019) og i Danmark (Dobson, 2012; Henriksen, 2017; Mølgaard, Qvortrup, 
Dolmer, Klok, & Oca, 2016). 

Interessen for feedback er dog ikke ny, blot fornyet. I en dansk sam-
menhæng kom der et øget fokus på, hvad der kaldtes evaluering i 1970’erne 
(M. Andersen, Wahlgren, & Wandall, 2017; P. Ø. Andersen, 2011). I bogen 
Pædagogisk proces- og produktanalyse udfolder Finn Rasborg (1969) eva-
luering, som hvad der nu bliver betegnet som feedback og feedforward. 
Rasborg benyttede dengang begreberne proces- og produktanalyse (feed-
back) og proces- og produktforbedring (feedforward) i forbindelse med 
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evaluering, og beskrev, hvilket enormt og uudnyttet potentiale denne teknik 
har i uddannelsessystemet. 

At feedback har et potentiale i forhold til læring og præstationer er så-
ledes velbeskrevet i litteraturen. Hvad der derimod er belyst i langt mindre 
grad, er, om feedback har den samme effekt på alle elever. Hvis feedback 
eksempelvis ikke er tilgængelig for alle eleverne i samme grad og med 
samme kvalitet, giver det eleverne ulige muligheder for at lære. Således 
bliver det interessant i et ulighedsperspektiv at undersøge, om elever i 
samme klasse oplever at modtage den samme mængde feedback fra lærere 
og kammerater, og om den oplevede feedback er af samme kvalitet. Meget 
få studier har undersøgt forskelle eleverne imellem i forhold til mængde og 
type af den oplevede feedback, og om eventuelle forskelle har at gøre med 
elevernes sociale baggrund og køn. 

Hvis der måtte være en sammenhæng mellem elevernes sociale bag-
grund og køn og deres oplevelse af klasserummets feedbackpraktikker, bli-
ver det muligt at udpege feedback forstået som en specifik didaktisk op-
gave, som medskaber af ulighed, idet eleverne tilbydes ulige muligheder 
for at lære. Målet med afhandlingen har derfor været, at undersøge om ele-
vens sociale baggrund og elevens køn er relateret til, hvor meget og hvilken 
type feedback de oplever i klasserummet. Parallelt hermed har jeg haft en 
primært metodisk interesse i at udforske mulige tilgange til elevernes per-
spektiver på og i klasserummet. Dette leder mig frem til at præsentere af-
handlingens fire forskningsspørgsmål: 

 
I. Er er en sammenhæng mellem elevernes kulturelle kapital og 

mængden af oplevet lærer-elev-feedback og er sammenhængen 
forskellig for drenge og piger? 

II. Er der en sammenhæng mellem elevernes socioøkonomiske og 
kulturelle baggrund og mængden af hhv. oplevet direktiv lærer-
elev-feedback og oplevet faciliterende lærer-elev feedback? 

III. Er der en sammenhæng mellem elevernes køn og mængden af 
oplevet lærer-elev-feedback, feedback fra kammerater og feed-
back til kammerater, og har sammenhængen noget med klas-
sens elevsammensætning at gøre? 
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IV. Hvordan oplever eleverne lærerens disciplinering, og er der for-
skelle eleverne imellem? 

 
Spørgsmålene er formuleret en smule anderledes i de fire artikler, idet ar-
tiklerne skriver sig ind i en meget specifik kontekst, og er skrevet til et 
specifikt tidsskrift, mens spørgsmålene som de er formuleret ovenfor, har 
at gøre med deres rolle i forhold til afhandlingens samlede interesse. 

Netop i at besvare ovenstående forskningsspørgsmål ligger afhandlin-
gens kritiske potentiale. Ved at afdække de mønstre, der måtte være i klas-
serummet, der relaterer sig til elevernes sociale baggrund og køn, bliver det 
muligt at påvise, at skolen derved udgør et relativt bedre mulighedsrum for 
nogle elever end for andre. Og først da bliver det muligt at ændre på den 
praksis, der foregår i klasseværelset. I slutningen af indeværende kapitel vil 
jeg vende tilbage til, udfolde yderligere og diskutere, hvilke implikationer 
afhandlingens resultater kan få for undervisningspraksis, og hvordan vi 
tænker feedback. Inden da vil jeg præsentere afhandlingens teoretiske 
ramme ved at tegne en oversigt over de forskellige teoretiske positioner, 
som de fire artikler trækker på. Herefter vil jeg præsentere afhandlingens 
metodologi og argumentere for, at elevperspektiver er en relevant og frugt-
bar indgangsvinkel til min forskningsinteresse. Dernæst præsenterer jeg det 
landskab af forskning, som afhandlingen skriver sig ind i, og jeg placerer 
de fire artiklers bidrag heri. Inden den afsluttende diskussion, vil jeg be-
skrive det samlede svar, som afhandlingen er kommet med på afhandlin-
gens forskningsinteresse og komme med et par bud på fremtidig forskning. 
Men først en præsentation af afhandlingens teoretiske ramme. 
  



16 

Teori 
Indeværende afsnit præsenterer et kort historisk rids af, hvordan begrebet 
feedback og en række beslægtede begreber har været brugt i litteraturen, 
hvordan de har udviklet sig, og sidst hvordan de forskellige begreber er 
forskellige og indbyrdes relateret. Denne kortlægning vil jeg bruge til at 
præcisere min og afhandlingens teoretiske forståelse af og brug af begrebet 
feedback, idet definitionen får konsekvenser for, hvordan feedback kan un-
dersøges, og hvordan jeg teoretisk har kunnet forstå samspillet mellem ele-
vernes baggrund og deres perspektiver på og oplevelse af feedback. Der-
næst vil jeg beskrive, hvad litteraturen skriver om elevperspektiver på feed-
back, og hvorfor der kan være grund til at forvente forskelle mellem elever 
i deres oplevelse af feedback. Endelig vil jeg, ved at trække primært på 
sociologisk teori, beskrive hvorfor jeg kan have en forventning om en sam-
menhæng mellem elevernes baggrund og køn og deres oplevelse af feed-
back. Det gør jeg blandt andet ved at trække på Pierre Bourdieu og Basil 
Bernstein, som jeg giver en kort introduktion til. Disse bliver yderligere 
præsenteret i artikel 1 og 2. 

Om feedback 

Ordet feedback har rødder tilbage i blandt andet kybernetikken og ingeni-
ørfaget, hvor Norbert Wiener i 1946 var en af de første til at benytte begre-
bet (Wiliam, 2015, p. 126). Kybernetikken beskæftiger sig med studiet af 
naturlige eller designede systemer, der regulerer sig selv ved hjælp af in-
formation og tilbagekobling (Den Store Danske, 2018).  Et af de benyttede 
billeder, til at forklare begrebet feedback med, var termostaten. Der kan til 
termostaten gives positiv og negativ feedback, hvor positiv feedback er en 
tilbagemelding om at bibeholde nuværende indstilling, og negativ feedback 
er en tilbagemelding om at ændre nuværende indstilling. 

Dette billede bliver senere adopteret af B. F. Skinner og den behavio-
ristiske læringsteori i form af begreberne stimuli-respons og positiv og ne-
gativ betingning (Skinner, 1975). Det behavioristiske syn på læring bygger 
på en antagelse om fraværet af aktørperspektivet, og dermed bliver læring 
i en skolekontekst et spørgsmål om, at den rette undervisning medfører den 
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ønskede læring. Med Skinners ord bliver det et spørgsmål om at give den 
rette stimuli, da denne medfører den ønskede respons hos eleven. Derved 
bygger forståelserne fra kybernetikken og behaviorismen på et syn på læ-
ring, der indebærer en høj grad af passivitet hos den lærende samtidig med 
at læreren tænkes at kunne styre elevernes læreprocesser. 

Feedback som et dialogisk ærinde 

Den behavioristiske læringsteori med eleven som passiv, der reagerer på 
lærerens stimuli, er siden blevet kraftigt anfægtet og tilnærmelsesvist afvist 
i litteraturen (Wiliam, 2013, p. 197). I modsætning til behaviorismen be-
skrives undervisning nu som et møde, hvor både lærer og elev er aktive og 
interagerer med hinanden (Dysthe, 2009). På samme måde er den domine-
rende forståelse af feedback i nyere litteratur da også en beskrivelse af både 
læreren og eleven som aktive i feedbackprocessen (Askew & Lodge, 2000; 
Black & Wiliam, 1998; Christensen, 2015; Hattie & Gan, 2011; Pryor & 
Crossouard, 2008). Undersøgelser af feedback må derfor foruden læreren 
og dennes metoder og instruktioner ligeledes inkludere eleven og dennes 
oplevelse af undervisningen. Feedback bliver et dialogisk ærinde, hvor der 
både er en afsender og en modtager, situeret i en konkret læringssituation, 
hvor sociale og kulturelle forhold har betydning for, hvorvidt og hvordan 
en given feedback bliver modtaget. Med en forståelse af eleven som aktiv 
i feedbackprocessen har der været mange bud på, hvordan feedback kan 
defineres, og der hersker ikke enighed herom (for en diskussion, se; 
Bennett, 2011; OECD, 2005, p. 27). 

En af de vægtigste definitioner, både i forhold til citationer og i forhold 
til afsmitning på senere definitioner kommer fra managementteorien, hvor 
Arkalgud 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 para-
meter which is used to alter the gap in some way.” (Ramaprasad, 1983, p. 
4). Definitionen er siden blevet fortolket ind i en undervisningssammen-
hæng, således at eleven er den, der tænkes at have et ’gap’, som informati-
onen skal lukke (OECD, 2005; Sadler, 1989; Taras, 2005). Denne defini-
tion og langt størsteparten af senere definitioner lægger vægt på, at den 
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givne feedback indeholder information, der kan hjælpe feedbackmodtage-
ren i dennes læreproces. I Ramaprasads definition af feedback skrives det 
frem, at modtageren af feedback skal benytte den information, der er til 
rådighed, førend den kan defineres som feedback. Senere videreudvikler 
Royce Sadler (1989) Ramaprasads definition af feedback så den tilpasses 
uddannelsesverdenen, og Sadler beskriver, hvorledes tre forhold skal være 
til stede, førend der er tale om feedback: 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 nu-
værende niveau og endemålet (p. 121). 

Andre definitioner af feedback nedtoner det aspekt, at informationen 
skal benyttes af eleven, og definerer feedback som information der kan be-
nyttes af eleven i dennes læringsproces (Black & Wiliam, 1998; Hattie & 
Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). For eksempel skriver 
Valerie Shute (2008) i et review: ”Formative feedback is defined in this 
review as information communicated to the learner that is intended to mo-
dify his or her thinking or behavior for the purpose of improving learning.” 
(p. 154). I bogen ’Feedback for learning’ anvender Susan Askew og Caro-
line Lodge en lignende definition som lyder: ”In this chapter we adopt a 
broad definition of feedback which includes all dialogue to support learn-
ing in both formal and informal situations.” (Askew & Lodge, 2000, p. 1). 

Således er der i den teoretiske litteratur omhandlende feedback et skel 
i forhold til, hvorvidt den information eleven oplever, skal benyttes, førend 
den kan defineres som feedback. Som jeg skrev ovenfor, så har definitionen 
af feedback konsekvenser for både, hvordan det empirisk design kan kon-
strueres, og for hvordan den genererede empiri kan forstås. I denne afhand-
ling benytter jeg betegnelsen feedback om, hvad jeg definerer som infor-
mation kommunikeret fra omgivelserne til eleven, som kan ændre dennes 
tænkning eller handling med det formål at forbedre dennes læreproces. I 
denne definition kan feedback komme fra læreren, men også fra klasse-
kammerater, bøger, computere og andre medier. Om informationen bliver 
benyttet afgør ikke, om den kan defineres som feedback eller ej. Derved 
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bliver det muligt at spørge eleverne om, hvorvidt de har oplevet at få feed-
back. Hvorvidt eleven benytter den oplevede feedback i sin læreproces, er 
således ikke afgørende i forhold til min definition. Min forskningsinteresse 
består i at undersøge, om lærerens og klassekammeraternes feedback i klas-
sen er med til at fremme ulighed i kraft af, at eleverne ikke oplever lige 
muligheder for at lære? Derfor vægtlægger jeg i min definition, at eleven 
ved hjælp af den oplevede feedback tilbydes mulighed for at lære. Om, 
hvorfor/hvorfor ikke og evt. hvornår eleven benytter sig af denne mulighed, 
falder således uden for denne afhandlings interesse og rammer. 

En yderligere præcisering er nødvendig. Hvor beslægtede begreber 
som formative assessment, formativ vurdering og det norske vurdering for 
læring betoner en i nogen grad formaliseret evalueringspraksis, har jeg i 
denne afhandling fokus på feedback i form af den hverdagslige kommuni-
kation som allerede og altid har foregået i klasseværelserne i Danmark; et 
mellemmenneskeligt ærinde, eller som Derek Rowntree (1987) formulerer 
det: ”Assessment can be seen as human encounter” (p. 4). 

Direktiv og faciliterende feedback 

Mens ovenstående definition af feedback beskriver hvilke informationer, 
der kan betegnes som feedback, har der i forskningslitteraturen endvidere 
været en interesse for at beskrive, hvorledes feedback kan have forskellige 
funktioner og feedbackens indhold være på forskellige niveauer (se for 
eksempel Sortkær, 2017). I artikel 2 beskriver jeg således, hvordan lærer-
elev feedback kan være enten direktiv eller faciliterende1 i sin funktion 
(Gamlem & Smith, 2013; Shute, 2008). Direktiv feedback er lærer-styret i 
sin funktion og ofte også lærer-initieret, og indeholder eksplicitte anvisnin-
ger til eleven om, hvad denne bør gøre (Straub, 1996). Faciliterende feed-
back har karakter af en samtale mellem ligemænd, hvori informationen om 
elevens læreproces er implicit, og faciliterende feedback indeholder ikke 

                                                             
1 Oversat fra de engelske begreber directive og facilitative feedback. Jeg er endnu ikke 
stødt på en dansk oversættelse, men har vovet pelsen at lave min egen oversættelse. 
De danske oversættelser er blevet vel modtaget ved diverse præsentationer og diskus-
sioner. 
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anvisninger til eleven om, hvad denne bør gøre (Straub, 1996). Som følge 
heraf opleves faciliterende feedback af eleverne som mere støttende og mo-
tiverende end direktiv feedback gør (Straub, 1996). Begrundelsen for at 
inddrage disse to udgaver eller udtryk af feedback i mine analyser er be-
grundet i de to væsensforskellige funktioner, som de har på elevernes ud-
vikling og læring. Begge typer feedback tilbyder støtte til eleverne i deres 
læringsproces, dog på forskellig vis; eleverne der modtager direktiv feed-
back lærer at følge de læringsstrategier, der tilbydes af læreren, mens ele-
verne der modtager faciliterende feedback, lærer at frembringe deres egne 
læringsstrategier. En konsekvens heraf bliver at faciliterende feedback i 
langt højere grad end direktiv fremmer elevens evne til selv-reguleret læ-
ring (Van den Bergh, Ros, & Beijaard, 2014). Uden at benytte begrebspar-
ret direktiv og faciliterende feedback, beskriver Paul Orsmond et al. (2013) 
meget sammenligneligt, hvordan feedback enten kan tage form som en mo-
nolog eller som en dialog. De beskriver, at feedback givet som en monolog 
opmuntrer eleverne til at være reaktive, mens feedback givet i en dialog 
opmuntrer eleverne til at være proaktive. De beskriver endvidere, hvorledes 
feedback som dialog fremmer selv-reguleret læring (Orsmond et al., 2013, 
p. 242) (se endvidere David Nicol (2010) og Paul Black (2013) for en lig-
nende beskrivelse og diskussion). Og netop selv-reguleret læring beskrives 
i mange tilfælde som både værende den mest effektive måde at forbedre 
elevens læreproces på (Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-
Dick, 2006), og som værende en central 21st-century egenskab, der er cen-
tral for at få succes på arbejdsmarkedet og i livet (P21: Partnership for 21st 
century learning, 2015). Netop sammenkoblingen mellem feedback og 
selv-reguleret læring er derfor også efterspurgt i forskningslitteraturen (D. 
L. Butler & Winne, 1995). 

Denne skelnen mellem direktiv og faciliterende feedback er yderligere 
uddybet i artikel 2, hvori jeg undersøger, om der er en sammenhæng mel-
lem elevens socioøkonomiske og kulturelle baggrund, og hvor meget af 
disse to typer feedback eleven oplever at modtage i matematikundervisnin-
gen i de nordiske lande. 
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Børneperspektiver på feedback 

Læreren kan være dygtig og heldig at levere feedback til eleven med ind-
hold på det helt rigtige niveau og med en perfekt timing. Alligevel vil det i 
sidste ende afhænge af eleven, om denne feedback har en virkning. Et es-
sentielt skridt frem mod at kunne påvirke læring, vil altid være, om eleven 
registrerer feedbacken (Hattie & Clarke, 2019; Ilgen, Fisher, & Taylor, 
1979). Jeg har i beskrivelsen og forståelsen af feedback været inspireret af 
Olga Dysthe (2009), der anlægger et dialogisk, situeret og sociokulturelt 
syn på læring, og som dermed betoner en stærk kontekstafhængighed og 
dermed betydningen af de enkelte aktører i feedbackmødet. På samme vis 
beskriver David Nicol (2010) ved at trække på blandt andet Lev Vygotsky 
(1978), at for at feedback skal kunne være virksomt, skal det potentielt 
kunne fremme en indre dialog. Denne indre dialog kan involvere elevens 
aktive afkodning af den oplevede feedback, en internalisering af denne ved 
at sammenkoble den med hvad eleven ved i forvejen og endelig potentielt 
blive brugt til at fremme elevens læreproces (Nicol, 2010, p. 504) (se 
ligeledes Black, 2013). Eleven bliver derved helt central i feedbackmødet, 
og det bliver muligt at beskrive, hvorledes elevens levede liv får betydning 
for, hvordan feedbackmødet opleves af eleven. 

En stor del af feedbacklitteraturen påpeger således også, at det er vig-
tigt at inkludere elevernes perspektiver i studier af feedback (Gamlem & 
Smith, 2013; Hattie & Gan, 2011; Perrenoud, 1998). For eksempel anbefa-
ler Valerie Shute (2008) at forskningen bør tage “a multidimensional view 
of feedback” (p. 176) hvor elevernes individuelle karakteristika og bag-
grunde medtænkes. En implikation heraf er, at det bliver nødvendigt at 
adressere socioøkonomiske og kognitive forskelle mellem elever, idet disse 
kan komme til udtryk i elevernes: ”social relationships, cultural norms, and 
behavioral expectations” (Hattie & Gan, 2011, p. 256). 

