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2. Indledning. 
 
Reformerne af gymnasiet, som trådte i kraft i august 2005, har bragt nye udfordringer og perspektiver 

med sig. Meget er overladt til lokale tolkninger på de enkelte skoler, og overgangen fra indholdsstyring til 

målstyring har nødvendiggjort overvejelser over nye problemstillinger. En væsentlig nyskabelse i 

reformerne er det øgede fokus på evaluering på mange niveauer og med mange aktører, ligesom 

indførelsen af et mangesidet kompetencebegreb betyder et krav om nytænkning.  

Reformerne er udtryk for en professionalisering af den offentlige sektor, og lærerrollen udfordres i det 

senmoderne samfund af nye samarbejdsrelationer til kolleger og nye arbejdsformer i undervisningen. 

Læreren skal foruden faglig formidling også varetage en lang række funktioner bl.a. i forbindelse med 

evaluering af elevernes kompetenceudvikling. Dette ses på hf i form af bestemmelser om en tutorordning, 

hvor læreren optræder som samtalepartner og rådgiver for kursisterne, men også på stx forekommer der 

individuelle samtaler. Hyperkompleksiteten i lærerrollen stiller nye krav til lærernes kvalifikationer og 

kompetencer. Der kræves professionalisme og autenticitet på alle niveauer, og i relation til elevsamtalerne 

skal læreren med respekt for den enkelte elev kunne føre fagligt funderede udviklingssamtaler og 

samtidig kunne afgrænse samtalerne i forhold til andre samtaletyper, vejledningssamtaler i 

studievejledningen og terapeutiske samtaler. I denne forbindelse har vi fundet det interessant og relevant 

at fokusere på vores problemstilling, som følger: 

 
Hvordan udfordres og ændres lærerrollen af individuelle elevsamtaler i stx og hf? 

 
For at svare på spørgsmålet foretager vi en undersøgelse af styredokumenter, bekendtgørelser, 

vejledninger og læreplaner, som leder frem til elevsamtalerne, vi foretager en kvantitativ undersøgelse i 

form af et spørgeskema til de fynske gymnasier og en kvalitativ undersøgelse af tilrettelæggelse af 

individuelle elevsamtaler på to fynske gymnasier ud fra interne skolepapirer og af lærernes 

positioneringer ved interviews med lærere og studievejledere. Vores begrundelse for valg af metode 

findes i metodekapitlet, og teorigrundlaget for analyserne er dels Anthony Giddens’ og Thomas Ziehes 

forståelse af ungdommen i det senmoderne samfund, suppleret med Andy Hargreaves og Steen Becks og 

Birgitte Gottliebs bud på konsekvenserne for skoler og lærere, dels systemteoriens opfattelse af roller og 

kommunikation og Bourdieus tanker om positionering. 

Interviewene har vi meningskondenseret (bilag, som findes bagerst i opgaven). De udskrevne interviews 

og de anvendte skolepapirer kan rekvireres hos forfatterne. 
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3. Teorier om skole, lærer og elev i det senmoderne samfund: 

 

3.1 Det senmoderne samfund  

 

Der har været mange forsøg på at give en sociologisk analyse af og forklaring på det senmoderne1 

samfund og modernitetens konsekvenser. Anthony Giddens og Thomas Ziehe har i mange tekster og 

foredrag stillet deres samtidsdiagnoser. Begge gør op med traditionelle tankegange om og analyse af det 

moderne samfund og modernitet. Giddens leverer et mere nuanceret syn, som tager udgangspunkt i, at 

modernitet er et dobbelttydigt fænomen. Moderniteten har ikke kun en mulighedsdimension, som de 

klassiske grundlæggere af sociologien2 lagde mest vægt på, den har også en skyggeside: sikkerhed vs. 

fare, tillid vs. risiko.  

”Vi bliver nødt at udvikle en institutionel analyse af modernitetens tveæggede karakter”3.  
 

Tilsvarende synsvinkel findes, som det vil fremgå af det efterfølgende hos Ziehe, og som Jens Christian 

Jacobsen skriver i sin introduktion til Ziehe:  

”Moderniteten medfører nye åbninger og muligheder, men realiseringen af disse valg 
skaber også omkostninger og trusler…..Dobbelttydigheden er blevet et livsvilkår”4. 
 

Samtidsdiagnosen finder vi dækkende og sigende, og den afspejler sig ifølge Andy Hargreaves5 også i 

den forandringskontekst, som lærere, elever og skole opererer i i dag. En af modernitetens grundlæggende 

dynamikker6 er udlejringen af sociale systemer, og ekspertsystemer er et eksempel på det7. I Giddens´ 

terminologi kan elevsamtalen forstås som, at eleven får vejledning af en ekspert (læreren), og samtalen er 

et eksempel på hjælp fra en ekspert, så eleven hjælpes til at komme videre med sin læring. 

Diagnosen kan skærpe og kvalificere forståelsen af, hvordan lærerrollen udfordres og ændres i disse år 

med specielt fokus på individuelle elevsamtaler i gymnasiet og på HF. Kan nogle af de hovedtendenser, 

                                                 
1 Vi holder hos til begreberne senmoderne, postmoderne og postmodernitet, som de fremstilles hos Ziehe, Hargreaves og 
Giddens. Postmodernisme og postmodernitet bruges hos mange i flæng og tillægges mange forskellige betydninger, men denne 
problematik vil vi ikke komme nærmere ind på.  
2 Marx og Weber 
3 Giddens (1994), s. 17 
4 Ziehe (2004), s. 15 
5 Hargreaves (2002), s. 45 
6 Giddens peger på tre grundlæggende dynamikker, som er de bagvedliggende kræfter i udviklingen fra et traditionelt samfund 
til et moderne samfund: Adskillelsen af tid og rum, udlejring og refleksivitet 
7 Giddens (1994), s. 26 
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som Giddens, Hargreaves og Ziehe beskriver om det senmoderne samfund, ses afspejlet i 

styredokumenter, interne skolepapirer og i vores interviews8?  

Vi har valgt primært at have fokus på Ziehes og Hargreaves analyser og fortolkninger, da de også ser 

specifikt på ungdommen og lærerne i modsætning til Giddens, som mere har fokus på individet generelt.  

Artiklen God anderledeshed9 tager udgangspunkt i et modsætningsforhold, som anses for en central 

vanskelighed i skolen i dag 

 

Skolen er blevet bedre 

• Lærere mere venlige 

• Forbedrede fysiske bøger og 

fysiske rammer 

Ubehaget blandt elever og lærere vokser 

 

 

Hvad drejer ubehaget sig om, og hvad er konsekvenserne af ubehaget? Ziehe taler om den første og anden 

modernisering. Den første modernisering med sine frisættende mønstre (samfundsmæssige effektivitets 

forøgelser og kulturelle rationaliseringsprocesser)10 tager sit udgangspunkt i 1970´erne. Den anden 

modernisering findes i dag, hvor det, som var det frigørende i 1970´eren og 1980´erne, er blevet til 

selvfølgeligheder i dag (”de unge har aldrig prøvet andet”)11. Ziehe opererer med tre dimensioner: 

tematisering, informalisering og subjektivering, som kan sidestilles med Karl Poppers tre-verdens-

systematik. De tre dimensioner  

”udgør et bolværk imod dominans fra udenforstående autoriteters side. Det er den 
frisættende kerne i disse dimensioner”.12 

                                                 
8 Jan Fogt har i sin artikel, Senmoderne teater- og dramapædagogik (2004), benyttet samme metode. Jan Fogt bruger Giddens i 
sin beskrivelse af ungdommen som afsæt til at diskutere, hvordan denne beskrivelse kan indtænkes i en senmoderne teater- og 
dramapædagogik 
9 Ziehe (2002), s. 194, God anderledeshed 
10 Ziehe (2004), s. 87, Farvel til halvfjerdserne! De unge og skolen under den anden modernisering. 
11 Ziehe (2004), Farvel til halvfjerdserne! De unge og skolen under den anden modernisering. 
12 Ziehe (2002), s. 194 



 6 

 
Ziehes tre 

dimensioner 

Tematisering 

 

Informalitet 

 

Subjektivering 

Den kulturelle 

frisættelse: 

Parametre og  

reaktionsmønstre 

Udstrakt adgang til 

emner, billeder og 

informationer om 

verden → ”Det ved vi 

allerede i forvejen” → 

Hårdt arbejde for 

læreren at give emnet 

en frisk atmosfære 

Mønstre for det daglige 

liv er mere uformelle 

pga. informalisering. 

(opblødning af sociale 

former, intimsfæren er 

sivet ud i det offentlige 

rum, skolekulturen har 

ændret sig i retning af 

det uformelle, 

hverdagsliv siver ind på 

skolen)Man vil vide, 

hvad der kommer ud af 

en proces, før man 

kaster sig ud i det 

”Hvad kommer der ud 

af det”→ kræver bevis, 

søgen efter plausibilitet 

Opmærksomheden på ens 

egen indre verden, ønske 

om selv-henvendelse, vil 

finde sig selv i det. 

”Hvad har det med mig 

at gøre 

Karl Poppers 

verdens 

systematik: 

Den objektive, 

semantiske verden 

Den sociale verden, 

den intersubjektive 

verden 

Den subjektive verden 

 

 

 

Et af nøgleudtrykkene hos Ziehe er den kulturelle frisættelse, og de ovenfor skitserede dimensioner anses 

som positive elementer, som man dog samtidig også skal være på vagt over for, således at de fører til en 

udvidelse/berigelse og ikke en indsnævring for og af det enkelte menneske. Der er således omkostninger 

ved udviklingen, den kulturelle frisættelse, og der opereres med ”at der betales en pris”. 

Hverdagskulturen er nu fremherskende på alle områder, og der sker en fortsat aftradionalisering → 
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postaftradionalisering13. Kontingens er et vilkår, som eksisterer for det enkelte individ; "alting kunne også 

være anderledes". Ligeledes ses en øget refleksivitet (jf. 3.3). 

Såvel kontingens som refleksivitet skaber forskellige former for kulturelle orienteringsforsøg. 

Hos Beck14 finder man en beskrivelse af, hvordan mennesket, ifølge Ziehe, møder det komplekse 

samfunds udfordringer ad tre veje: Subjektivering (trang til inderliggørelse og personligt engagement, ting 

og projekter skal virke relevante i forhold til den enkelte), potensering eller æstetisering (ting og 

handlinger skal lades med betydning gennem symboler, og livsfølelsen skal være intens, det er ufedt at 

kede sig), ontologisering (trangen til at finde/genfinde mening i en verden, hvor alt flimrer og virker 

tilfældigt, man leder efter en dybere mening). Det skal ses som  

”foreløbige forsøg på at beherske kontingensen og sikre individet en identitetsplatform, som 
giver mening”15.  
 

Subjektivering, potensering og ontologisering er således tre strategier, som mennesket kan anvende for at 

komme overens med og mestre modernitetens udfordringer 

 

3.2 De unge og den stigende individualisering i det senmoderne samfund 

Ziehe taler om de kulturelle kontekster, de unge er viklet ind i. Ziehe ønsker ikke at blive opfattet som 

kulturpessimist16 og forarges heller ikke over ungdommen. Den omfattende individualiseringstendens, 

skal ikke bare betragtes som en negativ tendens, men som et kendetegn, et karakteristika. Ofte beskrives 

værdier med forfald, mangler og tab og individualisme med egocentrisme og isolation, men Ziehe maner 

til en mere nuanceret forståelse17. Der er tale om en forandret virkelighed, vi allerede er viklet ind i18. Den 

stigende individualisering betyder, at skolen i stadig større udstrækning bliver til en del af den enkeltes 

egen biografi19. Skolen bliver en af de arenaer, hvor det intensiverede identitetsarbejde udfoldes, og man 

kan stille spørgsmålet, om de individuelle elevsamtaler indgår i denne sammenhæng. Ziehe mener 

således, at identitetsprocesser også er blevet en del af det ungdomsliv, som udfoldes i skolen. Udviklingen 

kan også tilskrives det samfundsmæssige krav om at individualisere sig, hvilket også afspejler sig i 

bekendtgørelsernes øgede fokus på den enkelte elev.  

Der er sket en opskrivning af subjektivitetens betydning, og individet er blevet sat fri til selv at tage 

ansvar. Men samtidig ser Ziehe en udvikling i retning af, at de unge opbygger relevanskorridorer i deres 

                                                 
13 Ziehe (2004), s. 8, Forord til de danske læsere 
14 Beck (2006), s. 443 
15 Ziehe (1989) 
16 Ziehe (2004), s. 135, Ændringer i unges videns- og erfaringshorisont 
17 Ziehe (2004), s. 203, Individualisering som kulturelt forandret selvforhold 
18 Ziehe (2004), s. 129, Ændringer i unges videns- og erfaringshorisont 
19 Ziehe (2004), s. 18 
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indre verden, hvor kun det, der har umiddelbar interesse, bliver sluppet ind20. De unge kan føle ubehag og 

tage afstand fra det fremmede og ukendte og har det svært med mødet med det anderledes, som ellers vil 

kunne stimulere psykisk vækst21. Det er her Ziehe mener, at prisen for den kulturelle frisættelse kan blive 

en indskrænkning af det enkelte menneskes identitetsproces i stedet for en udvidelse/berigelse. Mange 

unge er understrukturerede og længes i virkeligheden efter en fast og klar struktur og gennemskuelige 

krav. Kan reformen generelt og elevsamtaler mere specifikt være et middel til at opfylde dette behov? I 

Nørgaards artikel om Ziehe fremhæves det, at samfundets krav om, at de unge skal være effektive, 

målrettede og i udvikling, er diskutable og problematiske.  

”Hvilken baggrund har de unge for at vælge, hvis de hverken er fysisk eller psykisk parate 
til det. Passer den store vidensmængde, de besidder, til deres indre ”valg-beredskab”?22.  
 

De unge skal håndtere forudviden i dag (dobbeltsyn) i modsætning til tidligere, hvor de skulle håndtere 

ikke-viden. Her kommer refleksivitet ind i billedet, som endnu et karakteristika på den senmoderne tid. 

 

3.3 Refleksivitet: 

Giddens er en af de sociologer, som har sat refleksivitetsbegrebet på dagsordenen. Giddens beskriver 

refleksivitet ud fra et makro- og mikroperspektiv:  

”Vi befinder os i en verden, som grundlæggende konstitueres gennem refleksivt anvendt 
viden, men der er samtidig en verden, hvor vi aldrig kan være sikre på, at et givent element 
af denne viden ikke før eller siden revideres”23 og ”Modernitetens refleksivitet strækker sig 
helt ind i selvets inderste. I en post-traditionel orden bliver selvet med andre ord et 
refleksivt projekt”24.  

 

Beck påpeger i relation her til, at  

”Hermed bliver refleksiviteten og ikke mindst udformningen af ens eget selv og 
problematiseringen af en omverden, som forhindrer individet i at finde sig selv, en vigtig 
mental udfordring og anstrengelse”25.    

Refleksivitetens ungdomskultur skal således ses i sammenhæng med den kulturelle frisættelse. 

Ziehe anser evnen til refleksivitet som en nødvendighed i identitetsarbejde og i kvalificeringen af enhver 

læreproces, men man skal undgå at trivialisere begrebet26. Selvrefleksion er et vigtigt redskab for såvel 

individets som gruppers analyse af den kontingente kultur, de omgives af. Øget grad af selv- og 

                                                 
20 Ziehe (2004), s. 145, Bør politisk dannelse nytænkes? 
21 Ziehe (2002), s. 202, God anderledeshed 
22 Nørgaard (2003), s. 197 
23 Giddens (2005), s. 40 
24 Giddens (2004), s. 46 
25 Beck og Gottlieb (2002), bd. 2 s. 72 
26 Ziehe (2004), s. 235, Dannelse og refleksivitet – interview med Thomas Ziehe 
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omverdensiagttagelse er også vilkår, der præger identitetsarbejdet for børn og unge i det senmoderne 

samfund27. Den refleksive modernitet betyder, at man kan stille spørgsmål til alle samfundets indretninger 

og refleksivitetsvilkåret har skabt nogle autoritets- og motivationsproblemer, som griber dybt ind i elevers 

og læreres samvær.  

 

3.4 Lærerne i det senmoderne samfund 

Vi vil nu, stadig i et sociologisk perspektiv, kaste blikket på lærerne og de krav, udfordringer og 

ændringer, de bliver mødt med i relation til ungdommen og deres uddannelse på modernitetens vilkår. 

Skolen og lærerne vil, som Ziehe skriver, blive mødt af krav fra omverdenen om at kompensere for 

risiciene ved moderniseringen:  

”Af skolen venter man i den offentlige diskurs flere og flere kompensationsindsatser mod 
risiciene ved moderniseringen”28.  

 
Hargreaves ser samtidig et modsætningsforhold mellem den postmoderne verden karakteriseret ved  

”hurtigere og hurtigere forandring, intens komprimering af tid og rum, kulturel 
mangfoldighed, teknologisk kompleksitet, national usikkerhed og videnskabelig uvished” og 
et modernistisk skolesystem karakteriseret ved ”at fortsætte med at forfølge dybt 
anakronistiske mål inden for uigennemsigtige og ufleksible rammer. Nogle gange prøver 
skolesystemerne aktivt at sætte sig til modværge mod postmodernitetens sociale pres og 
ændringer”29.  

 

Dette modsætningsforhold får indflydelse på skolen som organisation og på lærerrollen.  

I "Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser" fra 1983, forholder Ziehe sig til spørgsmålet om, hvordan 

lærere gennem deres måde at undervise på kan understøtte elevers identitetsudvikling. Læreren skal åbne 

andre horisonter for den unge; i en stadig vekselvirkning mellem det fremmede og det velkendte. 