Uagtet en bred anderkendelse af nødvendigheden af at inkludere ele-
vernes perspektiver, synes empiriske studier sjældne, og yderligere empi-
risk forskning er bredt efterspurgt (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Gan, 
2011; OECD, 2008). Dette hul i den empiriske feedbacklitteratur vil jeg 
vende tilbage til i forskningsoversigten som følger. 
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Indre og ydre dialog 

Jeg beskriver ovenfor, at et feedbackmøde kan initiere en indre dialog hos 
eleven, som kan beskrives som de tankeprocesser, der udspringer af den 
oplevede feedback. Denne indre dialog, som eleven konstruerer i feedback-
mødet, er ikke ens for alle elever, idet elevens baggrund og karakteristika 
har betydning. Dette uagtet at eleverne måtte indgå i helt sammenlignelige 
feedbackmøder. Læg hertil, at feedback forstås som et sociokulturelt møde, 
hvor både elev og lærer deltager aktivt, hvilket yderligere får den konse-
kvens, at elevens indre dialog får betydning for, hvordan feedbackmødets 
ydre dialog udspiller sig. Med ydre dialog henviser jeg til de ydre handlin-
ger, der pågår. Disse kan være både verbale og nonverbale. Ved at inddrage 
begreberne indre og ydre dialog er det muligt at beskrive to mekanismer, 
der kan frembringe forskelle i, hvordan elever oplever feedback. For det 
første er det ved at trække på begrebet om indre dialog muligt teoretisk at 
beskrive, hvordan lærerens kommunikation vil kunne opleves forskelligt 
fra elev til elev, uagtet at det konkrete indhold i feedbacken måtte være 
identisk. Ved at trække på begrebet om ydre dialog er det for det andet 
muligt teoretisk at beskrive, hvordan en lærers feedbackmøder kan udspille 
sig forskelligt fra elev til elev, uagtet at læreren indtræder i mødet med en 
ambition om at behandle alle elever ens. 

I mine undersøgelser af forskelle eleverne imellem i forhold til hvilken 
type feedback de oplever, og hvor meget feedback de oplever, inddrager 
jeg de to beskrevne mekanismer som teoretisk fortolkningsramme. Dvs. at 
forskelle eleverne imellem, i deres oplevelse af feedback, kan skyldes en-
ten, at læreren og klassekammeraterne behandler elever og klassekamme-
rater forskelligt med forskellig type og mængde af feedback eller, at lære-
ren og klassekammerater giver ens feedback, men at den opleves forskelligt 
af eleverne. Jeg vil i artikel 1, 2 og 3 yderligere beskrive, hvordan disse to 
mekanismer kan forstås, i lyset af de konkrete teorier artiklerne anvender. 

Feedback og ulighed 

Jeg har ovenfor beskrevet en teoretisk ramme, hvori det bliver muligt at 
forstå, hvorfor elever kan opleve lærerens og klassekammeraternes feed-
back forskelligt. Jeg beskrev således, hvordan feedbackmødet formes af 
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elevens baggrund og karakteristika. I dette kapitel vil jeg argumentere for, 
at der på trods af elevernes forskellighed og særegenhed alligevel vil være 
nogle ligheder mellem eleverne i deres oplevelse af feedback, og at disse 
ligheder vil korrelere med hhv. elevernes kulturelle kapital, deres socio-
økonomiske og kulturelle status og med deres køn. Dermed skriver afhand-
lingen sig ind i den store mængde sociologisk litteratur, der beskæftiger sig 
med ulighed i samfundet og i særdeleshed ind i den litteratur, der specifikt 
undersøger ulighed i uddannelse. Afhandlingen bygger blandt andet på den 
første bølge af kritiske studier vedrørende uddannelse som blomstrede op i 
1970erne (Bøje, 2018). Med sammenbruddet af funktionalistisk og viden-
skabeligt hegemoni i socialvidenskaberne bragte ”the new sociology of 
education” vigtige perspektiver med sig (Levinson & Holland, 1996). For-
skere som Basil Bernstein (1975), Mette Bauer & Karin Borg (1976) og 
Pierre Bourdieu (1977) udfoldede en radikal kritik af skolens sociale effekt. 
Disse forskere påpegede, at skolen ikke var en uskyldig institution, som 
blot videregav viden og færdigheder, ej heller et meritokratisk springbræt 
for opadgående social mobilitet. Derimod beskrev disse forskere, hvordan 
skolen reproducerede samfundets uligheder og endog synes at forstærke 
disse. 

I afhandlingens analyser trækker jeg i særlig grad på Basil Bernsteins 
og Pierre Bourdieus teorier og begreber i forhold til at forstå og forklare, 
hvordan feedback potentielt kan virke ulighedsskabende. I det følgende vil 
jeg kort redegøre for grundtrækkene i disse teorier og opridse de begreber, 
jeg benytter mig af i afhandlingens analyser. Teorierne og begreberne vil 
blive udfoldet yderligere og uddybende i de enkelte artikler. 

Fælles for Bourdieu (1977) og Bernstein (2001) er deres beskrivelser 
af uddannelsessystemet som en institution, hvor social klasse og kulturel 
baggrund har afgørende betydning for at få succes. Begge beskriver uddan-
nelsesinstitutionernes koder og sprog som en barriere for arbejderklassens 
børn, idet disse ikke mestrer disse koder og dette sprog. Koderne og spro-
get, der belønnes i skolen, er middelklassens, og dermed også, argumente-
res der for, lærernes koder og sprog. Og en helt central pointe er, at skolens 
koder og sprog ikke tillæres i skolen, men i hjemmet. Dermed efterlades 
arbejderklassen i en håbløs position, hvor skolen kræver nogle koder og et 
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sprog af dem, som de ikke har lært og ikke får mulighed for at lære. På 
trods af disse fællestræk mellem Bourdieu og Bernstein (Savage & Bennett, 
2005) er der store forskelle i deres teorier og i de begreber, de benytter til 
at forklare, hvordan ulighed opstår og forstærkes i uddannelsessystemet 
(Harker & May, 1993). Og hvor enkelte studier benytter begge teorier i en 
samlet teoriramme (Niati, 2018), har jeg i mine analyser valgt at anvende 
teorierne adskilt og med forskellige formål, hvilket jeg begrunder nedenfor. 

 
Bourdieu benytter begrebet kapital til at beskrive, hvorledes vi alle besid-
der forskellige mængder kapital, og at den relative mængde kapital, vi be-
sidder, har konsekvenser for vores muligheder for at handle og få succes i 
verden (Bourdieu, 1997). Verdens immanente strukturer er således repræ-
senteret af strukturen og distributionen af kapital (p. 46). Ikke forstået som 
at en persons kapital determinerer dennes skæbne. Bourdieu benytter be-
grebet kapital til at argumentere for, at ’ting’ ikke sker fuldstændig tilfæl-
digt, og med lige stor sandsynlighed, men at vi derimod alle er disponeret 
mod særlige handlinger (Bourdieu, 1981; Bourdieu & Wacquant, 1992). Vi 
besidder mindst tre typer eller arter af kapital; økonomisk, social, og kultu-
rel, og disse udgør en persons habitus (Bourdieu, 1997). Habitus kan såle-
des siges at være kilde til menneskers handlinger (Bourdieu, 1981, p. 95). 

Bourdieu (og senere Bourdieu og Passeron) beskriver samfundet som 
værende opdelt i felter (Bourdieu, 1997), hvoraf uddannelsessystemet eller 
skolen kan beskrives som et af disse felter (Bourdieu & Passeron, 2006). I 
det felt, som udgøres af skolen og uddannelsessystemet, er den type kapital, 
som benævnes kulturel kapital, særlig virksom. Kulturel kapital er blevet 
defineret på forskellige måder, men helt overordnet har begrebet at gøre 
med kendskab til den dominerende kultur i samfundet og særligt evnen til 
at forstå og benytte et dannet sprog (Sullivan, 2002, p. 145). Megen littera-
tur citerer Michele Lamont og Annette Lareau (1988), der definerer kul-
turel kapital som: ”institutionalized, i.e., widely shared, high status cultural 
signals (attitudes, preferences, formal knowledge, behaviors, goods and 
credentials) used for social and cultural exclusion” (p. 156). Pointen ved at 
benytte Bourdieu i en afhandling, som undersøger social ulighed er, at kul-
turel kapital samtidig beskrives som noget eleven har med hjemmefra, og 
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som netop er de ’signaler’ der ikke læres i skolen. Kulturel kapital er derved 
fordelt i relation til elevernes baggrund. Hvis kulturel kapital, som Bour-
dieu påstår, har betydning for elevernes muligheder for at få succes i sko-
len, kan kulturel kapital udpeges som en ulighedsskabende faktor. En af 
afhandlingens interesser er netop at undersøge, om elevens kulturelle kapi-
tal, i en dansk folkeskolekontekst, har betydning for deres oplevelse af læ-
rer-elev-feedback og dermed muligheder for at få succes i skolen. Ved at 
trække på Bourdieus begreb om kulturel kapital, har det været muligt for 
mig at undersøge sammenhænge mellem forhold i elevernes opvækst og 
dagligdag i hjemmet, og deres muligheder for at lære i skolen, her målt som 
mængden af oplevet feedback. Derved bidrager min analyse til at belyse én 
af de mekanismer, der kan være på spil i klasseværelset i transformeringen 
af kulturel kapital til succes i skolen. 

Som det fremgår nedenfor i forskningsoversigten og i artikel 1, er jeg 
ikke den første til at benytte Bourdieu til at undersøge og forstå de ulig-
hedsskabende mekanismer, der er på spil i klasseværelset, men ingen andre 
har endnu undersøgt lærerens feedback-praktikker med denne optik – om 
end det er efterspurgt (Black & Wiliam, 1998, p. 58).  

 
Bernstein beskriver i sin teori en systematisk varians mellem middelklas-
sens sprog og arbejderklassens sprog (Chouliaraki, 2001). Arbejderklas-
sens sprog beskrives som mere afhængig af kontekst og den handling, der 
pågår, hvorimod middelklassens sprog beskrives som mere kontekstuaf-
hængig, mere abstrakt og som indeholdende et større ordforråd. Arbejder-
klassens sprogkoder beskrives som restringerede, mens middelklassens 
sprogkoder beskrives som elaborerede (Bernstein, 2001). En central pointe 
hos Bernstein ligger i, at den elaborerede kode i skolen og af lærerne be-
tragtes som overlegen i forhold til den restringerede kode. Meget i lighed 
med Bourdieus teorier, så er en central pointe hos Bernstein også, at de 
sproglige koder er noget, eleverne lærer hjemmefra og netop ikke i skolen. 
Dette giver middelklassebørnene en relativ fordel for succes i skolen. Der-
ved kan Bernsteins teorier benyttes til at forklare, hvorved social ulighed 
konstitueres i klasseværelset. Jeg udfolder hverken her eller i mine analyser 
Bernsteins teori i enkeltheder, men trækker på begreberne om synlig og 
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usynlig pædagogik med en målsætning om at forstå, hvorfor børn med mere 
fordelagtig socioøkonomisk og kulturel baggrund synes at modtage mere 
af den type feedback jeg ovenfor klassificerer som faciliterende. Bernsteins 
sprogkodeteori beskrives af nogle som strukturalistisk uden plads til agens 
(Harker & May, 1993) idet sproget determinerer barnets mulighed for suc-
ces. Uden at ville forholde mig til om denne læsning af Bernstein er korrekt, 
vil jeg i min anvendelse af hans teori og med støtte hos Chouliarakis (2001) 
læsning af Bernstein, understrege, at jeg benytter hans begreber om synlig 
og usynlig pædagogik til at beskrive nogle mønstre, som jeg observerer i 
klasseværelset, men at jeg ikke fortolker disse mønstre deterministisk. Dels 
er de forskelle, jeg finder mellem eleverne, for små og variationerne for 
store og endnu vigtigere, så undersøger jeg udelukkende mønstre på bag-
grund af statistiske sandsynligheder. Mere om det senere. 

Ulige muligheder for at lære 

Ved at sammenkoble det didaktiske begreb feedback med Bourdieus og 
Bernsteins sociologiske teorier bliver det muligt at analysere, hvordan feed-
back i klasseværelset potentielt kan virke ulighedsfremmende. Uddannel-
sessystemet må have som ambition at skabe lige muligheder for alle elever 
uden skelen til social, økonomisk eller kulturel baggrund, som det blandt 
andet fremgår af lovteksten til den seneste folkeskolereform (Regeringen, 
Venstre og Dansk Folkeparti, 2013). Ved at fremskrive feedback som et 
vigtigt element til at støtte elevernes læreproces, bliver det problematisk, 
hvis der er systematiske forskelle mellem eleverne i forhold til hvor meget 
og hvilken type feedback, de oplever. Særligt hvis disse systematiske for-
skelle er relaterede til enten elevernes socioøkonomiske og kulturelle bag-
grund, deres kulturelle kapital eller deres køn. Modsat uddannelsesforsker 
Per Fibæk Laursen (2016) vil jeg betragte en forskel mellem elever i ople-
vet feedback i forhold til deres faglige niveau som et udtryk for undervis-
ningsdifferentiering, mens jeg vil betragte en forskel mellem elever i for-
hold til deres sociale baggrund (SES eller kulturel kapital) eller køn som et 
udtryk for ulighed i uddannelsesmuligheder eller mere specifikt i forhold 
til denne afhandling, ulige feedbackmuligheder. 
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Det er således ulighed mellem lige talentfulde elever, som jeg med 
denne afhandling har i fokus, og som resultaterne herfra forhåbentlig kan 
være med til at belyse. Derved kommer jeg frem til, hvad der er afhandlin-
gens egentlige ambition, og som samtidig udgør afhandlingens kritiske po-
tentiale. Nemlig det at undersøge, hvordan lærerens kommunikation, i form 
af feedback i skolen, tilbyder eleverne ulige muligheder for at lære. 
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Metode 
Dette afsnit præsenterer og diskuterer det metodologiske grundlag for pro-
jektets empiriske dele, og redegør for de metodiske valg, jeg har gjort mig 
i forbindelse med de enkelte artikler og med afhandlingen som helhed. Af-
snittet er opbygget således, at jeg indleder med at beskrive min vidensam-
bition, og hvordan denne får betydning for min metodologi og i sidste ende 
for mine valg af metoder. Dernæst følger en kort uddybning af de anvendte 
metoder, det være sig både kvantitative og kvalitative. Jeg afrunder afsnit-
tet med et par bemærkninger om statistik, mønstre og sandsynligheder, og 
hvorfor mine resultater ikke må forstås som kausale. Først i et senere afsnit 
vil jeg vurdere de anvendte metoder i forhold til de opnåede resultater. 

Børneperspektiver 

Et af de helt centrale temaer for denne afhandling er børneperspektiver eller 
elevperspektiver på undervisning. Jeg ser børneperspektiver som et centralt 
metodologisk princip, hvor undervisningen ikke kan undersøges isoleret fra 
elevernes oplevelse heraf. Og dette princip har fungeret som et grundlæg-
gende pejlemærke for mine metodiske valg og fravalg. Elevperspektiver 
har derfor været et helt gennemgående selvstændigt tema, som jeg har øn-
sket udforsket parallelt med ønsket om at udforske ulighedsskabende me-
kanismer i klasserummet. Således skal valg af metode, som gennemgås i 
dette kapitel, ikke ses som et appendiks til kapitlet om feedback og ulighed, 
men derimod som en parallel diskussion af, hvordan feedback, ulighed og 
elevperspektiver i samspil kan åbne for, nogle hidtil underbelyste mulighe-
der for, at undersøge ulighedsskabende mekanismer i klasserummet. I dette 
kapitels afsluttende diskussion vil jeg endda fremlægge, at lærere ved at 
inddrage børneperspektivet potentielt kan overkomme nogle af de ulighe-
der, jeg finder i artiklerne. 

 
Begrebet børneperspektiver benyttes i forskningslitteraturen om det at for-
søge at komme så tæt på verden, som børnene oplever den, som muligt (K. 
Rasmussen, Nielsen, & Kampmann, 2017). Begrebet er ikke fuldt afgræn-
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set i forskningslitteraturen og anvendes med en række forskellige betonin-
ger (Degn & Jespersen, 2017; Lund & Koch, 2016; Warming, Kampmann, 
& Rasmussen, 2017). I artikel 4 beskriver Benedikte Vilslev Petersen og 
jeg, hvordan vi forstår begrebet børneperspektiver. Vi beskriver, at vi som 
forskere aldrig kan komme ind i hovederne på eleverne, men at vi alligevel 
kan have en ambition om at prøve at opleve verden, som eleverne oplever 
den. Ikke bare i denne ene artikel, men i hele afhandlingen empiriske ar-
bejde har det været min ambition at undersøge klasserummets feedback-
praktikker, som de tager sig ud for eleverne. I litteraturen omhandlende 
børneperspektiver beskrives det yderligere, at alle elever oplever klasse-
rummet, og de interaktioner der pågår, med deres egen optik og derfor po-
tentielt forskelligt (Nielsen, 2001; Warming, 2007). En yderligere pointe 
ved at anlægge børneperspektiver på feedback har derfor været, at dette 
ville kunne synliggøre, at feedback ikke opleves ens af alle – både fordi 
alle elever ikke får den samme type og mængde af feedback, men også fordi 
feedback potentielt vil opleves forskelligt eleverne imellem. 

Med børneperspektiver som central interesse har det været styrende for 
mine valg af metoder, at disse havde mulighed for at indfange elevernes 
perspektiver. Alle fire artikler benytter derfor data, der undersøger klasse-
rummet fra elevernes perspektiver og med deres individuelle optikker. I 
artikel 1, 2 og 3 anvender jeg spørgeskemadata til at belyse, hvordan ele-
verne hver især har oplevet matematikundervisningen. I disse artikler har 
jeg et specifikt fokus på, hvordan de enkelte elever oplever feedback, enten 
fra læreren eller fra og til klassekammerater. I artikel 4 har jeg sammen 
med Benedikte Vilslev Petersen fokus på, hvordan eleverne oplever den 
del af lærerens didaktiske opgave, der har at gøre med disciplinering. I den 
artikel benytter vi data generet ved en række kvalitative metoder. Med for-
skellige metodiske tilgange har jeg dermed belyst den samme centrale in-
teresse; at undersøge klasserummets interaktioner, som de opleves af de 
enkelte elever. 

Min vidensambition har derved ikke været at finde et præcist mål for, 
hvor meget feedback hver elev har modtaget, men derimod at undersøge 
hvor meget feedback hver elev selv rapporterer at have oplevet. Dermed 
inkluderer jeg eleven som optik og filter for de interaktioner, der sker i 
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klasseværelset, og dette filter er centralt for min undersøgelse. Derved æn-
drer spørgsmålet, om hvorvidt elevernes svar er valide og pålidelige, ka-
rakter. Det er således ikke min ambition at undersøge, hvorvidt elevernes 
svar i samme klasse er nogenlunde ens, om deres svar er stabile over tid og 
ej heller, om de er forskellige fra lærerens eller en observators registrerin-
ger, hvilket ellers er en klassisk position i school effectiveness-forskningen 
og anses som en kvalitet ved data (den Brok, Brekelmans, & Wubbels, 
2004; Wallace, Kelcey, & Ruzek, 2016). Ved at insistere på at undersøge 
børneperspektiver, må forståelsen af validitet og reliabilitet tage højde for, 
at en elevs oplevelser er kontekstafhængige i forhold til tid og sted, og des-
uden at de er idiosynkratiske. Derved søger jeg forskellighed mellem ele-
verne, idet variationer herimellem er min helt centrale interesse. Jeg skriver 
mig dermed ind i en eksisterende litteratur, der netop betoner vigtigheden 
af elevernes perspektiv som værende værdifulde i sin egen ret (Hattie & 
Gan, 2011).  

Uagtet min ambition om at undersøge undervisningen, som elevernes 
oplever den, vil de elevperspektiver, der kommer til syne i mine undersø-
gelser, være helt afhængige af, hvordan jeg har spurgt. I artikel 1, 2 og 3 er 
eleverne blevet spurgt i et spørgeskema, hvori de svarede på, hvor ofte de 
oplevede på forhånd definerede hændelser i matematiktimerne, hvorimod 
Benedikte Vilslev Petersen og jeg i artikel 4 tilnærmede os elevernes per-
spektiver på mange forskellige måder og med forskellige spørgsmål, hvoraf 
nogle var mere åbne end andre. En mere uddybende beskrivelse af de an-
vendte metoder er at læse i de fire artikler senere i afhandlingen. 