Eleverne skal bevidstgøres om vejen til målet. Vi ser, at elevsamtaler kan være et middel i denne proces. 

Elevens realistiske bedømmelse af sit eget aktuelle standpunkt vil gradvis kunne øges i det daglige 

samspil med lærere, der selv har gået vejen, og som stiller sig til rådighed med individuel, faglig 

vejledning. Læreren skal på den ene side udfordre (rejselederfunktion30) og sætte grænser 

(settingsbeskytter31) og på den anden side være klar til at yde den nødvendige nærhed og anerkendelse, 

                                                 
27 Beck (2006), s. 442 
28 Ziehe (2004), s. 57 
29 Hargreaves (2000), s. 22n-23ø 
30 Ziehe (2004), s. 113, Læringskultur i skolen og tidstypiske mentalitetskriser 
31 Ziehe (2004), s. 115. Læringskultur i skolen og tidstypiske mentalitetskriser, Det er vigtigt for eleverne at gøre erfaringer 
med strukturerethed (setting) 
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der opmuntrer til fornyet indsats32. Man skal over for eleven slå fast, at udbyttet kræver en indsats. "Man 

får ikke en studentereksamen, man tager den selv". Den øgede informalitet har den pris, at eleven vil vide, 

hvad der kommer ud af en proces, før han/hun kaster sig ud i det ”Hvad kommer der ud af det?” Eleven 

kræver bevis og søger efter plausibilitet33. Læreren betaler fx en pris for, at populærkulturen er blevet det 

primære referencepunkt34. Finkulturen er ok for de unge, når de selv bestemmer sig for det35. 

Konsekvensen er, at man vil kunne møde lærere, der ærgrer sig over igen og igen at skulle legitimere og 

gyldiggøre undervisningen med deres personlige nærvær, og elever, som skal motivere sig selv, samtidig 

med, at de oplever at have muligheden for at gøre noget andet (kontingensvilkåret)36. Det er vilkår for 

såvel lærere som elever, som måske kan forklare det ubehag, som opleves blandt dem, men hvordan kan 

skolen håndtere det? Man kan her skele til de perspektiver Ziehe og Hargreaves fremsætter i relation til 

skole, lærer og elev i det senmoderne samfund, men først vil vi se nærmere på lærerrollen og på rolleteori. 

 

3.5 Lærerrollen i det senmoderne samfund: 

Udviklingen har således indflydelse på lærernes arbejde. Videnssamfundet37 og nye reformer stiller nye 

krav til såvel skolen som organisation som lærerne, hvilket betyder en forandring af lærerrollen. Denne 

forandring kan anskues fra flere vinkler; som en udfordring, en udvidelse, eller som et pres, der kan 

vurderes positivt eller negativt. Der kan i flg. Hargreaves være tale om to divergerende diskurser; en 

professionaliseringsdiskurs (øget krav om fleksibilitet, samarbejde og omstilling) og en 

intensiveringsdiskurs, hvor den første vurderes positivt, som noget man vil stræbe efter, og den anden 

vurderes mere negativt, som en belastning3839.    

Rolleudvidelsen, i form af intensivering, kan ses som en konsekvens af postmodernitetens pres til at 

skulle tage nye problemer og områder op, uden at der samtidig kastes tilsvarende bort fra den gamle rolle 

for at skabe plads til den nye jf. det skitserede modsætningsforhold mellem postmodernitet og et 

modernistisk skolesystem. Konsekvensen er, at lærere kan føle sig overbebyrdede40.  

Hargreaves mener, at lærerne kan føle sig fanget i videnssamfundets trekant, 

                                                 
32 Ziehe (2004), Læringskultur i skolen og tidstypiske mentalitetskriser. 
33 Ziehe (2002), s. 195, God anderledeshed 
34 Ziehe (2004), s. 145, Bør politisk dannelse nytænkes? 
35 Et eksempel kan være den årlige fest på mange gymnasier, som står i traditionens tegn, hvor alle kommer i stiveste puds, 
danser lancier med m.m. 
36 Ziehe (2004), s. 93, Farvel til halvfjerdserne 
37 Hargreaves (2005), s. 65. Videnssamfundet indebærer rigdom og mulighed for valg, men også risici og modsatrettede 
bivirkninger,  
38 Hargreaves udgangspunkt er grundskolen, men vi finder, at mange af udsagnene også kan have deres gyldighed i gymnasiet 
og på HF 
39 Hargreaves (2002), s. 153 
40 Hargreaves (2002), s. 155 
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”hvor de dels opfattes som katalysatorer for vidensøkonomien og alle dens herligheder, dels 
som modsætninger til samme for at imødegå dens trussel om udelukkelse og 
marginalisering af visse grupper og dels som ofre i en verden, hvor de møder stadig større 
krav – men i effektivitetens og resultaternes navn med færre og færre penge. Og deraf med 
mange standardiserede løsninger”41. 

 

Nærværende opgave har fokus på lærerroller, forandringer og elevsamtaler, og vi trækker derfor på 

teorier om dette, men samtidig imødekommer vi, med vores interviews, Hargreaves pointering af at høre 

lærernes stemmer, som har deres egen gyldighed: 

 ”Levende eksempler på teorierne i praksis”42,  

 

hvor man kan få et indblik i, hvordan lærerne egentlig reagerer på forandringer og indblik i lærernes 

selvopfattelse og deres fremtidsperspektiv. I den forbindelse mener Hargreaves, at man skal have en 

forståelse af de forskellige elementer i en forandringsproces43. Forandring er ikke bare ren overflade og 

store ord. Det er nødvendigt at involvere lærerne i processen.  

”At få involveret lærerne i ændringer i uddannelserne er afgørende for, om disse bliver en 
succes, specielt hvis det drejer sig om komplekse ændringer, som virker ind på mange 
forhold i lang tid fremover”44.  

 
Det handler ikke bare om læreres evne til at ændre noget, men også om deres ønske. Lærerne bør 

inddrages i forandringsprocessen med henblik på at skabe en højere grad af ejerskab.  

 

                                                 
41 Hargreaves, (2006), s. 11 
42 Hargreaves  (2002), s. 23 
43 Hargreaves (2002), s. 31 
44 Hargreaves (2002), s. 31 
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3.6 Lærerroller og positionering: 

Zeuner m.fl. ser i den første delrapport fra forskningsprojektet ”Nye lærerroller efter 2005 reformen: 

Gymnasiets dilemmaer – lærernes positioner” nærmere på roller, og hvordan lærere positionerer sig 

indenfor det felt, som er skabt med den nye reform4546.  

Rollebegrebet kan betragtes i to optikker; den symbolske interaktionismes og systemteoriens: 

 

Retning Symbolsk interaktionisme Systemteori 

Karakteristika Omgivelsernes normative 

forventninger, menneskets 

handlinger forstås som symbolske: 

”Omdrejningspunktet er relationen 

mellem andres normative 

forventninger til individet og 

individets rolleudførelse (den 

faktiske adfærd)”47. Begreber som 

rollesæt (forskellige relationer til 

andre) og rollekonflikt (aktørens 

opfattelse af rollen ≠ andres 

forventninger)indgår i teorien. 

Systemforventninger: 

”Distinktionen mellem det sociale 

system og det psykiske system er i 

centrum”48. Rollebegrebet relateres 

til sanktioner, som er 

komplementære til forventninger. 

Repræsentant Erving Goffman 

Anthony Giddens  

Parsons og Shils 

Niklas Luhmann 

Andy Hargreaves 

 

3.6.1 Symbolsk interaktionisme 

Ifølge Goffman udfører man flere roller; læreren har således flere roller, dvs. mere end et selv.  

”Individet kan, medens han indtager en rolle, stille sit engagement i andre roller i bero”49.  
 
Men i relation til den rolle som indtages, er det vigtigt, at  

                                                 
45 Zeuner (2006) 
46 Zeuner ser på positioner baseret på den franske sociolog Pierre Bourdieus strukturtænkning, hvor ”der tales om felter, fx det 
sociale og kulturelle felt, og om positionsindtagelser”.  
47 Zeuner (2006), s. 7 
48 Zeuner (2006), s. 7 
49 Zeuner (2006), s. 25 
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”det indtryk, man giver i situationen, er foreneligt med de for rollen passende personlige 
egenskaber, der i praksis bliver påduttet en”50.  

 

I dette lys vil det være interessant at se på, hvad der forventes i elevsamtalen og lærerens selvbillede i 

relation hertil. Giddens mener kun, at  

”der er et selv, der står bag forskellige rolleudførelser”51,  

 

og læreren kan forholde sig refleksivt til sin egen rolle. Men samtidig vil læreren også kunne opleve 

forskellige former for rollekonflikter, eksempelvis hvis man skal indtage to roller samtidig, hvis der er 

uklare rolleforventninger, eller aktøren ikke har de kvalifikationer, der skal til for at indtage rollen. Disse 

former for rollekonflikter vil vi komme nærmere ind på i vores analyse af de kvalitative interviews.  

 

3.6.2 Systemteori  

Ved elevsamtaler foregår der en kommunikation mellem lærer og elev, og denne kommunikation kan 

forstås ud fra et systemteoretisk perspektiv. Systemteorien skelner mellem system og omverden, hvor 

omverdenen besidder mere kompleksitet end systemet.  Systemer skaber sig selv og refererer til sig selv 

og opererer uafhængigt af andre – de er selvreferentielle52. 

 

”Systemer kan markere en forskel mellem sig selv og omverden, men deler denne forskel 
med omverden”53 
 

Luhmann opererer med meningssystemer, som inddeles i sociale og psykiske systemer med hver deres 

karakteristika: 

                                                 
50 Zeuner (2006), s. 25 
51 Zeuner (2006), s. 25 
52 Rasmussen (1996), s. 53. Et system sammenlignes med menneskets neurale netværk i hjernen, en neuron ≈ system kan 
modtage signaler (iagttage omverdenen) og udsende signaler (afgive beskrivelse). Det enkelte neuron har sin egen identitet. Et 
selvreferentielt system kan ikke tilpasse sig omgivelserne, det forsøger i stedet at reducere kompleksiteten i omverdenen ved at 
vælge, hvilke af omverdenens mange komplekse relationer systemet selv vil rekonstruere i form af andre sammenhænge med 
færre relationer og dermed en reduceret kompleksitet. 
53Næsby (2003), s. 113 
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Sociale systemer Psykiske systemer 
• Kommunikation  er det mindste element 
i sociale systemer. Kun sociale systemer kan 
kommunikere 
• Opererer ved kommunikation , det er 
dog ikke personerne i systemet, der 
kommunikerer, det er kommunikationen, der 
kommunikerer, men kommunikationen 
forudsætter bevidsthed 
• Omverden for psykiske systemer. De 
enkelte personers bevidsthed er omverden 
for det sociale system, for 
kommunikationen, men bevidstheden hører 
ikke med til kommunikationen 
• Lærere og elever er deltagere, men hver 
især psykiske systemer 

 

• Menneskets bevidsthed; tanker 
forestillinger og opmærksomhed 

 
• Opererer ved bevidsthed, tænker, 
Forholder sig til det perspektiv, det selv 
bestemmer i relation til sin omverden 
Selektion i forhold til omverdenen 

 
• Omverden for sociale systemer 

 

 
De psykiske systemer tilhører et givent socialt systems omverden, sociale systemer vil altid være 

omverden for et givent psykisk system54. Når vi indgår i et socialt system, når vi kommunikerer med 

hinanden i elevsamtaler, så forstår Luhmann det sådan, at de enkelte personers (lærer og elev) 

bevidstheder er omverden for det sociale system, for kommunikationen. 

Luhmann afviser den traditionelle kommunikationsmodel, man kan ikke bare overføre 

informationer/budskaber m.m. , idet psykiske systemer ikke kan afgive og modtage budskaber, som det 

kendes fra den almindelig kendte afsender-modtager kommunikationsmodel. 

Luhmann indfører et kommunikationsbegreb, der består af 4 selektioner/valg55.  I modellen er A tænkt 

som lærer og B som elev. 

Person Selektion/valg Hvad, hvordan og forståelse 

A 1. selektion Information : Hvad man vælger at kommunikere om. Eleven, faglige 

udvikling m.m 

A 2. selektion Meddelelsesadfærd: En måde at meddele samtalen på; tid, rum, 

mundtligt 

B 3. selektion Forståelse: Eleven vælger at forstå informationen og meddelelsen på den 

ene eller anden måde eller vælger måske slet ikke at forstå den 

A 4. selektion Forståelseskontrol: Iagttagelse af, om eleven, læreren taler med, synes 

at have forstået det eller ej 

 

                                                 
54 Næsby (2003), s. 116 
55 Rasmussen (2003), s. 132 
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4. selektion giver en dobbeltmulighed i form af accept eller afvisning og er udtryk for en selvreferentiel 

proces: 

”Parterne må hele tiden medprøve om deres valg er blevet forstået……Det betyder, at en 
del af opmærksomheden hele tiden må afsættes til forståelseskontrol som en slags eftersyn 
af, om det, man selv har sagt, mon synes at være blevet forstået af den anden bedømt på 
grundlag af det, som den anden fortsætter med at sige”.56 

 

Det videre forløb kan 1) munde ud i tilslutning = forståelse = kommunikationen kan fortsætte eller 2) 

afvisning, ikke tilslutning = - forståelse = kommunikationen må ændre karakter → refleksiv 

kommunikation, kommunikationsforløbet må tematiseres i forhold til information og meddelelsesadfærd. 

Læreren må eksempelvis forklare med andre eksempler, så elevens forståelse øges. Succeskriteriet for 

kommunikation er forståelse, og det vil også gælde for en elevsamtale. 

Luhmann bruger begrebet strukturel kobling som en betegnelse for forskellige systemers samtidige 

uafhængighed og afhængighed af hinanden; elever og lærere har ikke adgang til hinandens tanker og 

bevidsthed, men tanker er ikke desto mindre nødvendige for kommunikationen.  

”En person anvender udelukkende sine egne operationer til at forbinde sig til omverdenen – 
der kommer ikke noget udefra og ind i systemet, men når personen foretager 
bevidsthedsoperationer, reproducerer det altså stadig større dele af verden i sig, og 
personsystemet udvider sig”.57 
 

Denne kobling fungerer, hvis der ikke blot tales eller ikke blot lyttes men begge dele58.  

Der er intet, der bevæger sig udefra og ind i systemet, men systemets operationer (at markere forskelle) 

sættes i gang af omverdenen ved, at den irriterer eller forstyrrer systemet til selv at foretage operationer59. 

Det er således ikke lærerens rolle at trænge ind i eleven ved en elevsamtale, men at stille de spørgsmål, 

som afstedkommer en kommunikation, der sætter noget i gang. En slags irritation af systemet, som kan 

sætte en refleksionsproces i gang. Hensigten vil være at støtte elevens læreproces.  

Her vil det være relevant at introducere begrebet stilladsering som pædagogisk metafor for et redskab, 

læreren kan benytte sig af i sit arbejde med eleven. Inspireret af Vygotsky (selv om inspirationskilden 

ikke nævnes eksplicit) introducerer Wood, Bruner og Ross60 begrebet stilladsering som pædagogisk 

metafor for det forhold, at lærere støtter elevers udvikling fra andre-styret problemløsningsstrategi til 

egen-styret handlestrategi. I et systemteoretisk perspektiv ses kommunikation som  

                                                 
56 Rasmussen (2003), s. 133 
57 Dolin (2006), s. 164 
58 Rasmussen (2003), s. 135 
59 Rasmussen (2003), s. 127 
60 Tønnes Hansen & Nielsen (1999), s. 10 
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”et stillads, der inviterer deltagerne til at udvikle og efterprøve deres egne konstruktioner i 
kommunikationen med andre: individuelle fortolkninger, udkastede hypoteser eller mulige 
løsninger kan diskuteres”.61 

 

I systemteorien anfægtes ideer om empati og intersubjektivitet, idet man hermed finder det fejlagtigt at 

antage, at elever og lærere (som uafhængige systemer) kan sætte sig ind i hinandens følelser, tanker og 

perspektiver. Kun kommunikationen er fælles, og den kan reducere den kontingens, der er mellem de 

kommunikerende, hvilket ikke er det samme som intersubjektivitet. Stilladset kan således i stedet 

anvendes som en invitation til deltagerne til at afprøve egne konstruktioner i kommunikation med andre, 

som gensidig støtte for lærer og elev i det sociale indlæringsmiljø62. 

Rolle- og kommunikationsteorien kan give nogle redskaber til en forståelse af lærernes roller og adfærd i 

forbindelse med implementeringen af reformen og specifikt elevsamtaler. Men Zeuner ser også teoriens 

begrænsning.  

”Problemet med denne tilgang er, at rollen bliver forstået som omgivelsernes forventninger. 
Vi mister det aktive subjekt, som kan have egne ideer og motiver i relation til, hvad det vil 
sige at være lærer”63. 
 

Zeuner mener således, at nutidens gymnasielærere ikke nøjes med at agere efter ”omgivelsernes 

normative forventninger” eller ”systemforventninger”. 

”At dømme efter debatten, så har gymnasielærere som individer og som kollektive aktører 
selv nogle ideer om, hvordan man på bedst mulig vis tager fat på den opgave, man som 
gymnasielærer har fået tildelt, nemlig at forberede unge mennesker på videre uddannelse og 
efterfølgende varetagelse af samfundsmæssige funktioner”64. 

  

Derfor er det relevant også at inddrage Pierre Bourdieus tanker om positionering til en forståelse af 

lærerrollen og forskydninger af denne. Hvordan positionerer lærerne sig indenfor det felt, som er skabt 

med den nye reform, og som i vores undersøgelse er elevsamtaler. 