Om kausalitet 

Jeg beskæftiger mig i tre af afhandlingens artikler med elevernes social 
baggrund og køn, og hvordan disse har betydning for, hvordan den pæda-
gogiske kommunikation i klasseværelset opleves og modtages. I analyserne 
arbejder jeg med p-værdier og signifikansstjerner, og det kunne derfor være 
nemt at komme til at betragte mine konklusioner som sikker viden og de-
terministiske kausaliteter. Dette er ikke tilfældet. Jeg har gennem hele 
ph.d.-projektets forløb været meget bevidst om, at jeg ikke er på jagt efter 
deterministiske kausaliteter eller determinerende mekanismer. Hvad, jeg 
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derimod har beskrevet i mine artikler, er statistiske sammenhænge eller 
probalistiske kausaliteter, som billeder på mønstre, der optræder i skolens 
ældste klasser. Tendenser om man vil. Og jeg finder, at det er helt i over-
ensstemmelse med de teorier, jeg bygger mine hypoteser og konklusioner 
på. Som tidligere beskrevet bevæger både Bernstein og Bourdieu sig med 
deres teorier sted mellem struktur og aktør, eller mellem determinisme og 
voluntarisme. Den pointe jeg trækker på fra både Bourdieu og Bernstein 
går på, at der i skolen er nogle regulariteter eller mønstre, som tilbyder ulige 
muligheder for eleverne. For at undersøge sådanne regulariteter, som ikke 
er direkte synlige for det blotte øje, vil jeg i lighed med Goldthorpe (2000) 
argumentere for, at en statistisk undersøgelse er den oplagte måde at afsløre 
disse på (p. 152). Derved skriver jeg mig også ind i den litteratur der frem 
for begrebet om social arv benytter begrebet chanceulighed til at beskrive, 
at nogle elever rent statistisk har sværere ved at få succes i skolen end andre 
(Ploug, 2007b; Socialforskningsinstituttet, 1999). 
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Forskningsoversigt 
Målet med nedenstående forskningsoversigt er at kortlægge og udforske 
den viden, der allerede foreligger om feedback med fokus på elevernes op-
levelse af feedback, og hvordan feedback bliver oplevet forskelligt fra elev 
til elev. Forskningsoversigten er resultatet af en litteratursøgning, der star-
tede allerede, da jeg ansøgte om mit ph.d.-stipendiat, og som fortløbende 
er blevet forfinet, justeret og lagt til og trukket fra. Jeg er i min udarbejdelse 
af afhandlingens artikler vendt tilbage til oversigten utallige gange for dels 
at fokusere mine forskningsspørgsmål, men også for at diskutere og forstå 
mine resultater (Petticrew & Roberts, 2006, p. 270). I kraft af at mine ar-
tikler bygger på forskellige forskningsspørgsmål og trækker på forskellige 
forskningsfelter, vil litteraturoversigten ligeledes rumme forskning fra for-
skellige forskningsfelter. Samtidig vil forskningsoversigten synliggøre det 
samlede felt, som min afhandling som helhed beskæftiger sig med; en fæl-
lesmængde af de enkelte artiklers forskningsfelter. Det får den konsekvens, 
at I vil støde på en del af nedenstående litteratur igen i de fire artikler. Dette 
er beklageligt, omend uundgåeligt, idet enten denne forskningsoversigt el-
ler også de enkelte artikler ville fremstå ufuldstændige, hvis en række titler 
ville skulle udelades. 

Jeg vil præsentere forskningsoversigten som en narrativ syntese, hvor 
referencerne ikke nødvendigvis er udtømmende, men repræsentative i for-
hold til den tilgængelige viden på området (Black & Wiliam, 1998; OECD, 
2005). Således er afsnittets struktur og organisation, og den vægt jeg til-
lægger de enkelte studier, baseret på min vurdering af relevans for projektet 
som helhed (OECD, 2005). 

Forskningsoversigten er struktureret således, at jeg først gennemgår de 
kriterier, jeg har lagt til grund for mine litteratursøgninger, og de metoder 
jeg har benyttet til at finde litteratur med. Herefter vil jeg præsentere de 
mest betydningsfulde studier og resultater under en række tematiske over-
skrifter startende med studier af effekten af feedback. Dernæst præsenterer 
jeg forskning, der undersøger heterogene effekter af feedback og lærerkom-
munikation. Dette vil lede hen mod forskning, der undersøger relationen 
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mellem social baggrund og køn og elevernes oplevelse af feedback-prak-
tikker. Til slut i afsnittet vil jeg diskutere, hvorvidt feedback i matematik 
bør ses som væsensforskelligt fra feedback i andre af skolens fag. 

Udvælgelseskriterier 

Grænserne for, hvad jeg har inkluderet i denne forskningsoversigt, har jeg 
valgt at lade være løst trukket. Dette hænger sammen med, at begrebet feed-
back har mange nuancer, og er blevet defineret på mange måder, samtidig 
med at mange andre typer af klasserumskommunikation er nært beslægtet 
med den forståelse af feedback, som jeg anvender (Black & Wiliam, 1998, 
p. 7). Jeg er interesseret i at trække på hele dette brogede landskab af forsk-
ning, og jeg er overbevist om, at jeg ved at inkludere disse forskelligartede 
studier kan skabe og præsentere det mest nuancerede og fuldstændige bil-
lede af den eksisterende forskningslitteratur inden for afhandlingens forsk-
ningsområde. Strategien har den positive følgevirkning, at jeg som forsker 
har skullet vurdere hvert enkelt studie i forhold til dets udsigelseskraft i 
relation til min forskningsinteresse og derved fremtvinge en refleksion over 
i hvor høj grad, der er viden at hente. En stor metaanalyse uden denne vur-
dering af relevans ville i mit tilfælde have mindre værdi (Ruiz-Primo & Li, 
2013, p. 217). 

Det centrale søgeord i litteratursøgningen har været feedback, men jeg 
har også benyttet relaterede begreber såsom formative assessment, asses-
sment for learning, summative assessment, formative evaluation og evalu-
ation for learning og ligeledes de danske og nordiske pendanter. Men idet 
min interesse er på, hvordan feedback kan forstærke ulighed i klasseværel-
set i forhold til social baggrund og køn, kombinerede jeg disse feedback-
søgeord med ord som student perspective, student differences, heteroge-
neous effects, inequality, variations, social background og gender. Jeg har 
ikke haft matematik med som udvælgelseskriterie, på trods af, at meget af 
min empiri tager udgangspunkt i matematikfaget. Hvis jeg udelukkende in-
kluderede forskning fra matematikfaget i denne litteraturoversigt, ville jeg 
have meget lidt forskning at præsentere og bygge på og samtidig risikere at 
overse relevant viden om feedback. Jeg vil senere i kapitlet diskutere, hvor-
vidt feedbackpraktikker er sammenlignelige på tværs af fag? 
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Igen med argumentet om ikke at overse og ekskludere relevant viden 
har jeg ikke nogle skarpe eksklusionskriterier i forhold til alder på eleverne 
i studierne, hvor de kommer fra i verden og heller ikke på, hvor gammelt 
studiet måtte være. I min sortering af studier har jeg dog lagt vægt på at 
præsentere den nyeste forskning, og forskning hvor eleverne går i grund-
skolens ældste klassetrin. 

Grundet mine sproglige færdigheder og mangler har jeg været nødsaget 
til kun at trække på forskning skrevet på engelsk eller et af de skandinavi-
ske sprog. 

Litteratursøgning 

Min tilgang til litteratursøgningen har været en vekselvirkning mellem sy-
stematiske søgninger og mere tilfældige litteraturmøder. Jeg har fulgt an-
befalingerne fra AU Library i forhold til hvilke databaser, der er relevante 
for det pædagogiske felt i forhold til de systematiske søgninger2. Foruden 
disse systematiske databasesøgninger har den største kilde til forsknings-
oversigten været at gennemgå bibliografierne i de mest benyttede og cite-
rede studier omhandlende feedback og ulighed (Petticrew & Roberts, 2006, 
p. 98). Titlerne indsamlet på denne vis affødte en mængde nye titler, som 
så igen blev gennemgået for relevante referencer. Denne metode skal na-
turligvis suppleres af andre metoder, idet nyere litteratur ellers ikke vil 
dukke op. Derfor benyttede jeg en funktion i den elektroniske artikeldata-
base Scopus (scopus.com) der kan lokalisere studier, der sidenhen har cite-
ret disse centrale studier. Jeg har også lavet en række søgninger i min web-
browser samt i Google Scholar, primært til at søge på specifikke referencer. 
Derudover har jeg igennem hele projektperioden abonneret på RSS-feeds 
fra en række internationale tidsskrifter, således at nye artikler udgivet på 
print eller online i disse tidsskrifter, bliver sendt til min indbakke i Outlook. 
Endnu en kilde til litteratur har været de faglige netværk, jeg har været, og 
stadig er en del af. Dette gælder både på DPU, Aarhus Universitet og VIA 
University College, hvor jeg begge steder er ansat og har min gang, men 

                                                             
2 https://www.statsbiblioteket.dk/nyhedsbrev-til-arts/2012/Nyhedsbrev-til-Arts-fe-
bruar-2012/elektroniske-bibliografier/paedagogik) 

https://www.statsbiblioteket.dk/nyhedsbrev-til-arts/2012/Nyhedsbrev-til-Arts-februar-2012/elektroniske-bibliografier/paedagogik
https://www.statsbiblioteket.dk/nyhedsbrev-til-arts/2012/Nyhedsbrev-til-Arts-februar-2012/elektroniske-bibliografier/paedagogik
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også de netværk jeg har uden for mine arbejdspladser. Her skal især nævnes 
det ’feedback’-netværk jeg har været i sammen med Hanne Wacher Kjær-
gaard, Nationalt Center for fremmedsprog, og Niels Bech Lukassen, Uni-
versity College Nordjylland, samt de netværk jeg var en del af på mit op-
hold på University of California i Irvine, USA. 

Feedback er godt 

Jeg bygger hele min afhandling på en præmis om, at feedback er godt. Det 
var denne præmis, jeg lagde til grund for min ansøgning om et ph.d.-sti-
pendiat, og denne præmis der danner fundamentet for relevansen af mine 
analyser. Ræsonnementet er som følger: Feedback er godt, og i et land der 
ønsker lige muligheder for alle elever, må feedback ikke fordeles skævt på 
baggrund af elevernes sociale baggrund og køn. Jeg efterprøver ikke præ-
missen om, at feedback er godt i afhandlingens analyser, men jeg sandsyn-
liggør gyldigheden af den ved at trække på eksisterende forskning, som 
kommer frem til, at feedback er godt. Det er med denne præmisunderbyg-
gende forskning, jeg vil indlede min forskningsoversigt. 

Feedback har i de senere årtier fået en stor opmærksomhed i uddannel-
sesforskningen. Særligt en række større metastudier har tiltrukket sig op-
mærksomhed, idet disse samstemmende konkluderer, at feedback har et 
enormt potentiale for at fremme læringen hos elever (Black & Wiliam, 
1998; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Muijs et al., 2014; OECD, 
2008). Paul Black og Dylan Wiliam (1998) rapporterer i et metastudie om 
effektstørrelser i forhold til læringsfremgang i omegnen af 0,7. Hvis alle 
elever i Danmark modtog en sådan ’behandling’, ville vi rykke fra en plads 
lige over gennemsnittet i PISA 2012 til en plads i top-3 i selskab med Sin-
gapore og Shanghai-Kina (Sortkær, 2017). I den i Danmark meget berømte 
syntese af metastudier af John Hattie, ’Visible Learning’ (2009), rapporte-
res feedback til at have en effektstørrelse på 0,73 i forhold til læringsfrem-
gang, og Hattie placerer feedback blandt de allermest betydningsfulde fak-
torer i skolen, der kan fremme elevernes læring. 

Selvom den samlede konklusion, fra disse metastudier såvel som fra 
synteser af metastudier, er, at feedback har en positiv effekt på lærings-
fremgang, så understreges det i flere af selvsamme metastudier, at effekten 
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af feedback varierer, og at flere primærstudier finder negative effekter af 
feedback i forhold til læringsfremgang (Black & Wiliam, 1998; Hattie & 
Gan, 2011; Kluger & DeNisi, 1996; Shute, 2008). I et metastudie af Avra-
ham Kluger og Angelo DeNisi (1996) som inkluderer 131 studier, finder 
forfatterne, at blandt de 607 rapporterede effektstørrelser omhandlende 
feedback er 38% af disse negative, hvilket betyder at, alt andet lige, så 
havde det i disse tilfælde været bedre at undlade at give feedback (kontrol-
gruppernes ’behandling’ er ikke nærmere beskrevet i studiet). Valerie 
Shute (2008) finder ligeledes store variationer i effekten af feedback og 
konkluderer, at der ikke umiddelbart er noget konsistent mønster at udlede 
af resultaterne. Det synes både John Hattie & Helen Timperley (2007) og 
Avraham Kluger & Angelo DeNisi (1996) derimod at finde i deres review. 
I begge disse reviews finder forfatterne, at feedbackens niveau har betyd-
ning for hvor effektiv den er i forhold til læring. Med forskellige betegnel-
ser finder de, at feedback på ’selvniveauet’ i form af fx ros, som er afkoblet 
fra den konkrete opgave, kan have negativ indflydelse på elevernes læring, 
hvorimod feedback på de øvrige niveauer i overvejende grad har positiv 
indflydelse på elevernes læring (Sortkær, 2017). Kluger og DeNisi (1996) 
opererer med feedback på tre niveauer, opgaveniveau, procesniveau og 
meta-/selvniveau, og finder at effekten af feedback i forhold til læring er 
størst på opgaveniveau og mindst på meta-/selvniveauet. Hattie og Timper-
ley (2007) opererer med feedback på fire niveauer, opgaveniveau, proces-
niveau, selvreguleringsniveau og et personligt niveau, og finder sammen-
lignelige resultater med positive effekter af feedback på de tre første af 
disse niveauer. Opgaveniveauet hos Kluger og DeNisi er konceptuelt sam-
menligneligt med både opgave- og procesniveauet hos Hattie og Timper-
ley. Tankegangen med at effekten af feedback kan variere samstemmende 
med for eksempel det niveau, feedback er givet på, eller graden af kom-
pleksitet (Shute, 2008), eller faktorer som timing (Clariana, 1999; Mathan 
& Koedinger, 2002; Shute, 2008), eller om feedbacken er generel eller spe-
cifik (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik, & Morgan, 1991), eller hvorvidt den 
er normreferentiel i modsætning til selvreferentiel (R. Butler, 1987, 1988; 
McColskey & Leary, 1985; Rakoczy, Harks, Klieme, Blum, & Hochweber, 
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2013; Schunk & Swartz, 1993; Thompson, 2007) og en række andre fakto-
rer, er blevet forfulgt i mange studier (se Sortkær, 2017 for en oversigt). 
Jeg vil ikke tillægge disse studier yderligere opmærksomhed i denne af-
handling, da det falder uden for afhandlingen interesse. Alligevel vil jeg 
knytte en kommentar til én bestemt måde at karakterisere feedback på. Jeg 
beskrev i afhandlingens teoriafsnit, hvorledes feedback kan have forskel-
lige funktioner, og jeg beskrev specifikt to typer feedback, nemlig direktiv 
feedback og faciliterende feedback. I forskningsoversigten ville det derfor 
synes relevant at beskrive den forskning, der undersøger disse to typer af 
feedback, men det har ikke været muligt at finde empiriske studier, der be-
skæftiger sig eksplicit med disse to typer af feedback. 

 
I en række studier undersøges det, om feedback har en positiv effekt på 
andre forhold end elevens læring eller præstation. I et dansk studie finder 
Mads Hermansen et al. (2007) at feedback, forstået som respons på elever-
nes faglige arbejde, ”virker positivt ind på både skoleindstilling og selvop-
fattelse” (s. 43). Studiet er baseret på en tværsnitsundersøgelse, og jeg vil 
derfor påpege, at der kan være tale om omvendt kausalitet, hvor for eksem-
pel en positiv skoleindstilling kan betyde, at denne elev opsøger mere feed-
back hos læreren. I et tysk studie finder Katrin Rakoczy et al. (2013) kun 
en indirekte effekt af feedback på elevernes præstationer, således at feed-
back kun virker hvis det opleves brugbart af eleven. I et studie fra Schweiz 
og Tyskland finder Eckhard Klieme et al. (2009) en sammenhæng mellem, 
hvad de kalder positivt evaluerende feedback og informerende feedback og 
så elevernes motivation, men ikke en direkte sammenhæng mellem disse 
typer feedback og elevernes præstationer. Studiet er baseret på videoobser-
vation og pre- og posttest af elevernes præstationer og motivation.  

Ovenstående forskning synes samlet set at underbygge afhandlingen 
præmis om, at feedback i overvejende grad er godt – både for læringsud-
bytte og for andre målbare output såsom motivation og skoleindstilling. 
Samtidig bliver det tydeligt, at der bag metastudiernes samlede konklusio-
ner gemmer sig mange nuancer, som bør undersøges nærmere, idet de har 
betydning for effekten af feedback. 
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Feedback virker forskelligt 

Et fællestræk ved en stor del af forskningslitteraturen, der beskæftiger sig 
med feedback er, at det antages, at feedback virker ens for alle elever. Gyl-
digheden af denne antagelse kan synes tvivlsom, og en række forskere har 
da også problematiseret den og efterspørger mere forskning, som udfordrer 
antagelsen (Black & Wiliam, 1998; OECD, 2008). Der efterlyses blandt 
andet, at forskningen inddrager ”student characteristics” (Shute, 2008, p. 
176) og ”student dispositions” (Hattie & Gan, 2011, p. 262), når der under-
søges effekter af feedback. I dette afsnit vil jeg præsentere noget af den 
sparsomme forskning, der udfordrer antagelsen om homogene effekter af 
feedback, og som undersøger om feedback har heterogene effekter i rela-
tion til elevens sociale og kulturelle baggrund, elevernes køn og elevens 
færdighedsniveau. 

Jeg vil starte med at præsentere forskning, der undersøger betydningen 
af elevernes færdighedsniveau i forhold til effekten af feedback. Af disse 
studier peger flere studier på, at effekten af feedback kan variere i styrke i 
forhold til elevens færdighedsniveau. Konklusionen synes at være, at ef-
fekten af feedback er større for de lavest præsterende elever (Fyfe & Rittle-
Johnson, 2016b, 2016a; Frederiksen & White, 1997, in Black & Wiliam, 
1998; Sweller et al., 1998, in Shute, 2008; Moreno, 2004, in Shute, 2008). 
Et metastudie af Chen-Lin Kulik et al. (1990, in Gipps, 2012) viser således, 
at læringsfremgangen som et resultat af, hvad Caroline Gipps beskriver 
som educational assessment, er større for de lavt præsterende elever, end 
den er for de højt præsterende. I et ældre amerikansk eksperiment finder 
Gerald Hanna (1976), at de dygtige elever forbedrer sig mest ved at få be-
kræftende feedback, hvorimod de svageste elever forbedrer sig mest ved at 
få uddybende feedback. Hanna konkluderer samtidig, at begge typer feed-
back er bedre end ingen feedback for både de dygtige og svage elever. På 
samme vis viser Vibeke Christensen (2015), hvordan udbyttet af den mod-
tagne feedback varierer mellem typer af feedback og elevens færdigheds-
niveau. De skriftsprogsstærke elever får således udbytte af alle typer feed-
back i relation til skrivearbejdet, mens de skriftsprogsudfordrede elever sy-
nes at foretrække en mere konkret og direkte overførbar feedback. 
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Heterogene effekter af feedback i forhold til køn undersøger Lavy og 
Schlosser (2011) i et israelsk studie. De finder, at feedback har en positiv 
sammenhæng med læring for både drenge og piger, men at effekten er 
størst for drengene. Måske skyldes forskellen i effekten af feedback, at pi-
gerne får mindre af den. I hvert fald tyder et observationsstudie af Myra og 
David Sadker (1994) på, at pigerne i amerikanske skoler får meget mindre 
opmærksomhed fra lærerne, end drengene gør. 