 

 

 

 

                                                 
61 Rasmussen (1999), s. 145 
62 Rasmussen (1999), s. 145 
63 Zeuner (2006), s. 28 
64 Zeuner (2006), Fra oplæg på GL konference i Kolding, 26. april 2006 om læreroller  
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3.6.3 Positionering 

Bourdieu udvikler en teori, som benævnes strukturtænkning, hvor det objektive, sociale rum konstrueres, 

og dernæst inddrages det subjektive i form af individets praktiske sans65. Der bygges således bro mellem 

objektivismen (fænomenologien) og subjektivismen(strukturalismen). Vi præsenterer nogle af Bourdieus 

metoder og begreber, som vi vil anvende det i analysen af lærernes positionering i det gymnasiale felt.  

Bourdieu anvender begreberne habitus (produkt af de objektive strukturer og subjektive dispositioner i et 

felt, der gør individet i stand til at orientere sig i dets omverden), praksis (konsekvens af habitus)og 

symbolsk kapital (begreb som dækker over den adfærd, der har til formål at fremvise størst mulig 

troværdighed). Det rum, hvori dispositionerne og praktikken udfolder sig, kaldes felter og hos Bourdieu 

er der en relation mellem habitus og felt. Mennesker indtager positioner i et felt, hvor der findes 

økonomisk, kulturel og social kapital66. Positionsindtagelsen er kendetegnet ved dynamik og interaktion, 

som 

”inden for det pædagogiske felt bliver tydelig i forbindelse med de strukturelle og diskursive 
forandringer i reformtider”.67  
 

Man kan således se den gymnasiale verden efter gymnasiereformen som et felt, hvor lærerne må 

positionere sig 

”De må indtage positioner alt efter, hvordan de forholder sig til reformens forskellige 
elementer”.68  
 

Zeuner opstiller med baggrund i Bourdieu en model til at undersøge et givet felt ud fra en nødvendig 

konstruktion af to rum69. 

FELT 

Rummet af positioner 

• Hver position har en relation til andre positioner 

inden for det givne felt 

o ”En række positioner bestående af 

holdninger til det pædagogiske arbejde 

og de stillinger, som disse holdninger 

har ført til”. 

Rummet af positionsindtagelse 

• Markeringer, som kommer frem hos agenterne 

o ”Manifestationer af pædagogiske 

ideer, som lærerne har, og de ændringer 

i deres position fx i form af stillingsskift, 

som dette måtte medføre”. 

De to rum kan ikke skilles ad og danner tilsammen et felt,  

                                                 
65 Olesen (2003), s. 139 
66 Zeuner (2006), s. 8 
67 Zeuner (2006), s. 8 
68 Zeuner (2006), s. 35 
69 Zeuner (2006), s. 35 
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”inden for hvilket, der udvikles strategier, som er afhængige af positionerne, og udkæmpes 
kampe, som kan føre til fastholdelse eller forandring af feltet” …. og …”principperne bag 
positionsindtagelse ligger i de strukturer, som findes i rummet af positioner”. 70 

 

Vi undersøger gennem interviews, hvordan lærerne positionerer sig i feltet elevsamtaler. I denne proces 

må man skelne mellem subjektive meninger og objektive beskrivelser. Man kan ikke forstå den enkeltes 

liv uden at forklare de objektive betingelser. Bourdieu mener, at menneskers handlinger udspiller sig bag 

om ryggen på den enkelte, og derfor kan observatøren, ved at fortolke hvad den enkelte mener og gør, nå 

til en indsigt, som agenten ikke selv kan71. Man må objektivere den individuelle skæbne, og spørge under 

hvilke sociale betingelser, de ”unikke” oplevelser er skabt. I vores tilfælde vil det være i relation til 

bekendtgørelsernes krav om løbende intern evaluering af den enkelte elev, skolens organisering af 

elevsamtaler, altså hvordan. I Bourdieus perspektiv tildeles læreren en mere aktiv rolle sammenlignet med 

rolleteorien. Som Zeuner skriver, ses der tydelige kampe og manifestationer i forbindelse med 

gymnasiereformens implementering.  

”Her får subjektet lov til at udfolde sig, men det bliver ikke sluppet fri af strukturerne. Det 
er stadig bundet af de positioner, der bestemmer dynamikken i relationerne mellem 
mennesker”.72 

 

Set i det lys vil elevsamtaler kunne udfordre lærerne og fra en positiv optik betyde udvikling af værdier 

og adfærd hos dem, men de vil dog samtidig også vil være bundet af nogle strukturer, som hidrører fra 

skolen selv og fra styrepapirer. Samtidig bør man også være opmærksom på, at faktorer, som køn, alder, 

erfaring, og fag, kan influere på, hvordan lærere vælger at positionere sig i forhold til såvel reformen 

generelt som mere specifikt til elevsamtaler. 

 

3.6.4 Perspektiver i relation til skole, lærer og elev i det senmoderne samfund 

Ziehe tager skarpt afstand fra bare at nærme sig de unges livsverden som et svar på den kulturelt ændrede 

ungdomssituation73. "Det fremmede og ukendte" er nødvendigt på vejen efter nye erfaringer, da der ellers 

kan være fare for tidlig lukning af identiteten. Midlet eller modvægten er decentrering. God 

anderledeshed skal tilbydes af skolen. Ziehe fastholder, at skolen både skal danne og uddanne. En 

forøgelse af eftertænksomhedssituationer og opbygning af ny orden i hovederne kan føre til glæde og 

stolthed74. Ziehe overvejelser går i retning af 

                                                 
70 Zeuner (2006), s. 35 
71 Olesen (2003), s. 153 
72 Zeuner (2006), s. 36 
73 Ziehe (2002), s. 201, God anderledeshed 
74 Ziehe (2004), s. 99 -100, Farvel til halvfjerdserne 
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”en skole, der er det formidlende felt, hvor forskellene mellem institutionen og de 
involverede individer alligevel bliver respekteret”75.  
 

Man skal således undgå, at det bliver for subjektiviserende og terapeutiserende. Man skal anerkende et 

forskelsforhold mellem skolen og de unges verden76.  

Hargreaves påpeger vigtigheden af, at lærerne skal inddrages i forandringsprocesser og har ikke så meget 

til overs for den hidtidige proces.  

”Politiske og administrative initiativer til uddannelsesmæssige ændringer plejer som regel 
at overse, misforstå eller tilsidesætte lærernes egne ønsker om ændringer. Sådanne 
initiativer bygger almindeligvis på principper om tvang, tvangsmidler og konstruerede 
foranstaltninger, som skal få lærerne til at ændre sig”77.  
 

Konsekvensen af at få trukket tingene ned over hovedet kan være utilfredshed, stresssymptomer m.m.  

”Lærernes metodefrihed og kontrol over egen situation er en afgørende faktor for 
succesfulde implementeringer af reformer”78.  
 

Men den gode udvikling kan ikke kun komme udefra, lærerne skal også selv tage et ansvar: 

”Lærerne skal turde tage udfordringer og ændringer. Turde at tage chancer. Hvis man ikke 
selv er villig til at udvikle sig og ændre sine forhold, vil andre gøre det for en. Og så opstår 
alle de dårlige symptomer. Det er bedre at være den offensive part og føle kontrol”79. 

                                                 
75 Ziehe (2004), s. 62, Skole og ungdom – et forskelsforhold 
76 Ziehe (2004), s. 62, Skole og ungdom – et forskelsforhold 
77 Hargreaves (2002), s. 32 
78 Hargreaves (2006), s. 13 
79 Hargreaves (2006), s. 15 
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4. Metode og forskningsdesign 

Hensigten med vores undersøgelse er, som nævnt, at undersøge, hvordan lærerrollen udfordres og ændres 

af individuelle elevsamtaler i gymnasiet og på HF.  På den baggrund har vi valgt at anvende såvel en 

kvantitativ som en kvalitativ metode for at få indblik i udfordringer og ændringer af lærerrollen. Den 

kvantitative metode muliggør et overblik over udbredelsen af elevsamtaler på gymnasier og praksis i 

forbindelse med disse. Den kvalitative undersøgelse falder i to dele. Dels i en diskursanalyse af 

styrepapirer (stx-bekendtgørelsen, Hf-bekendtgørelsen, de tilhørende vejledninger, samt udvalgte 

læreplaner og vejledninger for fagene), og dels i form af kvalitative interviews, som muliggør et indblik i 

lærernes erfaringer med og oplevelse af samtalerne.. Desuden har vi interviewet studievejledere om deres 

opfattelse af lærernes arbejde med elevsamtalerne og om evt. afgrænsningsproblemer til 

studievejledningen. 

 
4. 1 Den kvantitative undersøgelse 

Vi udsendte et spørgeskema (bilag 1) til 10 gymnasiers rektorer pr. post og mail (G 1-10, hvoraf de 4 også 

har det to årige HF), med spørgsmål om der afholdes elevsamtaler og praksis i forbindelse med disse. 