Endelig undersøges det i et dansk metastudie af Dietrichson et al. 
(2015), hvilke tiltag der er virksomme i forhold til elever med lav socio-
økonomisk baggrund, og finder, at feedback har en positiv virkning på præ-
stationen for alle elever, men at virkningen er størst for netop de elever med 
lav socioøkonomisk baggrund. Størsteparten af de inkluderede studier er 
fra USA. 

Elevers oplevelse af feedback 

Ovenstående studier, der undersøger heterogene effekter af feedback, nær-
mer sig min forskningsinteresse og har bidraget til en afklaring og ind-
kredsning af mit forskningsfelt. Studierne er så at sige i samme boldgade 
som mit forskningsfelt - og så alligevel ikke helt. Ovenstående studier le-
verer intet empirisk bud på, hvorfor der mon er heterogene effekter af feed-
back. For at komme tættere på de mekanismer, der kan være i spil i klasse-
værelserne, tager jeg i afhandlingen et mere konkret og lavpraktisk ud-
gangspunkt. Jeg påstår nemlig, at for at feedback i det hele taget kan være 
virksomt, skal den opleves af eleven. Den overvejende del af forskningen 
tager lærerens perspektiv og tænkning som fokus i undersøgelser af feed-
backprocesser (Perrenoud, 1998). Derfor skriver Graham Nuthall om un-
dervisning: ”Looking at teaching through the classroom experiences of in-
dividual students is largely unique in the world of educational re-
search.”(2007, pp. 16–17). Senere angiver han som en mulig forklaring 
herpå, at: “The assumption seems to be that all students experience essen-
tially the same activities (…).” (2007, p. 103). Jeg vil nu præsentere den 
forskning, der udfordrer den præmis, som Nuthall beskriver, ved først at 
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kortlægge de studier, der beskæftiger sig med elevernes oplevelse af feed-
backpraktikker og derefter de studier, der undersøger forskelle eleverne 
imellem i forhold til deres oplevelse af feedbackpraktikker. 

En række studier undersøger elevers oplevelse af feedback med det for-
mål at blive klogere på elevernes forståelse af, hvad feedback er (Poulos & 
Mahony, 2008), hvad de føler, når de modtager den (King, Schrodt, & 
Weisel, 2009), hvordan eleverne forstår den modtagne feedback (Bueie, 
2015; Weaver, 2006), om eleverne finder den nyttig (Bueie, 2016; Havnes, 
Smith, Dysthe, & Ludvigsen, 2012; Murphy & Cornell, 2010; Retna & 
Cavana, 2009; Straub, 1997) og endelig om hvordan de anvender den (King 
et al., 2009). 

Disse studier anvender alle elevernes perspektiver på feedback og kon-
kluderer, at der kan være store forskelle eleverne imellem på deres ople-
velse af feedback, men uden at undersøge systematiske forskelle eleverne 
imellem i forhold til social baggrund eller elevkarakteristika.  

Andre studier anlægger en anden tilgang til elevperspektivet på feed-
back ved at undersøge forskelle mellem lærerens og elevernes oplevelse af 
feedback (Carless, 2006). I denne forskning synes konklusionen at være, at 
læreren oplever at give mere feedback end eleverne oplever at modtage 
(Christensen, 2015; Havnes et al., 2012) og ligeledes, at der er forskelle 
mellem, hvordan læreren og eleverne vurderer kvaliteten af den oplevede 
feedback (Havnes et al., 2012). I denne forskning anderkendes det, at lære-
ren og eleverne udgør hvert sit perspektiv, og at disse kan være forskellige, 
men elevgruppen betragtes implicit som en homogen gruppe, og forskelle 
eleverne imellem undersøges derfor ikke. 

Elevers forskellige oplevelser af feedback 

Dybt inde i denne forskningsoversigt kommer så den forskningslitteratur, 
der beskæftiger sig med den problemstilling, jeg har central i afhandlingen. 
Jeg vil nedenfor præsentere den forskning, der undersøger, hvordan feed-
back og kommunikation i klassen opleves forskelligt af elever, og at der i 
denne forskel kan findes mønstre i relation til elevens socioøkonomiske og 
kulturelle baggrund og køn. Først vil jeg dog præsentere forskning, der fin-
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der forskelle i oplevet feedback og lærerkommunikation i relation til ele-
vens færdighedsniveau. Jeg inddrager elevens færdighedsniveau i mine 
empiriske analyser, og de nedenfor præsenterede studier bruger jeg i ana-
lyserne som fortolkningsramme for mine fund. 

I et amerikansk studie finder Kristen Blair (2009) systematiske for-
skelle, mellem hvordan dygtige og svage 5. klasseelever oplever feedback 
fra en computer. I studiet oplever dygtige og svage elever den samme feed-
back forskelligt. En anden mekanisme er på spil i et dansk studie af skiftlig 
lærer-elev feedback i gymnasiefaget dansk. Her finder Anne Smedegaard 
(2016), at de svage elever får meget mindre konstruktiv feedback, idet læ-
rerne bruger energien på at legitimere den givne karakter. De dygtige får 
derimod mere konstruktiv feedback, hvor læreren understreger alt det, der 
er godt. Resultatet bliver, ifølge Smedegaard, at de dygtige elever udvikler 
sig mere end de svage. Dermed gives der fra lærerens side kvalitativt for-
skelligt feedback til henholdsvis dygtige og svage elever. 

I afhandlingens artikel 3, undersøger jeg sammen med David Reimer 
relationen mellem elevens køn og deres oplevelse af feedback i klassevæ-
relset. I det følgende vil jeg præsentere den forskning, der tidligere har un-
dersøgt denne relation på forskellig vis. I et portugisisk studie finder Caro-
lina Carvalho et al. (2014), at pigerne i niende klasse oplever mere “effektiv 
feedback”, end drengene gør. Forfatterne kontrollerer dog ikke for elever-
nes færdighedsniveau eller andre karakteristika, der potentielt ville kunne 
forklare noget af forskellen. Tilsvarende finder Anna Rowe og Leigh Wood 
(2008) ved at undersøge australske universitetsstuderende, at pigerne er 
mest tilfredse med mængden og kvaliteten af den leverede feedback. Anton 
Havnes et al. (2012) finder i et norsk studie på ungdomsuddannelsesniveau, 
at pigerne generelt er mere kritiske overfor den feedback, de modtager, end 
drengene er. I et fransk studie med high school-elever med udgangspunkt i 
idrætsfaget finder Virginie Nicaise et al. (2006) forskelle mellem frekven-
sen af forskellige typer af feedback fra læreren til eleven. For eksempel 
oplever pigerne oftest af få korrektiv feedback og opmuntring efter at have 
begået fejl, hvorimod drengene oftest oplever at få kritik. Også betydnin-
gen af den oplevede feedback synes at være forskellig kønnene imellem, 
idet den havde større betydning for pigernes ’perception of competence’, 
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end den havde for drengene. I afhandlingens artikel 3 diskuterer David og 
jeg, hvad denne forskning kan sige om forholdet mellem køn og oplevet 
feedback. I denne forskningsoversigt vil min pointe være, at der ser ud til 
at være kønsforskelle i forhold til oplevet feedback, men at mere forskning 
på området er nødvendigt for at blive klogere på relationen. Især i forhold 
til elever i grundskolen, hvorom kun studiet af Carvalho et al. omhandler. 

 
Hvor ovennævnte studier eksplicit drejer sig om feedback i forhold til køn 
og færdighedsniveau, findes der meget få studier, der specifikt undersøger, 
hvordan feedback opleves forskelligt i relation til elevens sociale baggrund. 
Der findes derimod en række studier, der undersøger, hvordan lærerens 
kommunikation lidt bredere forstået er relateret til elevernes sociale bag-
grund. I et ældre dansk studie beskriver Mette Bauer og Karin Borg (1976) 
således skolen som formidler af borgerlig ideologi og med en rolle som 
udvælgelsesmekanisme, der bevarer eller uddyber sociale forskelle i sam-
fundet. Forfatterne er dog ikke videre meddelsomme i forhold til metode, 
og på hvilket grundlag de kommer frem til denne konklusion. Resultatet 
kan skrives ind i den tids bølge af kritisk sociologi, som søgte at vise, at 
den sociale ulighed skolen er med til at reproducere klassesamfundet. 
Pierre Bourdieu og Basil Bernstein, som jeg præsenterede i et tidligere af-
snit, finder på samme vis empiriske resultater, der viser, hvordan skolen 
reproducerer samfundets strukturer i sit virke (Bernstein, 1975; Bourdieu 
& Passeron, 2006). Begge disse forskere er inde på, at uligheden opstår i 
interaktionen mellem lærer og elev. De afledte teorier har jeg allerede ud-
foldet, og jeg vil derfor ikke bruge mere tid på dem her. 

I stedet vil jeg præsentere nyere forskning, der empirisk undersøger de 
mekanismer, der er på spil inde i klasseværelset, og hvordan de er med til 
at skabe eller reproducere social ulighed. Jeg vil starte med at præsentere 
et klassisk amerikansk etnografisk studie af Annette Lareau (2011; første 
udgave i 2003). Studiet har siden givet inspiration til en række af de studier, 
jeg senere vil præsentere. I studiet følger Lareau tolv 10-årige børn og deres 
familier i alle ugens gøremål, hvor hun finder mønstre i opdragelse og sam-
vær, som er forskellige for hhv. middelklassefamilier på den ene side og 
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arbejderklasse- og fattige familier på den anden side. Middelklassefamili-
erne praktiserer, hvad Lareau betegner som ’concerted cultivation’, mens 
arbejderklasse- og de fattige familier praktiserer, hvad Lareau betegner som 
’the accomplishment of natural growth’ (p. 2-3). Lareau beskriver, hvordan 
kommunikationen i arbejderklassefamilierne og i de fattige familier over-
vejende er, hvad hun beskriver som direktiv. Børnene får beskeder og or-
drer, og bliver ikke inddraget i beslutninger, og deres mening bliver ikke 
efterspurgt. I kontrast hertil står kommunikationen i middelklassefamili-
erne, hvor børnene ofte bliver taget med på råd og inddraget i beslutninger. 
Denne sidste type af kommunikation ligger tæt op ad, hvad jeg i artikel 2 
og tidligere i kapitlet har kaldt faciliterende. De forskellige opdragelses- og 
kommunikationsmønstre viser sig i skolen ved, at middelklassebørnenes 
fremtræden i skolen i højere grad end arbejderklassens og de fattiges børns 
bliver anderkendt og værdsat af lærerne. Lareau formår således at koble 
kommunikationsform med klasse eller social baggrund, og kan bruges til 
at forstå de resultater, jeg finder i artikel 2. Her finder jeg på tilsvarende 
vis, at jo højere socioøkonomisk og kulturel baggrund eleverne har, des 
oftere er lærer-elevfeedbacken faciliterende, modsat direktiv. 

Inspireret af Lareau gennemfører Sharon Wheeler (2018) 90 interview 
med 9-11-årige børn i England. Hun genfinder de mønstre Lareau fandt i 
USA, men kalder de to opdragelsesmønstre ’concerted cultivation’ og ’es-
sential assistance’ (p. 341). Hverken Lareau eller Wheeler bruger meget tid 
på at undersøge de mekanismer, der er på spil i klasserummet, som kan 
tænkes at give ulige muligheder relateret til social baggrund. Det gør Jes-
sica Calarco (2011) derimod i sit etnografiske studie af 56 3.-5.-klasseele-
ver fordelt i fire klasser på en amerikansk skole. Calarco finder systemati-
ske forskelle mellem middelklassebørn og arbejderklassebørn i antallet af 
gange eleven søger lærerens hjælp og i kvaliteten af denne dialog. Calarco 
beskriver, hvordan børn af arbejderklassen oftest sad og ventede på at læ-
reren skulle komme forbi og hjælpe, mens børn af middelklassen var meget 
mere aktive i at søge lærerens hjælp. Calarco tilskriver middelklassebørne-
nes hjælp-søgningspraksis deres kulturelle kapital (p. 863). Denne konklu-
sion er interessant i forhold til afhandlingens artikel 1, idet jeg i denne fin-
der, at elevens kulturelle kapital er relateret til mængden af feedback, som 
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eleven oplever. Dette uddyber jeg yderligere i den omtalte artikel. I lighed 
med Lareau finder Calarco i et opfølgende studie (2014) forskelle i famili-
ernes opdragelsesmønstre, hvor middelklassebørnene, i modsætning til ar-
bejderklassebørnene, bliver opdraget i at kommunikere med voksne auto-
ritære personen, herunder venner, familie, lægen, træneren og læreren. Re-
sultatet bliver, at middelklassebørnene i langt højere grad end arbejderklas-
sebørnene ser sig selv som ligeværdige i mødet med eksempelvis læreren, 
og derved i langt højere grad tilkalder sig opmærksomhed fra denne. 

I det billede jeg har inde i hovedet af USA, med store skel mellem (den 
hvide!) middelklasse og (den sorte!) arbejderklasse er det forholdsvis let at 
passe Lareaus og Calarcos resultater ind. Men der er (heldigvis) langt fra 
dette Hollywoodproducerede billede af USA til mit billede af det danske 
samfund. Derfor bliver et oplagt spørgsmål, om social baggrund på samme 
vis har betydning i et dansk klasseværelse? Mine resultater, som jeg kort 
løftede sløret for i det ovenstående, viser, at nogle af de samme mekanismer 
kan være på spil. Bortset fra mine bidrag har det været sparsomt med forsk-
ning, der undersøger, hvordan elevernes sociale baggrund viser sig i lærer-
elevkommunikationen i undervisningen. I det følgende vil jeg præsentere 
dansk forskning, der undersøger denne relation. Kun det første af de studier 
jeg præsenterer, har grundskolen som genstand, idet de øvrige studier om-
handler børn i førskolealderen. 

I et dansk kvalitativt observationsstudie beskriver Charlotte Højholt 
(2016), hvorledes klasseværelset og lærerens ytringer har forskellige be-
tydninger for eleverne (p. 153). Hun kobler dog ikke disse forskelle med 
elevernes sociale baggrund. Studiet er på mange måder sammenligneligt 
med afhandlingens artikel 4, hvor jeg sammen med Benedikte Vilslev Pe-
tersen netop finder store forskelle mellem elevernes perspektiver på lære-
rens kommunikation – dette gælder også i tilfælde, hvor det er den samme 
episode, de har oplevet. I tråd hermed beskriver Eva Gulløv (1998) i et 
studie af børnehavebørns sociale interaktioner, hvorledes børnene har ulige 
forudsætninger for at deltage i det sociale. Gulløv trækker på Bourdieus 
begreb habitus og hans beskrivelse af ’feel for the game’ (p. 113) og udpe-
ger situationer, hvor nogle børn er dominerede, mens andre er domine-
rende, dog uden at hæfte disse positioner på børnenes sociale baggrund. 
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I et studie af interaktioner mellem voksne og børn i en dansk børnehave 
finder Hanne Warming Nielsen (2001) en overrepræsentation af middel-
klassebørn i den gruppe af børn i børnehaven, som hun beskriver som ’de 
bedst egnede’. Om ’de bedst egnede’ skriver Nielsen: ”De bedst egnede 
lever godt i daginstitutionens offentlige rum: Dels er de i stand til via soci-
alitet eller selfinvolvement, at skabe mere intime rum, og dels positionerer 
de sig oftere succesfuldt.” (p. 322). Men selv blandt disse børn finder Ni-
elsen en forskel mellem, hvad hun betegner som middelklassebørn og ar-
bejderbørn. Hvor middelklassebørnene svømmer som fisk i vandet såvel i 
de rene børnerum som i de mere voksenstrukturerede rum, svømmer arbej-
derbørnene i højere grad i modstrøm i de voksenstrukturerede rum (s. 322). 
Nielsen præsenterer dernæst tre værdier, som i børnehaven bliver værdsat: 
Individualitet frem for fælles fodslag, empati frem for regler og forudsige-
lighed samt sprog frem for kropslighed. (s. 341). Værdierne beskriver hun 
som traditionelle middelklasseværdier. Værdier som i høj grad bliver prak-
tiseret og værdsat i de amerikanske familier, som Lareau og Calarco oven-
for beskrev som middelklassefamilier. Nielsen undersøger desuden famili-
ernes opdragelsesmønstre ved hjælp af spørgeskemaer, og finder, igen i 
lighed med Lareau og Calarco, men også Wheeler, at der blandt middel-
klasseforældrene er flest, der prioriterer forhandling, mens der omvendt hos 
arbejderklasseforældrene er flest, der orienterer sig moderat mod en auto-
ritær opdragelse. I et andet dansk studie som ved etnografiske metoder un-
dersøger relationer og interaktioner mellem forældre og personalet i fire 
danske vuggestuer, finder Ane Refshauge Høyrup (2018) ikke nær så tyde-
lige klasseforskelle i forhold til opdragelsesmønstre. Hun finder dog, hvad 
hun beskriver som ”en lille overvægt blandt de højtuddannede til at frem-
hæve gennemslagskraft som værdi – og en lille overvægt bland forældre 
med kortere uddannelser, som vægtede ydmyghed og tilpasning.” (p. 120). 
Mønstre som flugter med både Nielsens spørgeskema og de amerikanske 
og det engelske studie ovenfor. 

I et andet dansk studie af Chalotte Palludan (2004) undersøges kom-
munikationen mellem de voksne og børnene. Palludan har ikke det primære 
fokus på elevernes sociale baggrund, men undersøger kommunikationen i 
relation til, om børnene tilhører den etniske majoritet eller minoritet, men 



46 

inkluderer også børnenes køn, og hvilket uddannelsesniveau forældrene har 
i analyserne. Ved at følge børnene i deres dagligdag i børnehaven finder 
Palludan, at der groft sagt bliver benyttet to toner af de voksne: En under-
visningstone og en udvekslingstone. Undervisningstonen, som jeg finder 
sammenlignelig med direktiv feedback, bliver oftere benyttet af de voksne, 
når de kommunikerer med etniske minoritetsbørn, end når de taler med et-
niske majoritetsbørn. Over for de etniske majoritetsbørn benytter de voksne 
udvekslingstonen, som er en mere ligeværdig samtaleform og som med lidt 
god vilje kan sammenholdes med faciliterende feedback (p. 171). De 
samme mønstre observerer Palludan i forhold til køn og i relation til bør-
nenes forældres uddannelsesbaggrund. Undervisningstonen bliver benyttet 
oftest over for piger og over for børn af forældre uden meget uddannelse, 
hvor udvekslingstonen bliver benyttet oftest over for drenge og børn af for-
ældre med højere uddannelse (p. 198-199). 

Der er således en del studier, danske og internationale, der finder at 
klasseværelset (og børnehaven) ikke fremstår ens eller opleves ens af alle 
børn, og at denne forskel kan være relateret til elevens sociale baggrund og 
køn. Men som det fremgår af ovenstående gennemgang, er meget lidt af 
denne forskning fokuseret på elevernes oplevelse af lærerens og kammera-
ters feedback. Det er dette ’hul’ i forskningslandskabet, jeg har tegnet med 
denne forskningsoversigt, og det er dette ’hul’ jeg med afhandlingens fire 
artikler kaster en smule lys over. 

Feedback i matematik 

Som lovet i introduktionen til afhandlingen og for at afrunde denne forsk-
ningsoversigt vil jeg med udgangspunkt i empirisk forskning diskutere om 
feedback i matematikfaget bør opfattes som fundamentalt anderledes end 
feedback i andre af skolens fag. 

I empiriske studier af feedbackpraktikker i skolen bliver der meget 
sjældent diskuteret hvorvidt feedback må defineres og forstås i relation til 
det konkrete fag. Oftest undersøges feedback i relation til enten moders-
målsfaget, i de fleste tilfælde engelsk, eller i forhold til matematik. Og for-
fatterne forholder sig oftest ikke eksplicit til, hvorfor studiet netop er for-
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ankret i det pågældende fag. I de litteraturstudier jeg ovenfor citerer, skel-
ner forfatterne slet ikke mellem fag i deres fremstilling af forskningslitte-
ratur, men fokuserer interessen på forskellige typer af feedback. I sin bog 
om ’educational assessment’ argumenterer Gipps (2012) for, at processerne 
i relation til formative assessment er de samme for (her:) engelsk og mate-
matik, men hæfter ikke argumentet op på nogen empiriske undersøgelser 
(p. 108). 
Enkelte studier har uden nogen eksplicit begrundelse empiri fra flere fag 
og disse studier kan hjælpe med at kaste lidt lys over, om feedback må 
forstås forskelligt fra fag til fag. For eksempel finder Jelena Teodorović 
(2011) i et serbisk studie, at lærer-elev-feedback i fagene matematik og 
serbisk med sammenlignelige koefficienter er på grænsen til at være signi-
fikant relateret til elevpræstationer. Kun i forhold til matematikresultater er 
sammenhængen statistisk signifikant. I en dansk rapport finder Ida Gran 
Andersen (2013) ved at spørge lærerne, at matematiklærere giver mindre 
individuel feedback, end dansklærere gør, men finder ingen sammenhæng 
mellem feedback og elevpræstationer. Havnes et al. (2012) finder, at elever 
på ungdomsuddannelsesniveau i Norge oplever at få mindre feedback i ma-
tematik end i engelsk, norsk og praktisk-musiske fag (s. 23). 

Den eksisterende empiri er ikke tilstrækkelig til at vurdere, om feed-
back kan forstås ens på tværs af skolens fag, og ovenstående gennemgang 
viser, at det er et område, der kalder på mere opmærksomhed.  

Jeg har i ovenstående forskningsoversigt tegnet de forskningsfelter, 
som jeg trækker på i afhandlingen, og samtidig har jeg placeret mine resul-
tater i forhold til eksisterende forskning.  
  



48 

Hvad var svaret på spørgsmålene? 
I introduktionen til dette kapitel stillede jeg fire forskningsspørgsmål, som 
jeg svarer på i afhandlingens fire artikler. I dette afsnit vil jeg præsentere 
artiklernes resultater således, at de udgør et samlet svar på afhandlingens 
forskningsinteresse. Efter præsentationen af resultaterne, vil jeg knytte en 
kort bemærkning til den empiriske afgrænsning, som resultaterne skal for-
stås indenfor. Endelig vil jeg diskutere styrker og begrænsninger ved de 
anvendte metoder og komme med bud på mulige fremtidige forskningsde-
sign. 

Børneperspektiver 

Alle afhandlingens artikler anlægger børneperspektiver på klasserummet 
og de handlinger, der pågår mellem lærer og elev og mellem eleverne. Am-
bitionen var, at elevernes perspektiver ville åbne op for en undersøgelse af 
elevernes unikke oplevelser af klasserummet, og hvordan eleverne kan op-
leve dette forskelligt. Mine resultater viser, at denne ambition er lykkedes, 
idet alle artikler finder forskelle eleverne imellem. I artikel 1, 2 og 3 anven-
des der spørgeskemaer og statistik til at undersøge elevernes perspektiver, 
og jeg finder med denne tilgang systematiske forskelle mellem eleverne, 
som har at gøre med deres sociale baggrund og køn. I artikel 4 anvender vi 
en række kvalitative metoder til at beskrive elevernes perspektiver i for-
skellige kontekster, som sted og fag og på forskellige tidspunkter, og finder, 
at der er mange forskellige elevperspektiver i klasserummet. En særlig po-
inte fra denne artikel er, at specifikke begivenheder i klasserummet kan 
opleves og vurderes forskelligt eleverne imellem, samt at de forskellige 
metodiske tilgange hver især fik øje på noget forskelligt. 

Feedback og ulighed 

Kun artikel 1, 2 og 3 behandler eksplicit spørgsmålet om, hvordan feedback 
kan være med til at skabe ulighed i klasserummet. Konklusionen fra disse 
artikler er kort fortalt, at jeg med elevernes perspektiver finder, at feedback 
i klasserummet opleves forskelligt, og at disse forskelle samvarierer med 
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elevernes socioøkonomiske og kulturelle baggrund, elevernes kulturelle 
kapital og med elevernes køn. 

I artikel 1 er konklusionen, at eleverne med meget kulturel kapital op-
lever at få mere lærer-elev-feedback i matematikundervisningen, end ele-
ver med mindre kulturel kapital gør. Antaget at feedback er vigtigt for ele-
vernes læring, så viser dette resultat, at lærer-elev-feedback kan være en af 
de mekanismer, der er med til at transformere kulturel kapital til succes i 
skolen ved at tilbyde eleverne ulige muligheder for at lære i form af feed-
back. Artiklen finder endvidere, at sammenhængen mellem kulturel kapital 
og oplevet lærer-elev feedback er stærkest for drengene. 

For at nuancere begrebet feedback, skelner jeg i artikel 2 mellem to 
typer af feedback, nemlig direktiv feedback og faciliterende feedback. I ar-
tiklen undersøger jeg sammenhængen mellem disse to typer feedback og 
elevernes socioøkonomiske og kulturelle baggrund (SES). Mens jeg ingen 
sammenhæng finder i relation til direktiv feedback, så finder jeg at høj-
SES-elever oplever at få mere faciliterende feedback, end lav-SES-elever 
gør. Ved at argumentere for, at den faciliterende type feedback fordrer, men 
også producerer en bestemt type elev, viser resultaterne, at lærer-elev-feed-
back, som den opleves af eleverne, kan være med til at tilbyde eleverne 
ulige muligheder for at lære. 

I forhold til feedback spiller klassekammerater ligeledes en stor, men i 
forskningsverdenen relativt ubeskrevet rolle. Derfor inddrager vi i artikel 3 
foruden lærer-elev feedback også feedback fra kammerater og feedback til 
kammerater for at undersøge, hvordan disse tre slags feedback er relateret 
til elevens køn. Vi finder, at drenge oplever mere lærer-elev feedback end 
piger, et resultat vi også finder i artikel 1 og 2, samt at drenge ligeledes 
oplever at give mest feedback til kammerater. Modsat finder vi, at pigerne 
er dem, der oplever at modtage mest feedback fra kammerater. Analysen er 
med til at påpege systematiske kønsforskelle i klasserummets interaktioner, 
noget som er blevet påpeget utallige gange tidligere, men bidrager til litte-
raturen ved at inkludere interaktioner mellem klassekammerater. Analysen 
finder endvidere, at kønssammensætningen i klassen har betydning for ele-
vernes oplevelser af de feedback-praktikker, der pågår. 
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Artikel 4 behandler en anden type pædagogisk kommunikation, idet 
interessen her er at undersøge elevernes oplevelse af de disciplinerende 
handlinger, der pågår i klasserummet og på skolen. I artiklen er fokus ikke 
på ulighed, men søger snarere at udforske forskellige måder at tilgå elever-
nes perspektiver på, samtidig med at den undersøger forskelle eleverne 
imellem i forhold til, hvordan de har oplevet de disciplinerende handlinger, 
der pågår i skolen. 

Matematik i danske udskolingsklasser 

Afhandlingens resultater har en begrænset generalisérbarhed. Først og 
fremmest gælder resultaterne kun for de lande, der indgår i analysen, og for 
de pågældende alderstrin. Dernæst bygger analyserne i artikel 1 og 3 ikke 
på repræsentative data grundet den samplingsstrategi, jeg anvendte til at 
gennemføre spørgeskemaundersøgelsen (se kapitel 6). Dette diskuterer jeg 
i de pågældende artikler og vil derfor ikke uddybe yderligere her. Endelig 
har jeg kun undersøgt, hvordan elever oplever feedback i matematikfaget, 
og resultaterne kan derfor kun sige noget om feedbackpraktikker i netop 
dette fag. Idet litteraturoversigten viste, at det er sparsomt med forskning, 
der undersøger ligheder og forskelle mellem skolens fag i forhold til feed-
back, så er det mig ikke muligt at generalisere resultaterne fra artikel 1, 2 
og 3 til andre fag end matematik. Det må derfor blive et empirisk spørgsmål 
for fremtidig forskning. 

Styrker, begrænsninger og videre forskning 

En styrke ved mit design i forhold til tidligere forskning på området er 
kombinationen af elevperspektiver, ulighed og metode. Ved at undersøge 
klasserummets interaktioner fra et elevperspektiv synliggøres forskellene i 
elevernes oplevelse heraf, og ved at benytte kvantitativ metode bliver det 
muligt at belyse de mønstre, der måtte være i elevernes forskellige oplevel-
ser (Goldthorpe, 2000). Ved samtidig at inkludere en række andre informa-
tioner om elevernes køn, forældrenes jobstatus, etnicitet og fagligt niveau, 
bliver det muligt at se på sammenhængen mellem eksempelvis kulturel ka-
pital og elevens oplevelse af feedback isoleret fra den sammenhæng, der 
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måtte være mellem alle disse baggrundsinformationer og elevernes ople-
velse af feedback. 

Derved skriver jeg mig ind i et forskningsområde, der i overvejende 
grad enten ved hjælp af kvantitative metoder finder, at det at besidde meget 
kulturel kapital eller at komme fra velstillede hjem påvirker eller korrelerer 
med det at klare sig godt i skolen eller ved hjælp af kvalitative metoder 
finder eksempler fra enkelte klasseværelser eller børnehaver på, at interak-
tionerne her har at gøre med elevens sociale baggrund eller klasse. Kende-
tegnende ved de kvantitative studier er, at de sjældent undersøger de speci-
fikke mekanismer i klasserummet, som er på spil, og at disse ofte ender 
med at være en ’black box’. Omvendt kendetegnes de kvalitative studies 
ofte ved, at disse netop viser, hvordan samspil og interaktioner er relateret 
til elevens eller barnets sociale baggrund, men at disse studier har svært ved 
at generalisere deres fund ud over den klasse eller børnehave, forskeren har 
besøgt. Som min litteraturoversigt viste, er min fremstilling her af kvanti-
tative og kvalitative studier på området meget forsimplet, men min pointe 
er alligevel den, at jeg ved hjælp af kvantitativ metode har synliggjort møn-
stre i lærerens og klassekammeraternes kommunikation, der ellers ville 
være meget svære at sige noget generelt omkring. 

Når det så er sagt, tydeliggør afhandlingens kvalitative del, at der er 
mere på spil i klasseværelset, end hvad der kan indfanges med et spørge-
skema. I et fremtidigt projekt kunne det være interessant, om man som for-
sker ville kunne indfange disse systematiske oplevede forskelle med flere 
metoder på én gang og stadig i et omfang, der muliggør generalisérbar vi-
den. Endvidere ville det i et fremtidigt projekt være interessant at undersøge 
mulige konsekvenser af elevernes ulige muligheder for at lære. Et datasæt 
med flere målinger over tid ville eksempelvis kunne svare på, om forskelle 
i oplevet feedback fører til forskelle i eksempelvis karrierevalg. Et sådant 
longitudinalt datasæt ville endvidere give mulighed for at undersøge, hvor 
stabile de resultater, jeg finder, er over tid. 

Jeg undersøger med afhandlingen nogle af de mekanismer i klasserum-
met, der potentielt kan skabe ulige muligheder for eleverne for at lære og 
fandt en sammenhæng mellem elevernes sociale baggrund og køn og så 
mængden og typen af oplevet feedback. Ved at trække på de præsenterede 
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teorier af blandt andet Bourdieu og Bernstein, forklarede jeg denne sam-
menhæng med, at enten behandler lærerne eleverne forskelligt, eller også 
behandles eleverne ens, men oplever lærerens kommunikation forskelligt. 
Jeg havde ikke mulighed for empirisk at undersøge, hvilken af disse to me-
kanismer, der var på spil, men skriver i artikel 1 og 2, at begge mekanismer 
kan være i spil. I et fremtidigt studie kunne det derfor være interessant at 
undersøge disse to mulige mekanismer empirisk. Ved at kombinere elever-
nes perspektiver med lærernes perspektiver og evt. ligeledes med systema-
tiske observationer fra forskeren, ville det være muligt at efterforske, hvor 
elevernes ulige oplevelser opstår. 
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Diskussion 
Jeg vil runde dette kapitel af med at komme med et par bud på, hvordan 
uddannelsessystemet fremadrettet kan adressere den ulighed i oplevet feed-
back, som mine resultater indikerer, at der forefindes. Jeg vil i diskussionen 
heraf tage udgangspunkt i de to mulige mekanismer, jeg tidligere har præ-
senteret, der kan føre til, at eleverne oplever klasserummets feedbackme-
kanismer forskelligt, nemlig at eleverne enten bliver behandlet forskelligt 
af lærerne og kammeraterne, eller at eleverne oplever lærerenes og klasse-
kammeraternes feedback forskelligt. Jeg vil begrænse denne diskussionen 
til at omhandle lærer-elev-feedback og understrege, at der højst sandsynligt 
er helt andre mekanismer i spil i forhold til feedback fra og til kammerater. 
Diskussionen vil føre frem til, hvad der på skoleniveau kan gøres for at 
skabe en feedbackkultur, som ikke forskelsbehandler. 

Upåagtede aktiviteter 

Til at italesætte den mulighed, at lærerne behandler elever forskelligt i for-
hold til deres sociale baggrund, finder jeg det frugtbart at trække på Birthe 
Bech-Jørgensens (1994a) begreb ’upåagtede aktiviteter’. Hun benytter be-
grebet til at beskrive de handlinger, vi gør hver dag i hverdagslivet uden at 
tænke nærmere over dem. Ikke forstået som ubevidste aktiviteter, idet hun 
forklarer upåagtede aktiviteter som ”alt det vi gør, som vi ikke lægger 
mærke til at vi gør, men hvis nogen gør os opmærksomme på det, så ved vi 
det godt og kan tale med om det. (…) Der er kun forskelle på det vi gør, og 
det vi lægger mærke til, at vi gør.” (s. 7). Og videre: ”Ikke bare genkendel-
ser og gentagelser, men også justeringer og improviseringer hører til de 
upåagtede aktiviteter.” (Bech-Jørgensen, 1994b, p. 147). Med denne itale-
sættelse af lærernes mulige forskelsbehandling efterlader det en mulighed 
for at ændre på denne forskelsbehandling ved at gøre opmærksom på, at 
den findes. Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller (2014) be-
skriver, hvordan sygeplejersker, pædagoger og lærere baserer deres skøn 
på normativitet om de borgere, som de møder i deres professionelle virke 
(se ligeledes; Pedersen, 2015). Hvis dette skøn baseres på baggrund af ele-
vens sociale baggrund og ikke på elevens faktiske færdigheder, kan skønnet 
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resultere i, at eleverne tilbydes ulige muligheder for at lære. Og noget tyder 
på, at lærere har sværere ved at vurdere det faglige niveau hos elever med 
lav SES. I et nyligt dansk working paper finder Simon Andersen et al. 
(2018) en større diskrepans i forholdet mellem elevernes målte færdigheds-
niveau og lærervurderet færdighedsniveau hos elever med lav SES, end de 
gør hos elever med høj SES. I studiet fremgår det ikke, om elever med lav 
SES generelt vurderes til at have et lavere eller højere færdighedsniveau af 
læreren? I et britisk studie finder Mads Jæger (2008), at lærere systematisk 
vurderer elever med mere kulturel kapital til at have bedre tal- og sprog-
færdigheder end elever med mindre kulturel kapital. Dette uagtet at testre-
sultater viser, at eleverne besidder sammenlignelige færdigheder. 

For at imødekomme en sådan forskelsbehandling har en række forskere 
gennemført et randomiseret field eksperiment i USA, hvor behandlingen 
bestod i, at lærer og elever lærte om hinandens interesser. Eleverne og læ-
rerne i kontrolgruppen fik ikke denne ekstra viden. Resultatet af interven-
tionen var, at både eleverne og lærerne i interventionsgruppen oplevede et 
bedre lærer-elev forhold, og at eleverne fik højere karakterer i faget. Resul-
tatet antyder, at en øget viden om hinanden skaber et bedre forhold og mak-
simerer læringsoutputtet. Dette falder i tråd med Bourdieu og Passeron 
(2006, p. 167) idet de skriver, at en anerkendelse af afstanden mellem af-
senderens og modtagerens sproglige kompetencer vil kunne maksimere 
den pædagogiske arbejdes produktivitet. 

Derved synes der for lærerne at ligge et potentiale i at blive endnu mere 
undersøgende og nysgerrig på eleverne, både hvad angår deres faglighed, 
men også mere bredt, da denne viden kan være med til at minimere den 
forskelsbehandling, som mine resultater indikerer. Kristine Kousholt 
(2015) påpeger således, at selve det, at inddrage elevernes perspektiver, kan 
have et enormt potentiale og kan ”medvirke til en evalueringsfaglighed, der 
medtager børns perspektiver, virker læringsfremmende og støtter børns 
deltagelse i fællesskaber.” (p. 149). Lidt samme pointe synes Graham 
Nuthall (2007) at have, idet han skriver: “In my experience, teaching is 
about sensitivity and adaptation […]. For this, a teacher needs to under-
stand how different students experience the classroom, and how their ex-
periences shape the changes that are going on in their minds.” (p. 15). 
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Elevernes modtagelse af feedback  

Hvis vi ser på den anden mekanisme, den hvor elevernes forskellige ople-
velser af feedback skyldes, at de oplever den samme feedback forskelligt, 
så påpeges det fra flere forskere, at også eleverne bør trænes i at modtage 
feedback. For eksempel skriver Royce Sadler (2010), at elever skal trænes 
i at modtage feedback, men at denne kompetence kræver en række fagspe-
cifikke færdigheder. I et amerikansk studie finder Kristen Blair (2009), at 
elever i 5. klasse kan trænes i at modtage feedback. I dette tilfælde helt 
konkret ved at blive præsenteret for den samme type feedback ad flere om-
gange. John Hattie og Shirley Clarke (2019) indleder således også deres 
nylige bog om feedback med at formulere: “That students are taught to re-
ceive, interpret and use the feedback provided is probably much more im-
portant than focusing in how much feedback is provided by the teacher, as 
feedback given but not heard is of little use.” (p. 5) 

Men al ansvaret ligger ikke hos eleven. Også lærerne kan trænes i at 
give feedback (Furtak et al., 2016). I et hollandsk interventionsstudie finder 
Agaath Dekker-Groen et al. (2015), at lærere kan trænes i at give feedback, 
der fremmer selvreguleret læring hos eleverne – en type feedback der er 
meget lig, hvad jeg definerer som faciliterende feedback. 