Spørgeskemaet er udformet med 7 enkle spørgsmål med enten ja, nej, ved-ikke eller afkrydsning som 

svarmuligheder. Der har været mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i skemaet. Set i 

lyset af travlheden på gymnasierne i øvrigt valgte vi det enkle spørgeskema med et tilsvarende håb om en 

høj svarprocent. Svarprocenten har været 100 %. Vi er klar over faren ved, at der afgives forenklede svar 

på komplicerede spørgsmål. Men sidstnævnte mener vi imødegås ved, at vores empiri også består af 

kvalitative interviews.  De to gymnasier, som indgår i den kvalitative undersøgelse indgår ikke i den 

kvantitative undersøgelse. 

Den kvantitative undersøgelse har flere formål og kan betragtes som en triangulering mellem den 

kvantitative og den kvalitative undersøgelse, som kan: 

 

• Understøtte og dokumentere parametre i den kvalitative undersøgelse 

• Perspektivere den kvalitative undersøgelse 
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4.2 Den kvalitative undersøgelse  
 

4.2.1 Diskursanalyse 

Diskursanalysen kan afdække de magtrelationer80, der er på spil i styrepapirernes bestemmelser. Vi 

inddrager en procesmodel, hvor vi følger historikken omkring udformningen af reformen på baggrund af 

udviklingsprogrammet, → retningslinier i bekendtgørelsen→ fortolkninger i vejledninger→ retningslinier 

og fortolkninger på den enkelte skole i form af skolepapirer. 

Diskursanalysen har egentlig sit udspring i en socialkonstruktivistisk forståelse af relationen mellem tekst 

og samfundsmæssig kontekst, men denne opgaves systemteoretiske udgangspunkt udelukker ikke 

anvendelse af diskursteorien.81  

Fælles for diskursanalytiske tilgange er det, at de opfatter sproget som struktureret i mønstre, diskurser, 

hvor betydningen skifter fra diskurs til diskurs, og sproget sættes i spil gennem nye bud på betydningen af 

tegnene. 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe introducerer blandt andre følgende begreber til forståelse af 

diskursteorien82: 

- nodalpunkt er et privilegeret tegn, som andre tegn ordnes omkring og får deres betydning i forhold til 

- det diskursive felt er de muligheder, diskursen udelukker, dvs. det som diskursen kan tale om, men ikke 

gør det 

 - flydende betegnere er tegn som forskellige diskurser kæmper om at udfylde. 

Diskursanalysen ud fra Laclau og Mouffes diskursteori undersøger konkrete udtryk og identificerer 

diskursens nodalpunkter. Herefter kan man undersøge de kampe, der foregår om betydningsdannelsen, 

ved at se på alternative indholdsudfyldninger af de flydende betegnere. Faircloughs tilgang til 

diskursanalysen er tekstorienteret, og i denne kritiske diskursanalyse ses et dialektisk forhold mellem 

diskurs og social struktur. Fairclough83 anvender begrebet diskursorden som betegnelse for summen af 

de diskurstyper, som bruges inden for en social institution eller et socialt domæne og opstiller en 

tredimensional model af sprogbrugen som kommunikativ begivenhed84: teksten, den diskursive praksis 

(produktion og konsumtion af teksten) og den sociale praksis. En diskursanalyse må inddrage alle tre 

dimensioner for at fremstille relationerne mellem sprogbrug og social praksis. 
                                                 
80 Begrebet magt, skal her forstås som det, der producerer det sociale, det der skaber viden, identitet og relationer mellem 
grupper og individer (Foucaults magtbegreb) Jørgensen og Phillips (1999), s. 49 
81 Jørgensen og Phillips (1999), s. 12: ”Man kan også inddrage elementer fra andre tilgange end de diskursanalytiske. Det er 
ikke bare tilladt, men værdsat, da forskellige perspektiver giver forskellige former for indsigt i et område og tilsammen danner 
en bredere forståelse.” 
82 Jørgensen og Phillips (1999), s. 36. 
83 Jørgensen og Phillips (1999), s. 79 
84 Jørgensen og Phillips (1999), s. 81. 
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Centrale begreber hos Fairclough er: 

 - interdiskursivitet  som betegnelse for artikulationen af forskellige diskurser inden for diskursordenen 

eller på tværs af forskellige diskursordner 

 - intertekstualitet som betegnelse for teksters brug af tidligere tekster. Som særlige varianter heraf 

manifest intertekstualitet, hvor tekster åbenlyst refererer til andre tekster, og intertekstuel kæde, hvor 

flere tekster bindes sammen af elementer fra andre tekster. 

I henhold til Faircloughs tredimensionale model analyseres niveauerne hver for sig. I analysen af den 

diskursive praksis beskæftiger man sig med tekstens produktion og konsumption, f. eks. ved at interessere 

sig for en intertekstuel kæde af tekster, hvor man kan se forskellige udformninger af den samme tekst (i 

vores tilfælde f.eks. Bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger), så man kan se, hvordan indholdet 

transformeres, og ved at interessere sig for interdiskursivitet.  

I analysen af teksten/tekstens egenskaber kortlægges diskursernes tekstlige fundering ved hjælp af 

tekstanalytiske og sprogteoretiske redskaber, f. eks. metaforer, ordvalg, grammatik. Analysen af den 

sociale praksis omfatter såvel relationerne mellem den diskursive praksis og den diskursorden, den indgår 

i, som de ikke-diskursive relationer og strukturer, der skaber rammen om den diskursive praksis. Disse 

sidste relationer og strukturer kalder på anden teori end diskursanalysens, f.eks. afhængigt af hvilke 

sociale processer der er i spil. 

Vi vil på niveauet for den diskursive praksis foretage en analyse af, hvilke eksisterende diskurser, der 

trækkes på i opstilling af målene for den løbende evaluering af den enkelte elev, nemlig i forhold til de 

overordnede mål for gymnasiet, som de er nedfældet i bekendtgørelserne og deres forudsætninger i 

forsøgs- og udviklingsarbejde op til den nye gymnasielov. På tekstniveauet vil vi foretage en sproglig 

analyse af tekstens egenskaber (bekendtgørelser og vejledninger) med henblik på at finde frem til målene 

for evalueringen af den enkelte elev. Niveauet for den sociale praksis vil ikke blive inddraget i analysen.  
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4.2.2 Kvalitative interviews 

4.2.2.1 Udvælgelse af interviewpersoner 

Vi ønskede at interviewe ca. 6 lærere  og 1-2 studievejledere på hver af 2 bygymnasier, M-gymnasiet og 

S-gymnasiet, og vi benyttede os af lokale kontaktpersoner (lærere) til at finde frem til nogle, der ville 

stille sig til rådighed. I en medfølgende skrivelse orienterede vi om vores undersøgelse:  

”Vi vil i vores opgave se på de ændrede krav til lærerollen i forbindelse med disse én-til-én-
samtaler, og vi vil undersøge afgrænsningen over for studievejledningen. Udover interviews 
vil vi også inddrage materiale fra bekendtgørelser og vejledninger samt lokale (nedskrevne) 
skoleovervejelser over samtalernes form og indhold”. 

 

Samtidig kontaktede vi gymnasiernes rektorer for at få tilladelse til at gennemføre undersøgelsen, 

herunder få adgang til lokale skolepapirer, som beskriver overvejelserne over og betingelserne for 

elevsamtalerne. I oplægget til kontaktpersonerne havde vi bedt om at komme til at interviewe lærere med 

en vis spredning mht. alder, anciennitet, fag, køn, erfaringer med samtaler. Desuden ønskede vi at komme 

til at interviewe en eller flere studievejledere. På det ene gymnasium fik vi let oplyst navnene på de 7, 

som ville lade sig interviewe, mens det kneb mere med at finde villige interviewpersoner på det andet. 

Kun 4 meldte sig, heraf 2 studievejledere. Den manglende villighed kunne ifølge kontaktpersonen 

tilskrives det forhold, at der netop havde været mange evalueringer af reformerfaringer, så man kunne 

spore en vis overbelastning hos lærerkollegiet. Der er dermed en ubalance i materialet fra de to 

gymnasier, som vi må acceptere. Der er således ikke tale om et sammenlignende casestudie. I vores 

kondensering og analyse skelner vi ikke mellem de to skoler. Alle de deltagende lærere betragtes under 

ét, ligesom også de forskellige samtaletyper (tutorsamtaler, karaktersamtaler, studieudviklingssamtaler) 

betragtes under ét.  

En oversigt over interviewpersoner findes i bilag 5, fra S-gymnasiet 6 lærere (SL1-6) og en studievejleder 

(SS1) og fra M-gymnasiet 2 lærere (ML1-2) og 2 studievejledere (MS1-2). Som det ses, er vores ønsker 

om spredning mht. alder, anciennitet, fag, køn og erfaringer med samtaler efterkommet i rimelig grad med 

de deltagende interviewpersoner. Ønsket om spredning i anciennitet efterkommes dog mindst, ved at kun 

2 har mindre end 9 års erfaring (1 og 4 år), 4 ligger mellem 10 og 15 år medens resten har mere end 20 år 

anciennitet, men sammensætningen svarer omvendt nogenlunde til den nuværende aldersspredning i 

gymnasiet. 