Klasserummet / feedbackkultur 

Hvor jeg i afhandlingen har et fokuseret blik for elevernes oplevelser af 
feedback, zoomer jeg her hen mod slutningen ud og anlægger klasserum-
mets, skolens og uddannelsessystemets perspektiver. Pointen er at under-
strege, at feedback er ikke bare et anlæggende mellem den enkelte elev og 
læreren, men at for eksempel klasserumskulturen også har betydning 
(Black & Wiliam, 1998; von Oettingen, 2016). Alexander von Oettingen 
(2016) understreger således, at den didaktiske kontrakt er med til at sætte 
rammerne for, hvad der kan siges, og hvad der ikke kan siges i et klasserum, 
hvilket kan medføre, at en ændret feedbackkultur kan møde modstand. I et 
dansk projekt vises der, hvorledes matematiklærere i fællesskab kan skabe 
en klasserumskultur, hvor feedback bliver naturligt, og et læringsrum hvor 
dialogen ikke bliver et spørgsmål om rigtigt eller forkert, men om hvordan 
elever tænker forskelligt og benytte dette til at lære af hinanden (Kaas, 
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2011). Kristine Kousholt (2015) understreger videre, at det at give feed-
back, ikke må betragtes som en individuel egenskab, som en lærer enten 
besidder eller ikke besidder, men at det bør tænkes som noget, der kan træ-
nes og udvikles i et fælles projekt mellem lærere og ledelse. 

Endelig synes en pointe fra forskningslitteraturen at være, at det tager 
tid at skabe en feedbackkultur, hvor både lærere og elever formår at give 
og modtage feedback (Black, 2003; Furtak et al., 2016; Wiliam, Lee, 
Harrison, & Black, 2004) og advarer samtidig imod, at den megen fokus på 
accountability kan besværliggøre og endda umuliggøre skabelsen af en 
feedbackkultur (Black, 2003; Pryor & Crossouard, 2008). 

 
Med denne diskussion afrunder jeg kapitel ét og i de næste fire kapitler 
venter afhandlings hjørnesten. Så efter denne indledende sammenfattende 
redegørelse vil jeg ønske dig god fornøjelse med den fortsatte læsning. 
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Abstract 
The thesis at hand integrates three major research fields. The first within 
the didactical research tradition looking at the concept of feedback. Within 
this tradition, many studies examine the great potential of feedback for 
learning progress. However, only a few of these studies incorporate heter-
ogeneous effects into their designs, which is exactly what I do. The second 
research field is the one preoccupied with social inequality in the education 
system. Here, many studies find that both the gender of the student, the 
socioeconomic and cultural background of the student, and the cultural cap-
ital of the student is related to student success in terms of performance and 
attainment. Within this tradition, only a few scholars are actually able to 
empirically pin point the mechanisms that might cause these inequalities. 
By looking at the micro-level interactions inside classrooms, I highlight 
one mechanism that might explain how educational inequality might arise. 
The third and final research field or tradition, I might say, is the one that 
takes the perspectives of the students when examining classroom interac-
tion and communication. Taking the perspectives of the students enables 
me to examine how the students within the same classroom perceive teach-
ing, feedback and disciplinary statements differently. 

The thesis comprises of four articles, each with a specific research in-
terest within the three research fields described above. Here is what I have 
learned: 

In the paper “Cultural capital and the perception of feedback”, I use 
data from a self-administered survey (Student Experiences of Feedback 
(SEF) survey) to examine whether the cultural capital, as theorized by 
Pierre Bourdieu, is related to how much feedback the students perceive in 
class. I find that the more cultural capital the students hold, the more feed-
back they perceive. In addition, I find that the relationship is particularly 
strong for boys. 

In the second paper “Feedback for Everybody? Exploring the rela-
tionship between students’ perceptions of feedback and student SES”, 
I use data from Programme for International Student Assessment (PISA) 
2012, to examine whether the amount and type of feedback is related to 
students’ socioeconomic and cultural background (escs) in the Nordic 
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countries. I find that students report to perceive the same amount of di-
rective feedback irrespective of their escs, whereas students with a higher 
level of escs perceive more facilitative feedback than students with lower 
levels of escs. I argue that this leaves the students with unequal opportuni-
ties to learn.  

Using data from the SEF-survey, David Reimer and I focus on peer 
feedback in the paper with the title “Two worlds of feedback: Gender 
differences in teacher feedback and peer feedback”. In this paper, we 
broaden the concept of feedback by including both feedback from peers 
and feedback to peers in addition to feedback from the teacher. We find 
that boys perceive more feedback from teachers than girls do, girls perceive 
more feedback from peers than boys do. We argue that feedback from peers 
might function as an antagonistic mechanism to the teacher-student feed-
back. We find no gender differences in relation to giving feedback to peers. 
In a second analysis, we find that, in classrooms with a higher proportion 
of girls, both boys and girls perceive less feedback from the teacher but 
more feedback from peers. The socioeconomic composition of the class-
room is positively related to the amount of perceived feedback from peers. 

In the paper “Disciplinering i skolen – fra et elevperspektiv [Disci-
plinary actions in schools – from the perspectives of the students]”, 
Benedikte Vilslev Petersen and I use a variety of qualitative methods to 
gain insights into how students perceived the disciplinary climate of the 
classroom as well as teachers’ actions in relation to the disciplinary climate. 
In relation to the overall interest of this thesis, we find many differences 
between students in their perceptions hereof. Also when referring to the 
exact same event or incidence. In relation the teachers’ disciplinary actions, 
we find that students to a large extent expect and appreciate these actions, 
as long as the actions did not expose the students. 

I conclude the thesis by stating that classroom practices are perceived 
differently by each individual students within the same classroom. Moreo-
ver, that these differences to a certain degree are correlated with students’ 
gender, students’ socioeconomic and cultural status, and students’ cultural 
capital. These findings highlight specific everyday practices within the 
classrooms in Denmark and in the Nordic countries, and have the potential 



71 

to inform both practices and policies in obtainable channels to reduce the 
inequalities in the schooling systems in these countries. 
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Cultural capital and the perception of 
feedback 

 
Bent Sortkær1 

 
British Journal of Sociology of Education, 2019 
https://doi.org/10.1080/01425692.2019.1566867 

 

Abstract 

This study draws on the concept of cultural capital to determine 
whether the cultural capital of students is related to their perceptions of 
classroom interactions, specifically teacher–student feedback practices. 
The analysis of new data in “Feedback and Cultural Capital,” a Danish sur-
vey of feedback practices among14- and 15-year-old students (N = 1,101) 
showed a positive and practically linear relationship between the cultural 
capital of the students and the amount of feedback they perceived in lower 
secondary mathematics classrooms. Drawing on Bourdieu’s theory of cul-
tural reproduction in education, I argue that this inequality stems from ei-
ther or both of two mechanisms: differences in treatment by teachers and/or 
differences in the perceptions of students. I link both mechanisms to the 
cultural capital of the students. Furthermore, the results indicated that the 
relationship was stronger for boys than for girls. The implications of the 
findings for practice and policy are discussed.  
 
Keywords: perceived feedback, cultural capital, student perspective, edu-
cational inequality, gender  

                                                           
1 References in Chicago Style, 16th edition (author-date). 
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Feedback for Everybody? Exploring the 

relationship between students’ percep-

tions of feedback and student SES  
 
 

Bent Sortkær 
 

British Educational Research Journal, 2019 
 
 

Abstract 

While many studies have shown that feedback is a key determinant for stu-
dent learning and achievement, only a few have examined how feedback is 
perceived by students and if the perception is related to their socioeconomic 
status (SES). I use data from the Programme for International Student As-
sessment (PISA) 2012 to examine differences in students’ perceptions of 
directive and facilitative feedback. The five Nordic countries of Denmark, 
Finland, Iceland, Norway and Sweden are used as cases. Regarding di-
rective feedback, I find no relationship between this type of feedback and 
students’ SES. However, the results indicate that students with high SES 
perceive more facilitative feedback in Denmark, Finland, Iceland and Swe-
den than students with low SES. These results indicate that students are not 
given equal opportunities to learn. I argue that this might create inequalities 
in the Nordic school systems. Implications of the findings are discussed. 

Keywords 

Directive and Facilitative Feedback, Student Perspective, PISA, Inequality 
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Two worlds of feedback: Gen-
der differences in teacher feed-

back and peer feedback 

Bent Sortkær and David Reimer1 
Under review at Oxford Review of Education 

 

Abstract 

Although a vast amount of literature on feedback practices and the 
effects of feedback on learning outcomes exists, very few studies include 
peer feedback in the analysis, and very few studies examine variations in 
students’ perceptions of feedback. By exploiting a unique survey of feed-
back practices, we examine gender differences in how students experience 
three different kinds of feedback; feedback delivered by teachers, feedback 
delivered by peers, and feedback given to peers. We find that while boys 
experience the most teacher-student feedback, girls experience the most 
feedback from peers. Furthermore, results indicate that class composition 
(i.e., the gender ratio and the peers’ average socioeconomic background) 
influences feedback practices. The results add to the literature on feedback 
practices and add nuance to the debate on gendered classrooms. 

Keywords: Teacher-student feedback, peer feedback, gender, student 

perspective, peer effects, class composition 
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Disciplinering i skolen – fra et elevper-
spektiv 

Bent Sortkær og Benedikte Vilslev Petersen1 
 
 

Abstract 
The surroundings influences student learning and an orderly classroom is 
considered a key prerequisite for teaching and learning. However, most 
previous studies have not included students’ perspectives on the discipli-
nary actions of the teachers. In this study, we examined how the students 
perceive teachers’ actions related to discipline. We found that the students 
accept that teachers disciplines them but are critical to the choice of proce-
dure. Moreover, the analysis showed that students are able to self-discipline 
when the teachers are absent. Finally, the analysis indicated that discipli-
nary actions of the teachers are closely related to and inseparable from 
teachers instruction and guidance (von Oettingen, 2016).  

 

Keywords: 
Student perspectives, perceived discipline, self-discipline, didactics, differ-
ences between students 

                                                           
1 Læreruddannelsen i Århus, VIA University College 



 

KAPITEL 6 

Teknisk rapport – om tilblivelsen af en 
spørgeskemaundersøgelse 
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Dette kapitel beskriver en række tekniske og metodiske diskussioner i re-
lation til arbejdsgangen før, under og efter indsamlingen af spørgeskema-
erne til afhandlingens Student Experences of Feedback (SEF) survey. Jeg 
vil i kapitlet beskrive de udfordringer spørgeskemaundersøgelsen har budt 
på, og de valg jeg har måtte træffe frem mod at have et troværdigt og påli-
deligt datasæt af høj kvalitet. Det overordnede mål med at gennemføre 
denne spørgeskemaundersøgelse var dels at blive i stand til at besvare de 
forskningsspørgsmål, som bliver præsenteret i kapitel 1, og videre at danne 
det empiriske grundlag for artikel 1 og 3. Alle de processer og valg, jeg 
præsenterer nedenfor, er gjort og truffet med det formål at på bedst mulig 
måde, at kunne svare på de forskningsspørgsmål, jeg præsenterede i kapitel 
1. 

Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen har langt fra været en 
lineær proces, men i høj grad været iterativ (se fx; Dillman, Smyth, & 
Christian, 2014; Reimer & Sortkær, 2017). På trods heraf har jeg af hensyn 
til læseoplevelsen valgt at strukturere kapitlet, så arbejdet med at gennem-
føre en spørgeskemaundersøgelse fremstår som en kronologisk fremadskri-
dende proces. Overordnet er kapitlet derfor opdelt i tre dele. Første del be-
handler arbejdet før spørgeskemaerne blev udfyldt. Anden del drejer sig 
om de overvejelser og valg, som jeg gjorde mig under indsamlingen af 
spørgeskemaerne. Og endelig, tredje del beskriver det arbejde der lå efter, 
at spørgeskemaerne var udfyldt, og frem mod, at det færdige datasæt var 
klart til at indgå som empiri i to af mine artikler.  

 

Før: Skabelse af et spørgeskema 

Valg af population (elevgruppe) 

Spørgeskemaundersøgelsen vagte jeg at gennemføre med elever i 8. og 9. 
klasse som respondenter, og det var der primært to grunde til: For det første 
fortæller metodelitteraturen, at først i denne alder formår elever at svare 
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nogenlunde pålideligt på spørgsmål, som omhandler forældres job og ud-
dannelse (Andersen & Kjærulff, 2003; Andersen & Ottosen, 2002), og på 
spørgsmål, der bygger på selvvurdering (Andersen & Kjærulff, 2003, p. 10; 
Gipps, 2012, p. 114). Begge er nødvendige indikatorer i mine analyser. For 
det andet benytter jeg i artikel 2 data fra PISA 2012, hvori respondenterne 
var 15 år gamle. Ved at benytte den samme aldersgruppe har jeg sammen-
lignelige populationer som omdrejningspunkt for hele afhandlingen.  

 

Kontekst og design af spørgeskemaerne 

Folkeskolens lærere og i særdeleshed folkeskolens ledelse har været i væl-
ten siden folkeskolereformen, der blev søsat i 2014, og på trods af at noget 
af mediestormen havde lagt sig, om ikke andet så periodevis, så vidner skri-
verier i dagspressen om, at de omtalte lærere og ledere havde nok at se til i 
tiden, hvor min spørgeskemaundersøgelse skulle realiseres (se fx Lauritsen 
& Riise, 2015; Mainz, 2016). Situationen i folkeskolen viste sig at få stor 
indflydelse på gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen, hvilket bli-
ver tydeligt flere steder i dette kapitel. Metodelitteraturen foreskriver, at 
respondenterne i videst mulig omfang bør ’pleases’, dels for at få en så høj 
svarprocent som muligt og dels for at få svar med høj pålidelighed (Dillman 
et al., 2014, p. 12). Og hele hurlumhejet/cirkusset/post-folkeskolereformen 
syntes blot at forstærke blot denne pointe yderligere. 

For at minimere den forstyrrelse spørgeskemaundersøgelsen ville ud-
gøre for de enkelte klasser, udfærdigede jeg derfor både en papir- og en 
elektronisk udgave af spørgeskemaerne. Så lod jeg det være op til den en-
kelte lærer at vurdere, hvad der var nemmest for denne og for eleverne. 
Således var det kun de elever, der i overvejende grad benyttede computere 
i undervisningen, der udfyldte spørgeskemaet elektronisk. Resten udfyldte 
på papir. En afledt positiv effekt af dette var, at alle elever udfyldte spør-
geskemaet på det medie (papir eller computer), som de oftest benyttede i 
undervisningen, og dette kan have været med til at højne reliabiliteten i 
forhold til besvarelsen (Dillman et al., 2014). Spørgeskemaerne blev desig-
net med onlinevæktøjet SurveyXact (www.surveyxact.dk). Deres services 

http://www.surveyxact.dk/
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minder på mange måder om andre tilsvarende produkter (fx Google og Sur-
veyMonkey). Fordelen og begrundelsen for at vælge SurveyXact var, at jeg 
som ansat på AU havde gratis adgang til deres værktøjer, adgang til support 
og endelig, at jeg som ansat kunne deltage i to brugerworkshops, som Ram-
bøll jævnligt tilbyder sine kunder. Jeg oprettede derefter en hjemmeside, 
hvorfra spørgeskemaet let kunne tilgås for de klasser og lærere, der valgte 
at udfylde det online (skoleundersogelse.dk [ikke længere tilgængelig]). Til 
papirudgaven eksporterede jeg spørgeskemaerne fra SurveyXacts online-
platform til Word, hvor de blev tilpasset og sluttelig printet. Begge versio-
ner er dermed tilnærmelsesvis ens. Papirversionerne kan ses i appendix 1 
og 2 bagerst i afhandlingen, og onlineversionen kan tilgås nedenfor (I er 
velkomne til at prøve): 
 
Elevspørgeskemaet 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TYHJ6AWQ1P92   
 
eller 
 
 
 
 
Lærerspørgeskemaet 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZGEL8XWL9PC2   
 
eller 

 
 
 
 
Efterfølgende undersøgte jeg, om der var systematiske forskelle i besvarel-
serne mellem de elever, der udfyldte spørgeskemaet elektronisk, og de der 
udfyldte det på papir. Denne sammenligning er dog vanskelig, idet eleverne 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TYHJ6AWQ1P92
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZGEL8XWL9PC2
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ikke er tilfældigt tildelt hhv. elektronisk udgave og papir. En simpel tovejs 
t-test viste ingen tegn på systematiske forskelle på to indikatorer (karakte-
rer i matematik og skalaen for kulturel kapital), mens en regressionsanalyse 
viste, at eleverne, der udfyldte spørgeskemaet på papir, oplevede at få min-
dre feedback fra deres lærere, end de elever der udfyldte spørgeskemaet 
elektronisk1. Regressionsanalysen antyder således, at mediet som spørge-
skemaundersøgelsen er udfyldt på, kan have betydning for, hvordan spør-
geskemaet blev besvaret. Forskellen kan dog også skyldes, at de elever der 
udfyldte spørgeskemaet på computer rent faktisk oplever at modtage min-
dre feedback. Det falder uden for denne afhandlings rammer at forfølge 
forskelle mellem at udfylde spørgeskemaer på hhv. papir og elektronisk, 
men se bl.a. Rasmusson & Fredriksson (2018). 

 

Valg af items 

De enkelte spørgsmål eller items, som skulle indgå i spørgeskemaerne, blev 
primært valgt på baggrund af teori om de to fænomener, jeg ønskede at 
undersøge: Oplevet feedback og elevernes kulturelle kapital. Udvælgelsen 
af items til at indfange disse to fænomener beskriver jeg i artikel 1 og 3, og 
udvælgelsen modtager derfor ingen større opmærksonhed i dette kapitel. 
Det fremgår ikke af artiklerne, at den endelige udvælgelse af items blev 
informeret og kvalificeret på baggrund af teoretiske valideringer af kolle-
gaer, som besidder et stort kendskab til Pierre Bourdieus begreb om kultu-
rel kapital, og som har erfaringer med at konstruere spørgesskemaer (tak til 
Charlotte Lange Hald og Kristian Bernt Karlson). 

                                                             
1 Ved at tilføje dummy-variablen ’papir’ til den regressionsmodel jeg beskriver i artikel 1 
(model 1) får jeg en koefficient for forskellen mellem de elever, der udfylder på compu-
ter kontra de elever, der udfylder på papir. Koefficienten er 1,08 (p<0,001), hvilket er 
en ikke ubetydelig forskel. At inkludere dummy-variablen papir/computer som uaf-
hængig variabel i de modeller, jeg benytter i artikel 1 og 3, ændrer ikke nævneværdigt 
ved de sammenhænge, jeg beskriver i artiklerne. 
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Hvor teorien stod fyldigt i udviklingen af items, så spillede viden fra 
surveyforskningen ligeledes en stor rolle, når den endelige udformning 
skulle designes. Målgruppen for SEF surveyet var som nævnt ovenfor ele-
ver i folkeskolens ældste klasser (8. og 9. kl.), og dette har haft stor indfly-
delse på, hvad eleverne kan tænkes at kunne svare pålideligt på (Andersen 
& Kjærulff, 2003), på kompleksiteten i det benyttede sprog (Groves et al., 
2009, p. 225ff) og på omfanget af spørgeskemaet målt i tid (Hansen, 
Marckmann, Nørregård-Nielsen, Rosenmeier, & Østergaard, 2015, p. 172). 
Her antyder surveylitteraturen at kompleksiteten i mine spørgsmål ville 
være afstemt med målgruppen. 

Jeg fandt stor inspiration til de konkrete formuleringer i andre surveys 
som har denne aldersgruppe som respondenter (VIVE, PISA, TIMSS)2. Ef-
ter at første udkast blev designet på baggrund af mit forskningsspørgsmål, 
teori jeg anvender, og informeret af surveylitteraturen, blev både elev-  og 
lærerspørgeskemaet testet i flere omgange. Mellem hver af disse tests blev 
spørgeskemaerne justeret på baggrund af de modtagne kommentarer. Ind-
ledningsvist af min kone for at afprøve, om designet helt overordnet fun-
gerede. Dernæst af en faglig kollega med et særligt fokus på kvaliteten i de 
enkelte spørgsmålsformuleringer. Derefter i en 9. klasse (N=20), hvor jeg 
efterfølgende samlede fire af eleverne til en fokusgruppediskussion (Olsen, 
2006). Formålet med fokusgruppediskussionen var, at få eleverne til at ud-
pege alle de steder i elevspørgeskemaet, som fremstod uklare for eleverne, 
eller var vanskelige at svare på (Groves et al., 2009, p. 261). Jeg interview-
ede ligeledes læreren for at få dennes kommentarer til lærerspørgeskemaet. 
Endelig blev spørgeskemaet vurderet af min vejleder, inden den endelige 
version lå klar. 

                                                             
2 VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI)) evaluerer 
folkeskolereformen 2014, og VIVE har i den forbindelse designet et spørgeskema til ele-
ver i 8. klasse. PISA (Programme for International Student Assessment) har 15-årige 
som respondenter. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) har 
8. klasse som respondenter. 
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Data fra pilottesten af elevspørgeskemaet blev analyseret ved hjælp af 
frekvenstabeller på udvalgte items fra feedbackskalaen. Målet var at under-
søge, om mine skalaer indeholdte potielle loft- eller gulveffekter, samt om 
der syntes at være en vis variation på udvalgte items, således at det i en 
senere analyse vil være muligt at diskriminere mellem elever. Enkelte af de 
items, der skulle måle elevernes oplevelse af feedback, er kopieret direkte 
fra PISA 2012-undersøgelsen, og en sammenligning af responsmønstrene 
mellem svarene derfra og fra min pilottest viste, at fordelingerne var til-
nærmelsesvist ens i forhold til middelværdi og varians (Groves et al., 2009, 
p. 276). Under den antagelse, at PISA 2012 har en tilstrækkelige høj kvali-
tet, bestyrkede dette mig i, at mit survey blev forstået og udfyldt med sam-
menlignelige svar fra eleverne.  

 

Timing 

Tidspunktet for empiriindsamlingen fastsatte jeg ud fra to forhold. For det 
første skulle jeg være så langt i teoridannelsen vedrørende de forhold, spør-
geskemaundersøgelsen skulle undersøge, at jeg ville være i stant til at ope-
rationalisere denne teori til solide items (Hansen et al., 2015, p. 143). Der-
næst var der praktiske hensyn i forhold til årest gang i folkeskolen, jeg også 
måtte tage hensyn til. Indsamlingen af empiri foregik i perioden 1. februar 
2016 til 30. april 2016. Således kom jeg på den anden side af december-
julekalender-pakke-hygge-halløj og ind i en periode af skoleåret, hvor 9. 
klasseeleverne og lærerne endnu ikke udelukkende tænker på eksamen. 

 

Stikprøvestørrelse 

På baggrund af en række powertest blev målet at indsamle spørgeskemaer 
fra 1000 elever. Med mange respondenter minimeres risikoen for at begå 
type 2-fejl (en falsk H0 der ikke bliver forkastet) og på denne vis kan det 
siges, at fra forskerens synspunkt gælder det, at jo flere respondenter des 
bedre. Dog sætter praktiske hensyn nogle begrænsninger (tid) og ligeledes 
ønskede jeg ikke at forstyrre mere end højst nødvendigt ude på skolerne. 
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For at opnå det optimale forhold mellem ’jo flere des bedre’ og ’prak-
tiske begrænsninger og hensyn’ lavede jeg en række power tests. Sådanne 
power tests kan laves ud fra forestillede tal (Dillman et al., 2014, p. 77), 
men i dette tilfælde havde jeg den fordel, at flere items allerede var benyttet 
i elevspørgeskemaet i PISA 2012. Dette gav mig muligheden for at lave en 
række simuleringer med forskellige antal respondenter. Vel vidende at det 
ikke var de helt samme items, og at variablerne ikke er konstrueret på 
samme måde, som jeg senere vil gøre det, fungerede disse simuleringer 
som en indikator for, hvor mange respondenter det var nødvendigt at have 
med i undersøgelsen. Disse tests viste, at udtræk på 750-900 respondenter 
kan give signifikante forskelle i oplevet feedback i forhold til køn (hver 
gang), fagligt niveau (mellem nogle niveauer) og i enkelte tilfælde socio-
økonomisk baggrund. Da spørgeskemaundersøgelsen blev designet, var 
kun forskningsspørgsmålet til artikel 1 fastlagt (den om kulturel kapital) og 
ikke forskningsspørgsmålet til artikel 3 (den om peer feedback og køn). 
Disse power-tests antydede, at et tilsvarende antal respndenter ville kunne 
påvise forskelle i oplevet feedback i forhold til elevernes kulturelle bag-
grund. Hvis altså der måtte være en forskel. På dette tidspunkt var det blot 
en hypotese. Mit mål blev derfor at indsamle spørgeskemaer fra 1000 ele-
ver. Antallet af klasser, og dermed også lærere, kom derfor til at afhænge 
af hvor mange elever, der var i de samplede klasser. 

 

Stikprøvedesign og udvælgelse af skoler 

Den del af gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen, der omhandler 
stikprøvedesign og stikprøveudvælgelse blev i særlig grad påvirket af fol-
keskolen, som den fremstod efter folkeskolereformen 2014, og ikke mindst 
det lovindgreb (lov 409), som i 2013 afskaffede lærernes arbejdstidsaftale. 
Jeg forventede derfor en vis modstand mod at invitere mig indenfor i klas-
seværelserne, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at 
det kunne blive så vanskeligt at låne 20 minutter af undervisningstiden i ca. 
50 klasser. Vanskelighederne med at skaffe klasser der ville deltage i min 
undersøgelse fik indflydelse på det endelige stikprøvedesign. Nedenfor har 
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jeg beskrevet de forskellige strategier jeg måtte ty til for at gennemføre SEF 
surveyen, og det endelige design skal ses i lyset af denne proces. 

 
Den indledende kontakt beskrives i litteraturen som afgørende for at få re-
spondenterne til at deltage (Dillman et al., 2014, p. 19), og jeg gjorde meget 
ud af at fortælle at mit besøg kun ville vare 20 minutter, og at jeg selv ville 
stå for alt det praktiske; dvs. at mit besøg ikke krævede nogen forberedelse 
eller efterbehandling fra klassens og lærerens side. Ligeledes præsenterede 
jeg relevansen af mit projekt (Dillman et al., 2014, p. 28), muligheden for 
at få resultaterne af undersøgelsen (Hansen et al., 2015, p. 97), og jeg un-
derstregede, at undersøgelsen ville blive anonymiseret på både elev, lærer 
og skoleniveau (Dillman et al., 2014, p. 40). Jeg formulerede både en 
mundtlig og skriftlig invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 
Den skriftlige er at finde i afhandlingens appendiks 3 og 4. 

Strategien var fra start at få adgang til en række skoler og så gennem-
føre undersøgelsen i alle 8. og 9. klasser på disse skoler, med alle elever i 
disse klasser og med disse klassers matematiklærere. Strategien med at ind-
samle hele klasser holdt jeg fast i, om end udvælgelsen af skoler skiftede 
design af flere omgange. Af praktiske årsager valgte jeg at udvælge min 
stikprøve i nogenlunde nærhed af min arbejdsplands. Grundet min forsk-
ningsinteresse vurderede jeg, at en regional undersøgelse ville kunne svare 
tilfredsstillende på de relevante forskninsspørgsmål, idet det mest af alt er 
variationen within-class, jeg er interesseret i, og ikke hvor udbredt disse 
fænomener er på landsplan. Efterfølgende ville det så være muligt at un-
dersøge om den endelige stikprøve synes væsentlig anderledes end hele po-
pulationen af 8. og 9. klasseelever i den danske folkeskole (mere herom 
senere i dette kapitel). 

Nendenfor vil jeg beskrive de forskellige strategier, jeg forfulgte i be-
stræbelserne på at gennemføre undersøgelsen, samt hvorfor strategierne 
hhv. ikke lykkedes og lykkedes. 

 
 



196 

 

Strategi #1 
Den første strategi var at sikre sig adgang til skolerne ved at gå direkte til 
en kommunes skolechef, som med sin blåstempling af projektet kunne åbne 
adgangen til skolerne. Med Lisbeth Lunde Frederiksen, forsknings- og ud-
viklingsleder på VIA University College, i ryggen, kontaktede jeg skole-
chefen i en jysk kommune, for at få denne som medspiller. Skolechefen 
takkede desværre nej med den begrundelse, at det ville være for stor en 
samlet forstyrrelse på kommunens skoler. 
 
Strategi #2 
Den næste strategi var ved simpel tilfældig udvælgelse at konstruere en 
stikprøve med det antal skoler, der skulle til for at nå 1000 respondenter 
(ca. 20 skoler). Jeg valgte at ville indsamle min empiri i Århus Kommune, 
da skolerne her kunne opfylde et ønske, jeg havde om variation på udvalgte 
elevkarakteristika (social bagrund og etnicitet). Jeg indhentede derfor en 
oversigt over folkeskoler i Århus Kommune (N=42) fra databanken på 
uvm.dk. På hver skoles hjemmeside fremgår det, hvilke årgange de har, og 
hvor mange klasser der er på disse årgange. På denne bagrund blev én skole 
frasorteret grundet mangel på overbygning og to andre skoler frasorteret 
grundet aldersintegreret overbygning. Skolerne blev derefter vægtet pro-
portionalt med antal relevante 8. og 9. klasser (219 klasser i min popula-
tion), således at store skoler havde større sandsynlighed for at blive udvalgt 
end små skoler. Hernæst benyttede jeg funktionen =slump() i Excel til at 
vælge skoler tilfældigt. På denne måde havde jeg en stikprøve med skoler, 
hvorfra jeg kontaktede de første 19 skoler. Jeg valgte at lave første kontakt 
enten pr. telefon eller pr. mail. Af disse 19 skoler takkede to skoler ja, 
hvoraf den ene skoleleder på forhånd var blevet præpareret af min hoved-
vejleder, David Reimer. Resten afslog. Udsigten til at nå målet om ca. 20 
skoler blandt de 42 (39) folkeskoler, der er i Århus Kommune, var ikke lys, 
og jeg droppede tilgangen med at kontakte udvalgte skolers ledere. 
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Strategi #3 
Endelig benyttede jeg, hvad der beskrives som bekvemmelighedssampling 
(Bay & Rathlev, 2017, p. 51), hvor jeg trak på de kontakter jeg havde. Jeg 
har som tidligere lærerstuderende og folkeskolelærer og nu med min dob-
belte ansættelse på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 
og på læreruddannelsen i VIA et stort netværk blandt personer, der har de-
res gang i folkeskolen. Ved at benytte dette netværk blev min kontakt til 
folkeskolen derfor ikke længere oppefra og ned gennem skolechef og sko-
leledere, men en direkte kontakt til lærerne. Ved at benytte bekvemmelig-
hedssampling som stikprøvedesign, takkede alle de lærere, jeg kontaktede, 
ja til at deltage. I flere af tilfældene underviste den lærer, jeg havde i mit 
netværk, ikke i matematik i 8. eller 9. klasse, men kunne så rekruttere de 
relevante lærere. Jeg arrangerede møderne på skolen, efterhånden som af-
talerne med klasserne kom i hus. 

At benytte en så tilfældig udvælgelse (ikke forsået som tilfældig i sta-
tistiske termer) har den konsekvens, at stikprøven ikke er tilfældigt udvalgt. 
Derfor har mine repræsentativitetsanalyser været tillagt stor opmærksom-
hed. Mere om dette nedenfor og i appendix 5. 

 

Under: Udfyldelse af spørgeskemaer / Field operations 
Jeg valgte at administrere spørgeskemaerne ved selv at være til stede i klas-
serne, når eleverne og lærerne skulle udfylde spørgeskemaerne. Derved 
kunne jeg selv præsentere projektets formål og derved motivere deltagerne 
til at deltage og samtidig sikre, at rammerne for udfyldelse var ensartet i 
alle klasser. Klassernes lærere valgte efter samråd med mig, hvorvidt der 
skulle benyttes elektroniske spørgeskemaer eller spørgeskemaer i papir-
form. I enkelte tilfælde blev den elektroniske udgave foretrukket af ord-
blinde elever, som derved kunne få hjælp af softwaren til at få læst spørgs-
målene op. I et andet tilfælde læste læreren spørgsmålene op for en ord-
blind. Mens eleverne udfyldte deres spørgeskemaer, benyttede jeg lejlighe-
den til at spørge læreren angående de elever, der var fraværende, og fik 
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derved relevant viden om grunden til elevernes fravær. I overvejende grad 
var det på grund af sygdom, enkelte tilfælde på grund af deltagelse i elev-
rådsaktiviteter og i meget få tilfælde drejede det sig om elever som omtal-
tes: ”Han/hun er her aldrig”. 

Jeg benyttede også min tilstedeværelse til at give læreren til opgave at 
lade eleverne deltage, når disse kom i skole igen ved hjælp af et link til den 
elektroniske version. Dette lykkedes desværre kun i meget få tilfælde. 

Ved min tilstædeværelse sikrede jeg derved både viden om de elever, 
der var fraværende (frafald) og højnede samtidig svarprocenterne i de en-
kelte klasser. Idet jeg primært er interesseret i variationer i klassen, var mit 
overskyggende mål med indsamlingen af spørgeskemaer en høj svarpro-
cent i de enkelte klasser. 

I forhold til frafald af klasser, så indvilligede 60 ud af de 66 klasser, 
der var på de kontaktede skoler, i at deltage. For de klasser, der takkede 
nej, var årsagen i fem af tilfældene praktiske, fx havde to klasser ikke tid 
den dag, jeg mødte op. For den sjette klasse var begrundelsen fra lærerens 
side, at klassen ikke ville afsætte de fornødne 20 minutter. 

 

Efter: Behandling af spørgeskemaerne 

Svarprocent 

Efter at spørgeskemaundersøgelsen var gennemført på en af skolerne, 
valgte jeg efter henvendelse fra en forældre at undlade at lade data fra denne 
skole indgå i datasættet. I det endelige datasæt har jeg derfor 1.122 elever 
fra 58 klasser fordelt på 13 skoler. Herefter kan svarprocenten, i forhold til 
den ovenfor beskrevne bekvemmelighedssampling med udgangspunkt i de 
klasser, der deltog i undersøgelsen, beregnes. Svarprocenten for elever i de 
enkelte klasser ligger på mellem 60 og 100 og svarprocenten for hele stik-
prøven er på 89.  

Svarprocenten for lærerne er på 100. I de fleste tilfælde udfyldte læ-
rerne spørgeskemaet samtidig med eleverne, mens enkelte først svarede 
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nogle dage senere, hvis de ikke havde været til stede under mit besøg. Og 
endelig var der en gruppe, som jeg måtte rykke for svar for at få deres be-
svarelse. 

 

Repræsentativitet 

Resultatet af en repræsentationsanalyse (se appendiks 5) viser, at der er 
mindre forskelle på udvalgte parametre fra min sample i forhold til popu-
lationen, men at disse ikke synes betydelige, og som jeg skriver i artikel 1 
og 3, synes der ikke at være grund til at tro, at resultaterne fra de analyser, 
jeg laver, ikke også skulle være gældende for alle elever i 8. og 9. klasse i 
den danske folkeskole. 

 

Indtastning af data 

Spørgeskemaerne blev indtastet med programmet EpiData version 2.0.7.22 
(http://www.epidata.dk/), som er et freeware softwareprogram designet til 
indtastning af spørgeskemadata. Pilottesten og de første 50 spørgeskemaer 
tastede jeg selv ind, og de resterende spørgeskemaer i papirformat blev ta-
stet ind af studentermedhjælper Anne Dorte Thomsen, som jeg skylder en 
stor tak. Efter indtastningen eksporterede jeg data til statistikpakken Stata, 
som jeg også benytter til de fleste statisktiske analyser. De elektronisk be-
svarede spørgeskemaer blev eksporteret fra surveyXact til Stata (version 
14.2). 

Anonymitet, datasikkerhed og etik 
Spørgsmålet om etik er placeret sidst i dette kapitel, men det er udeluk-
kende af hensyn til kapitlets struktur. Spørgsmålet om etik i gennemførel-
sen af denne spørgeskemaundersøgelse har ligget i forgrunden ved alle de 
valg, jeg har truffet. Jeg har haft to tilgange til etiske spørgsmål/problem-
stillinger. Først og fremmest et medmenneskeligt forhold, der foreskriver, 
at jeg skal opføre mig ordentligt. Derudover har jeg skulle forholde mig til 

http://www.epidata.dk/
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de formelle regler der forefindes. Heldigvis og logisk nok er disse to spor 
ikke modstridende. I forhold til etiske spørgsmål og problematikker, der 
kan være i spil ved gennemførelsen af en sådan undersøgelse, har jeg kon-
sulteret Datatilsynets hjemmeside, som foruden en oversigt over regler in-
deholder en liste med vigtige overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse 
med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Derudover har jeg kon-
sulteret surveylitteraturen, hvor særligt bogen ’Spørgeskemaer: I virke-
ligheden’ (Hansen et al., 2015) har været en vigtig kilde. 

Jeg skrev indledelsesvist til Datatilsynet og præsenterede min konkrete 
undersøgelse, og de svarede, at undersøgelsen ikke var anmeldelsespligtig. 
Jeg har anonymiseret alle skoler, klasser og respondenter således, at de i 
data beskrives med et skolenummer, et klassenummer og et elev- eller læ-
rernummer. I forhold til mine spørgsmåls karakter, så har jeg vurderet, at 
de ikke burde være problematiske. Dette blev bekræftet af de elever jeg 
havde med i min pilotundersøgelse. Jeg bruger ordet burde, idet at jeg jo 
aldrig kan sætte mig i mine elevers sted, og derfor ikke kan vide om de kan 
opleves som problematiske. 

 
Dette kapitel har præsenteret, hvordan arbejdet med at designe og gennem-
føre afhandlingens spørgesskemaundersøgelse har forløbet. Jeg har i gen-
nemgangen ikke kunnet præsentere alle de overvejelser, jeg har gjort, men 
jeg har forsøgt at fremhæve de mest afgørende overvejelser og de begrun-
delser, jeg har lagt til grund for de beslutninger, jeg valgte at træffe. 
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Kære elev, 

 

Spørgsmålene handler om dig og om det at gå i skole. 