 



 24 

4.2.2.2 Tid, sted og situation 

Interviewene blev gennemført over to dage i april og maj 2006, én dag på hvert gymnasium. Vi fik stillet 

et lokale til rådighed for interviewene, og vi var begge til stede, således at vi skiftedes til at interviewe, 

mens den anden passede ”teknikken” i form af båndoptager. Der var inden selve interviewet afsat tid til 

briefing, hvor vi repeterede formålet med interviewet. Efter interviewet var der debriefing: ”Har du mere 

du gerne vil sige eller spørge om?” 

 

4.2.2.3 Interviewstruktur og -teknik 

Vi har foretaget semistrukturerede, individuelle interviews á ca. 20 min varighed. Interviewet blev 

optaget på båndoptager og senere udskrevet, og transskriptionen danner grundlag for kondenseringen. 

Interviewguiden til hhv. lærere og studievejledere findes i bilag 3 og 4. Steiner Kvale skelner mellem to 

metaforer for en interviewer: Minearbejderen og Den Rejsende85.  I nærværende interviews må vores rolle 

tilskrives den rejsendes. I interviewsituationen er vi bevidste om, at vi både definerer dvs. stiller 

spørgsmål og fortolker. Spørgsmålene er formuleret, så de kan give den interviewede plads og giver 

mulighed for, at intervieweren kan ”forfølge” svarene.. Ved brug af den kvalitative metode er det den 

interviewedes perspektiv, der er udgangspunktet. Samtidig er det også forskerens specifikke interesse i 

det emne, den interviewede giver indsigt i, der styrer dette perspektiv. Det kvalitative semistrukturerede 

interview defineres af Kvale som  

”et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden 
med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener”.86 

 

Et interview er ifølge Kvale: 

 ”En samtale, der har en struktur og et formål”.87 

 

I denne struktur konstrueres viden intersubjektivt, idet forskeren gennem den sproglige interaktion er 

medproducent af den mening, der etableres88. Interviewet giver således ikke adgang til ”rene meninger” 

om lærerrollen, dens ændringer og udfordringer i relation til elevsamtaler. Kernen i det kvalitative 

interview er de deskriptive nuancer og forskelle, som de personlige erfaringer, holdninger og følelser 

                                                 
85 Kvale (1997), De to metaforer repræsenterer 2 former for vidensdannelse. 
Minearbejderen søger og afdækker såvel objektive kendsgerninger som essentielle meninger ud af subjektets rene oplevelser. 
Disse renses i transskriptionen fra det mundtlige til det skriftlige; konstante vidensklumper, som ændrer udseende.  
Den rejsende opsøger og stiller spørgsmål, så den interviewede fortæller sin egen historie. Denne historie beskrives kvalitativt 
og rekonstrueres af den rejsende, ”så den kan fortælles i interviewerens eget land”. 
86 Kvale (1997), s. 19 
87 Kvale (1997), s. 19 
88 Kvale (1997), s. 221 
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undervejes i interviewet giver indblik i. Det betyder, at metoden er underlagt nogle særlige 

kvalitetskriterier, som der gøres rede for i afsnittet med overvejelser over validitet. 

 

4.2.2.4 Interviewguide  

Vi udarbejdede en interviewguide til hhv. lærere og studievejledere (bilag 3 og 4), som tematiserer de 

emner, vi ønskede at få lærernes/studievejledernes kommentarer til. Vi spurgte først lærerne om, hvordan 

elevsamtalerne var organiseret på skolen, mht. hvem der var ansvarlig for samtalerne, tidspunkt, varighed 

og om praktiske forhold omkring samtalerne, og ikke overraskende fik vi meget enslydende redegørelser 

for dette på den enkelte skole. Dette spørgsmål har vi ikke ladet indgå i kondenseringen og i analysen af 

interviewene, svarene bliver i stedet brugt i vores afsnit om ”organisering af elevsamtaler på skolerne” (s. 

44).  

De temaer, vi ønskede at få belyst med vores interviews, var lærerens opfattelse af  

 

1. selve samtalen, dvs. emnet for samtalen, hvordan adskiller den sig fra andre samtaler f. eks. 

studievejledningssamtaler; hvad handler den om og hvad handler den ikke om.  

2. de kvantitative krav (fra reform, kolleger, ledelse m.v.) til læreren i forbindelse med planlægning og 

afholdelse af samtalen, 

3. lærerens positionering i forhold til lærerrollen i almindelighed og i rollen forbindelse med samtalen i 

særdeleshed, herunder en værdisættelse af mulige ændringer i rollen,  

4. krav til kvalifikationer og kompetencer i forbindelse med samtalerne, herunder evt. behov for 

opkvalificering/efteruddannelse, 

5. hvordan lærerrollen har ændret sig over tid (10 år), og hvordan fremtiden tegner sig mht. lærerrollen. 

 

Med de stillede spørgsmål tilstræber vi at belyse så mange forskellige aspekter af lærerrollen som muligt. 

Endvidere må det tilføjes, at det er centralt for vores undersøgelse, at det er lærernes tolkninger af 

lærerrollen, der er i fokus. Vi tager således ikke hensyn til elevernes position gennem vores spørgsmål.  

I interviewene med studievejlederne ønskede vi at få belyst studievejledernes opfattelse af elevsamtaler 

på følgende områder: Krav til lærerne, herunder afgrænsningen til studievejledningen, lærerroller og 

forskydninger/ændringer i denne. 
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4.2.2.5 Analysemetode 

Vi anvender meningskondensering til interviewene89. Vi har koncentreret de transskriberede interviews i 

temaer med kortere udsagn og mere præcise formuleringer, hvormed de omfattende interviews bliver 

mere tilgængelige i det videre analysearbejde (bilag 6,7 og 8). Vi har søgt at kondensere svarene 

fordomsfrit.  Analysen af interviewene er en iagttagelse af en iagttagelse, vores iagttagelse af de 

interviewedes iagttagelse. I et systemteoretisk perspektiv er alt tilgængeligt  i interviewet kommunikation 

og ikke psykiske processer (kap.3.6.2). 

”Kommunikation giver alene mulighed for iagttagelse af det, der kommunikeres, ikke for 
iagttagelse af bevidsthed. Tanker, følelser, forestillinger osv. er ikke en del af 
kommunikationen, de findes kun i det psykiske system”.90 
 

I opgaven kombinerer vi analysen af det empiriske materiale med teoretiske tilgange.  

Vi anvender forskellige former for metodetriangulering, eksempelvis 1) ved anvendelse af en kvantitativ 

og en kvalitativ metode for at undersøge om de to metoder peger i samme retning, 2) samtalernes 

afgrænsning til studievejledningen ud fra lærernes hhv.studievejledernes optik. Hertil anvendes de 

kondenserede interviews med de tre studievejledere (bilag 9 og 10). Disse bliver ikke analyseret særskilt i 

opgaven. 

 

4.2.2.6 Fortolkningskontekster 

Kvale opererer med tre forskellige fortolkningskontekster91, som vi anvender. Den første er 

”selvforståelse”, hvor vi forsøger at give kondenserede formuleringer af interviewpersonens egen 

opfattelse af meningen med deres udsagn, således som vi har forstået dem. Den anden er ”den kritiske 

commonsense-forståelse”, som omfatter en kritisk forholden sig til, hvad der siges – altså en bredere 

forståelse, som går ud over den interviewedes selvforståelse, hvilket kan sammenkobles med Bourdieus 

udsagn om, at menneskers handlinger udspiller sig bag ryggen på den enkelte, og derfor kan observatøren 

ved at fortolke, hvad den enkelte mener og gør, nå til en indsigt, som agenten ikke selv kan92. Den sidste 

fortolkningsramme ”teoretisk forståelse” omfatter en inddragelse af vores teoretiske ramme.  

 

                                                 
89 Kvale (1997), s. 19o: ”De interviewedes udtrykte meninger trækkes sammen til kortere formuleringer……, hvor 
hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord”. 
90 Rasmussen (2004), s. 129 
91 Kvale (1997), s. 210 
92 Olesen (2003), s. 153, jf. vores teoriafsnit om positionering (kap.3.6.3) 
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4.2.2.7 Overvejelser over validitet 

Peter Dahler Larsen93 kobler kvalitet i den kvalitative metode omkring kvalitative interviews med 

begrebet håndværksmæssig validitet94. Der opstilles tre kriterier for den kvalitative undersøgelse: 

 

1. Kommunikativ validitet - validiteten i undersøgelsens udsagn 

2. Transparens – metodisk validitet 

3. Det heuristiske kriterium  – validiteten i undersøgelsens resultat 

 

Den kommunikative validitet omhandler bl.a. kvaliteten af den analytiske proces95, herunder gyldighed af 

analysespørgsmålene til interviewteksten og tolkningens logik96. I vores analyse betyder det en 

opmærksomhed over for, om spørgsmål og temaer er relevante i forhold til en afdækning af, hvordan 

lærerrollen udfordres og ændres af individuelle elevsamtaler. 