Du bedes svare på alle spørgsmålene så godt du kan. 

Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt og hverken din lærer, klassekammerater eller dine for-

ældre får svarene at se. 

 

 

Er du en dreng eller pige? 

  Dreng 

  Pige 

 

 

Hvornår er du født? 

Dag ____________________ 

Måned ____________________ 

År ____________________ 

 

 

Hvilket sprog taler du mest derhjemme? 

  Altid dansk 

  Mest dansk, men også et andet sprog 

  Cirka lige meget dansk og et andet sprog 

  Mest et andet sprog end dansk 

  Altid et andet sprog end dansk 
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De følgende spørgsmål handler om dig og din familie 

 

Hvem bor du normalt sammen med? 

 Ja Nej 

Mor (herunder din stedmor eller plejemor)     

Far (herunder din stedfar eller plejefar)     

Bror/brødre (herunder stedbrødre)     

Søster/søstre (herunder stedsøstre)     

Bedsteforældre     

Andre (fx kusine/fætter)     

 

I hvilket land er du født? 

Danmark                    Andet - skriv hvilket 

    ____________________________ 

 

I hvilket land er din mor født? 

Danmark                      Andet - skriv hvilket 

    __________________________ 

 

I hvilket land er din far født? 

Danmark                      Andet - skriv hvilket 

    _________________________ 
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Hvilke af følgende er der i dit hjem? (sæt ét kryds i hver linje) 

 Ja Nej 

Trådløst netværk     

Et skrivebord at lave lektier ved     

Dit eget værelse     

Din egen computer     

Kunstværker (fx malerier, skulpturer)     

Klassisk litteratur (fx Karen Blixen)     

Digtsamlinger     

Globus/landkort på væggen     

Avisabonnement (ikke gratis-aviser)     

Et musikinstrument (fx klaver, cello, guitar)     

 

Hvor mange af følgende ting er der i dit hjem? 

(sæt ét kryds i hver linje) 

 Ingen En To 
Tre 

eller flere 

Mobiltelefoner         

Tablets         

Spillekonsoller         

Fjernsyn         

Computere         

Biler         

Hvor ofte oplever du følgende? 

(Sæt kun ét kryds) 
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Flere gange 

om ugen 

Flere gange 

om måneden 

Ca. én gang 

om måneden 

Nogle 

Gange 

om året 

Aldrig eller 

Næsten 

aldrig 

Går i teatret           

Besøger et museum (fx Moes-

gaard) 
          

Går på kunstmuseum (fx ARoS)           

Går på biblioteket           

Diskuterer politik med et familie-

medlem 
          

Læser i en bog (ikke lektier)           

Læser avis           

Spiller på et musikinstrument           

I diskuterer ting over middagsbor-

det om aftenen 
          

Tager på ferie i udlandet           

Diskuterer skolearbejde med dine 

forældre 
          

 

 

Hvor ofte læste dine forældre højt 

for dig da du var yngre? 
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Hvor mange bøger har du derhjemme (dine egne)? 

Tæl ikke ugeblade eller dine skolebøger med. 

(Sæt kun ét kryds) 

  0-10 bøger 

  11-25 bøger 

  Mere end 25 bøger 

 

De følgende spørgsmål handler om det at lære matematik 

 

Tænk på din nuværende matematiklærer. Hvor ofte sker følgende i matematik? 

(sæt ét kryds i hver linje) 

 Hver time 
De fleste ti-

mer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

Læreren fortæller mig, hvordan jeg klarer mig i 

matematik. 
        

Læreren giver mig feedback på mine styrker og 

svagheder i matematik. 
        

Læreren fortæller os, hvad der forventes af os, 

når vi får en prøve eller opgave. 
        

Læreren hjælper os med at lære af vores fejl.         

Læreren stiller spørgsmål, der får os til at tænke 

over opgaven. 
        

Læreren fortæller os, hvad vi skal lære.         

Læreren fortæller mig, hvad jeg skal gøre for at 

blive bedre til matematik. 
        

Læreren opstiller klare mål for vores indlæring.         

 

Tænk på din nuværende matematiklærer. Hvor ofte sker følgende i matematik? 

(sæt ét kryds i hver linje) 
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 Hver time 
De fleste ti-

mer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

Læreren roser mig.         

Læreren beder os om at finde vores egen metode 

til at løse indviklede opgaver. 
        

Læreren giver os opgaver i forskellige sammen-

hænge, så vi kan finde ud af, om vi har forstået 

begreberne. 

        

Læreren beder os forklare, hvordan vi har løst en 

opgave. 
        

Læreren beder os sætte mål for hvad vi gerne vil 

lære i matematik. 
        

Læreren beder os tænke over vores styrker og 

svagheder i matematik. 
        

Læreren stiller spørgsmål for at tjekke, om vi har 

forstået det, han/hun har undervist i. 
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Hvor ofte sker følgende i dine matematiktimer? 

(sæt ét kryds i hver linje) 

 Hver time 
De fleste ti-

mer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

En klassekammerat hjælper mig med at for-

stå en opgave. 
        

Mine opgaver bliver rettet af en klassekam-

merat. 
        

En klassekammerat fortæller mig hvordan 

min opgaveløsning kan forbedres. 
        

Jeg hjælper en klassekammerat med at forstå 

en opgave. 
        

Jeg retter opgaver fra en klassekammerat.         

Jeg fortæller en klassekammerat hvordan 

dennes opgaveløsning kan forbedres. 
        

Jeg forstod ikke lærerens forklaring, men en 

klassekammerat får mig til at forstå. 
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Hvor ofte sker følgende i dine matematiktimer? 

(sæt ét kryds i hver linje) 

 Hver time 
De fleste ti-

mer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

En klassekammerats spørgsmål får mig til at 

tænke ekstra over opgaven. 
        

En klassekammerat forklarer mig, hvordan jeg kan 

løse en opgave. 
        

Jeg forklarer en klassekammerat hvordan jeg har 

løst opgaven. 
        

Jeg spørger en klassekammerat om svaret på en 

opgave. 
        

En klassekammerat spørger mig om svaret på en 

opgave. 
        

Når jeg har løst en opgave, overvejer jeg, om den 

ville kunne løses på en anden måde. 
        

Når jeg har løst en opgave, tjekker jeg selv om 

svaret er rigtigt. 
        

 

 

 

 

I sammenligning med dine klassekammerater, hvor dygtig mener du selv, du er til matematik? 

(angiv som et tal mellem 0 og 10, hvor 10 svarer til at du er mega dygtig) 

_____ 
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De følgende spørgsmål handler igen om dig og dine forældre 

 

 

Hvad er din mors arbejde? 

(fx chauffør, pædagog, sekretær) 

(Hvis hun ikke har arbejde for øjeblikket, skriv da, hvad hendes sidste arbejde var) 

________________________________________ 

 

 

Hvad beskæftiger din mor sig med på arbejde? 

(fx kører rutebus i byen, er pædagog i en børnehave, sekretær i et advokatfirma) 

Beskriv med én sætning det arbejde, hun udfører eller udførte: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Hvad er den højeste uddannelse din mor har?(sæt kun ét kryds) 

 

  En lang videregående uddannelse (fx læge, jurist, økonom, civilingeniør) 

  En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, teknikum-/di-

plomingeniør) 

  En kort videregående uddannelse (fx markedsøkonom, datamatiker, multimediedesigner, labo-

rant, klinikassistent) 

  En erhvervsfaglig uddannelse (fx elektriker, butiksassistent, smed, SOSU) 

  Studentereksamen, hf, hhx eller htx 

  Folkeskolen 

  Hun gennemførte ikke folkeskolen 

  Ved ikke 
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Hvad er din fars arbejde? 

(fx chauffør, pædagog, sekretær) 

(Hvis han ikke har arbejde for øjeblikket, skriv da, hvad hans sidste arbejde var) 

________________________________________ 

 

 

Hvad beskæftiger din far sig med på arbejde? 

(fx kører rutebus i byen, er pædagog i en børnehave, sekretær i et advokatfirma) 

Beskriv med én sætning det arbejde, han udfører eller udførte: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Hvad er den højeste uddannelse din far har?(sæt kun ét kryds) 

 

  En lang videregående uddannelse (fx læge, jurist, økonom, civilingeniør) 

  En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, teknikum-/di-

plomingeniør) 

  En kort videregående uddannelse (fx markedsøkonom, datamatiker, multimediedesigner, labo-

rant, klinikassistent) 

  En erhvervsfaglig uddannelse (fx elektriker, butiksassistent, smed, SOSU) 

  Studentereksamen, hf, hhx eller htx 

  Folkeskolen 

  Han gennemførte ikke folkeskolen 

  Ved ikke 
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Hvad var dine seneste standpunktskarakterer i matematik? 

Matematisk problemløsning _____ 

Matematiske færdigheder _____ 

Mundtlig matematik _____ 

 

Hvor sikker føler du dig, når du skal lave følgende typer matematikopgaver? 

(Sæt ét kryds i hver linje) 

 
Meget sik-

ker 
Sikker Ikke sikker 

Slet ikke sik-

ker 

At benytte en togplan til at finde ud af, hvor lang 

tid det vil tage at køre fra en by til en anden. 
        

Regne ud, hvor meget billigere et tv ville blive, ef-

ter at der er givet 30 % i rabat. 
        

Regne ud, hvor mange kvadratmeter fliser der 

skal bruges til at dække et gulv. 
        

Forstå diagrammer, der vises i aviser.         

Løse en ligning som 3x + 5 = 17.         

Finde afstanden mellem to steder på et kort med 

målestoksforholdet 1:10.000. 
        

Løse en ligning som 2(x + 3) = (x + 3)(x - 3).         

Beregne en bils benzinforbrug.         

 

Nu er der ikke flere spørgsmål. Din besvarelse vil blive samlet ind om lidt. 

Tak for din deltagelse. 
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Lærerspørgeskema 

 

 

 

 

Skole __________________________ 

 

Klasse _______ 
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Kære matematiklærer, 

 

Spørgsmålene handler om dig og din undervisning. 

Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt og anonymt. 

 

 

Dit køn? 

  Mand 

  Kvinde 

 

Din alder? 

____________________ 

 

I hvilket land er du født? 

Danmark            Andet - skriv hvilket 

    ______________________ 

 

 

 

De følgende spørgsmål handler om din lærerbaggrund 

 

 

Er du uddannet lærer? 

  Ja 

  Ja – og har desuden anden uddannelse: _________________________________ 

  Nej - hvad er da din højeste færdiggjorte uddannelse?  ___________________________ 
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Hvor mange år har du undervist som lærer i alt? 

(Tæl også ansættelser på andre skoler med) 

__________ 

 

Er du linjefagsuddannet i matematik? 

  Ja 

  Nej, men tilsvarende (uddyb venligst)  ___________________________________ 

  Nej 

 

Hvor mange år har du været ansat på denne skole? 

_______ 

 

 

 

De følgende spørgsmål handler om din undervisning i matematik i denne klasse. 

 

Hvor lang tid har du undervist denne klasse i matematik? 

  Mindre end tre måneder 

  Ikke hele skoleåret (2015/2016), men mere end tre måneder 

  Kun dette skoleår 

  Mere end dette skoleår 

 

 

Hvor mange timer om ugen underviser du i denne klasse? 

(tæl også andre fag med) 

__________ 
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I denne klasse, hvor tit sker følgende i dine matematiktimer? 

 Hver time 
De fleste 

timer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

Du fortæller den enkelte elev, hvordan denne kla-

rer sig i matematik. 
        

Du giver den enkelte elev feedback på dennes 

styrker og svagheder i matematik. 
        

Du fortæller eleverne, hvad der forventes af dem, 

når de får en prøve eller opgave. 
        

Du hjælper eleverne med at lære af deres fejl.         

Du stiller spørgsmål, der får eleverne til at tænke 

over opgaven. 
        

Du fortæller eleverne, hvad de skal lære.         

Du fortæller den enkelte elev, hvad denne skal 

gøre for at blive bedre til matematik. 
        

Du opstiller klare mål for elevernes indlæring.         
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I denne klasse, hvor tit sker følgende i dine matematiktimer? 

 Hver time 
De fleste ti-

mer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

Du roser den enkelte elev.         

Du beder eleverne om at finde deres egen me-

tode til at løse indviklede opgaver. 
        

Du giver opgaver i forskellige sammenhænge, så 

eleverne kan finde ud af, om de har forstået be-

greberne. 

        

Du beder eleverne forklare, hvordan de har løst 

en opgave. 
        

Du beder eleverne sætte mål for hvad de gerne 

vil lære i matematik. 
        

Du beder eleverne tænke over deres styrker og 

svagheder i matematik.  
        

Du stiller spørgsmål for at tjekke, om eleverne har 

forstået det, du har undervist i. 
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I denne klasse, hvor tit sker følgende i dine matematiktimer? 

 Hver time 
De fleste ti-

mer 
Nogle timer 

Aldrig eller næ-

sten aldrig 

Du beder eleverne rette hinandens opgaver.         

Du beder eleverne hjælpe hinanden, hvis der er 

en opgave, de ikke kan løse. 
        

Du beder eleverne selv tjekke om deres opgaver 

er løst rigtigt. 
        

Du beder eleverne overveje om en opgave kunne 

være løst anderledes. 
        

Du lader eleverne hjælpe hinanden med at forstå 

opgaver. 
        

Elevernes spørgsmål får dig til at forklare opgaven 

på nye måder. 
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De følgende spørgsmål er din vurdering af egne færdigheder. 

 

I en sammenligning med landets øvrige matematiklærere, hvor dygtig vil du vurdere at du er 

til fagligt matematisk indhold? 

(Angiv som et tal mellem 0 og 10, hvor 5 svarer til gennemsnittet og 10 svarer til at være ex-

ceptionel dygtig) 

________ 

 

 

 

I en sammenligning med landets øvrige matematiklærere, hvor dygtig vil du vurdere at du er til at 

undervise i matematik? 

(Angiv som et tal mellem 0 og 10, hvor 5 svarer til gennemsnittet og 10 svarer til at være exceptionel 

dygtig) 

________ 
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Hvor sikker føler du dig, når du skal lave følgende typer matematikopgaver? 

(Sæt ét kryds i hver linje) 

 
Meget 

sikker 
Sikker 

Ikke  

sikker 

Slet ikke 

sikker 

Beregne massefylden af en sten.         

Dividér 2/5 med 8/9.         

Udregne overfladearealet af en tennisbold.         

Lad n være et vilkårligt helt tal. Bevis, at 6 går op 

i n3 - n. 
        

Løse en ligning som 2x2 + 6x + 4 = 0.         

Benytte sinusrelationerne til at finde en trekants 

side ved hjælp af de relevante oplysninger. 
        

Løse en ligning som 2(x + 3) = (x + 3)(x - 3).         

Beregne sandsynligheden for at trække to bil-

ledkort i træk af et spil kort (uden jokere). 
        

 

Spørgeskemaet er nu slut. Tak for din besvarelse. 

 

Resultaterne fra denne undersøgelse vil bidrage til en videnskabelig artikel. Hvis du er interes-

seret i at modtage denne, bedes du skrive din e-mail nedenfor. 

 

Email: _________________________________________________________ 
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Bent Sortkær 

 

Ph.d.-stipendiat 

 

Dato: 11. februar 2016 

 
 

Direkte tlf. : 28802950 

E-mail:  beso@edu.au.dk 

 

 
 

Side 224/1 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

Att: 

Skoleleder på xx-skolen 

Forskningsprojekt om matematikundervisning 

I forbindelse med mit ph.d.-projekt er jeg ved at gennemføre en større spørgeskema-

undersøgelse på en række udskolingsklasser i Østjylland. 

Jeg vil i den forbindelse høre om xx-skolen er interesseret i at deltage. 

 

Min interesse er at blive klogere på hvordan pædagogisk kommunikation fra læreren 

opleves forskelligt eleverne imellem i matematikundervisningen. 

 

Jeg har brug for at låne 20 min af en lektion fra hver deltagende klasse, hvor mate-

matiklæreren og eleverne hver især skal udfylde et spørgeskema. Jeg medbringer 

spørgeskemaet i papirform, og samler det ind efterfølgende. Besøget kræver ingen 

forberedelse eller efterbehandling, blot de 20 minutter det tager at udfylde spørge-

skemaet. Selve spørgeskemaet tager max 15 min. at udfylde. Min målgruppe er 8. og 

9. klasse. 

 

Hvis du efterfølgende er interesseret i at høre mere om projektets resultater, vil jeg 

meget gerne sende undersøgelsens resultater til dig. 

I har selvfølgelig mulighed for at takke nej, men jeg vil så frygtelig gerne, at I deltager. 

Det betyder meget for kvaliteten af mit projekt at få mange respondenter og en høj 

svarprocent. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bent Sortkær 

Ph.d.-stipendiat 

DPU, Aarhus Universitet og Læreruddannelsen, VIA 
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Bent Sortkær 

 

Ph.d.-stipendiat 

 

Dato: 11. februar 2016 

 
 

Direkte tlf. : 28802950 

E-mail:  beso@edu.au.dk 

 

 
 

Side 225/1 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

 

 

Matematiklærere (8. og 9. kl.) på xx-skolen 

Forskningsprojekt om matematikundervisning 

I forbindelse med mit ph.d.-projekt er jeg ved at gennemføre en større spørgeskema-

undersøgelse på en række udskolingsklasser i Østjylland. 

Jeg vil i den forbindelse høre om du og din klasse er interesseret i at deltage. 

 

Min interesse er at blive klogere på hvordan pædagogisk kommunikation fra læreren 

opleves forskelligt eleverne imellem. 

 

Jeg har brug for at låne 20 min af en lektion, hvor matematiklæreren og eleverne hver 

især skal udfylde et spørgeskema. Jeg medbringer spørgeskemaet i papirform, og 

samler det ind efterfølgende. Besøget kræver ingen forberedelse eller efterbehand-

ling, blot de 20 minutter det tager at udfylde spørgeskemaet. Selve spørgeskemaet ta-

ger max 15 min. at udfylde. 

 

Hvis du efterfølgende er interesseret i at høre mere om projektets resultater, bedes du 

angive din e-mailadresse, når jeg kommer på besøg, så vil jeg sende undersøgelsens 

resultater til dig. 

Du har selvfølgelig mulighed for at takke nej, men jeg vil så frygtelig gerne, at I delta-

ger. Det betyder meget for kvaliteten af mit projekt at få mange respondenter og en 

høj svarprocent. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bent Sortkær 

Ph.d.-stipendiat 

DPU, Aarhus Universitet og Læreruddannelsen, VIA 
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Updated 27-08-18 

 
 

Sample mean vs. population mean 
 

 Population 
(grade 8 and 
9) 

PISA 2015 c) 
(primarily 
grade 9, but 
also grade 8 
and 10) 

Feedback and 
Cultural Capi-
tal Study 

Percentage girls 47.9 a) 49.8 48.0 
GPA in mathematics 6.8 b)  (only 

grade 9) 
n/a 7.2 

hisei  n/a 56.2 53.1 
Percentage born in 
Denmark 

86.0 a) 92.6 92.5 

Percentage who speaks 
Danish at home 

n/a 90.7 87.3 

a) www.statistikbanken.dk 
b) www.uddannelsesstatistik.dk 
c) www.oecd.org : calculated using sample weights 
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https://uddannelsesstatistik.dk/ 

 
www.statistikbanken.dk 

www.statistikbanken.dk 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/
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