Transparenskriteriet er forbundet med en eksplicit fremlæggelse af de metodiske fremgangsmåder, hvilket 

vi har forsøgt i det foregående ved at redegøre for vores forskellige metodiske overvejelser og valg. 

Det heuristiske kriterium går ud på, om 

”undersøgelsen har formået at føre frem til frem til ny viden, indsigt og perspektiver”.97 
 

I vores undersøgelse handler det om, at vi på baggrund af de anvendte fortolkningskontekster, kan opnå 

en viden, indsigt og perspektiv i forhold til lærerollens udfordringer og ændringer og individuelle 

elevsamtaler.  

                                                 
93 Dahler-Larsen (2003), s. 82 
94 Tilsvarende begreb bruger Kvale (1997) også i sin gennemgang af den sociale konstruktion af validitet, s. 236 
95 Dahler-Larsen (2003), s. 78 
96 Kvale (1997), s. 232 
97 Dahler-Larsen (2003), s. 80 



 28 

5. Analyse af den diskursive praksis 

Vi ønsker med udgangspunkt i relevante bekendtgørelser, stx-bekendtgørelsen, hf-bekendtgørelsen samt 

bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser98 og de 

tilhørende vejledninger at undersøge de diskurser, som optræder. Samtidig vil det være relevant også at 

kaste et blik på nogle af de papirer99, som ligger forud for og i forlængelse af udformningen af 

bekendtgørelserne, vejledningerne og læreplanerne for fagene. 

Den uddannelsespolitiske dagorden bliver i slutningen af 1990´erne sat med kompetencebegrebet100 eller 

et meget udvidet vidensbegreb. Udviklingsprogrammet fra Undervisningsministeriet fra 1999 for 

Fremtidens ungdomsuddannelser101 blev næsten enstemmigt vedtaget. Der er tale om et bredt forlig, som 

tilgodeser mange interesser fra forskellige systemer (politiske, videnskabelige og undervisningsmæssige). 

Der er ikke konsensus om en definition af kompetencebegrebet, og derfor er den enkelte skole og lærer 

overladt til egne tolkninger. Selve begrebet er derfor: 

 ”det ideelle objekt for alliancer mellem mange forskellige aktører eller interessenter, der 
hver især ønsker at skrive det ind i deres rationale, i deres perspektiv”102. 

 

Udviklingsprogrammet er et vigtigt skridt på vejen frem til reformens endelige udformning. I programmet 

ses kompetencediskursen meget tydeligt. Der opereres med forskellige former for kompetencer såsom 

faglige kompetencer, almene kompetencer, personlige kompetencer og sociale kompetencer (FAPS) 

Denne inddeling ses ikke i bekendtgørelserne fra 2004, men i programmet optræder studiekompetence 

som et overbegreb for disse kompetencer. 

Evaluering er en andet fremherskende diskurs i de uddannelsespolitiske tiltag op mod gymnasiereformen, 

og der opereres med forskellige former for evaluering, formativ (procesevaluering), summativ 

(opsummerende), løbende (planlagt ud fra et tidsperspektiv) og resultatevaluering103. Et vigtigt skridt i 

retning af gymnasiebekendtgørelsen med hensyn til bestemmelserne om evaluering, ses i 

undervisningsministeriets skoleudviklingsprojekt fra 1996, ”Standarder og profiler” (SP), som fremstiller 

                                                 
98 STX-bekendtgørelsen (2004), 
 Hf-bekendtgørelsen (2004),  
 Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering  (2005) 
99 Standarder og Profiler, 1997 og 1998,  
Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser (1999), 
Kvalitetsudvikling i gymnasiet (KIG), 2001  
Aftaleteksten om reform af de gymnasiale uddannelser, 2003 
Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen, 2003 
100 Hermann (2003), s. 7. 
101 Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser (http://pub.uvm.dk/1999/ungdom/hel.htm), 1999. 
Undervisningsministeriet. 
102 Hjort (2004), s. 72. 
103 Kaufmann (2004), s. 17 
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et system til information om kvalitet og kvalitetsudvikling i gymnasieverden gennem udarbejdelse af 

retningslinjer ved hjælp af hvilke gymnasier bliver i stand til at beskrive og evaluere kvaliteten af deres 

ydelser. Centralt i den uddannelsespolitiske dagsorden i 1990’erne står begreberne decentralisering og 

internationalisering, som modsvares af et ønske om, at borgerne og politiske instanser får mulighed for 

information om  institutionernes arbejde.  

”Specielt har politiske instanser efterlyst indførelsen af ”standarder”, dvs. rettesnore for det 
kvalitetsniveau, ”brugerne” kan forlange af den offentlige sektor. Med standarder menes 
altså… forskrifter, der forventes opfyldt.” 104 

 

I SP-initiativet ses en bevægelse i retning af centralisering, centralt fastsatte standarder, men også et 

ønske om at tilgodese selvforvaltningen og lokale værdier (profilen); vi ser en evaluerings- og 

præstationsdiskurs i konflikt med en kompetencediskurs. 

I opfølgningen til Standarder og Profiler, Kvalitetsudvikling i gymnasiet (KIG) fra 2001, fastslås blandt 5 

væsentlige betingelser for selvevaluering i gymnasiet, at den skal være karakteriseret ved metodefrihed og 

emnefrihed, altså en højere grad af rammestyring, end den man fandt i SP.  

Det øgede fokus på evaluering får foruden i gymnasiebekendtgørelserne sin hidtil endelige udformning i 

”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering”, som fastsætter bestemmelser om 

”systematiske og regelmæssige selvevalueringer” med inddragelse af elever og aftagere bl.a. til belysning 

af, hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter overgangen mellem de forskellige 

skoleformer (grundskole – gymnasial uddannelse – videregående uddannelse), og om hvordan 

evalueringerne skal følges op af planer for ændringer, løsningsforslag og kvalitetsmål, som skal være 

tilgængelige på skolens hjemmeside, og som skal kunne dokumenteres over for Undervisningsministeriet:    

”kvalitet i skolen er ikke blot et anliggende mellem lærere og elever, men også et 
organisatorisk og ledelsesmæssigt anliggende”105 

 
Skolerne skal selv vælge nøgleområder for selvevalueringen – med den tilføjelse, at ministeriet kan 

pålægge andre nøgleområder end de valgte, hvorved der er mulighed for at udøve disciplin og kontrol. 

Blandt nøgleområderne foreslås f.eks. arbejdet med studiekompetence, herunder elevernes lektielæsning 

og den faglige vejledning af eleverne, med elevindflydelse, med lærerroller og med pædagogisk ledelse 

f.eks. i forbindelse med teamarbejde.106  

                                                 
104 Standarder og profiler. Kvalitetsudvikling og institutionsbeskrivelse for gymnasiet og hf. 1997 og 1999, 
Undervisningsministeriet 
105 Vejledning til bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatvurdering, s.2 
106 Vejledning til bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatvurdering, s. 7 
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I det forberedende arbejde til kvalitetsudviklingsbekendtgørelsen omtales, hvordan den enkelte elevs 

studiekompetence kan evalueres ved hjælp af ”statusstamtaler med en mentor, et lærerteam, en 

faglærer/en faglig vejleder” 107 som giver eleven ”mulighed for at danne sig et billede af sin samlede 

situation, fagligt studiemæssigt, socialt og personligt”.  

At præstationsdiskursen er på færde og indgår i den diskursive kamp kan sandsynliggøres med rapportens 

overvejelser om, hvorvidt man skal kalde en spade for en spade:  

”Ord som implementere, operationalisere, kvalitetssikre, procedure, system ol. virker 
eftersigende som en rød klud på nogle, især lærere. I forbindelse med udformningen af 
regelsættet om kvalitetssystemet kan man derfor overveje, hvordan man udtrykker sig 
præcist uden at anvende ’barriereskabende’ udtryk i unødigt omfang”108 

 

Bøje, Hjort, Larsen og Raae109 har, som det ses i figuren på næste side, forsøgt sig med en diskursanalyse 

af reformens dokumenter og har på den baggrund opstillet en figur, som kan give et billede af 

konstruktionen af gymnasiereformen 2005 og indbyrdes konfliktende diskurser.  På baggrund af en 

diskursanalyse tegner der sig et billede af fire forskellige diskurser: projektdiskursen, 

kompetencediskursen, kanondiskursen og præstationsdiskursen. Der er tale om indbyrdes kæmpende 

diskurser: Projekt- og kompetencediskurs overfor kanon- og præstationsdiskurs, hvorved reformen 

fremstår som modsætningsfyldt. Der opstår et krydsfelt mellem på den ene side at ville skabe en kreativ 

gymnasieskole, hvor man eksempelvis vil skabe nye sammenhænge med fag og have fokus på 

kompetence og sag frem for fag, (1 +2), og på den anden side at skabe en kontrolleret gymnasieskole (3 + 

4), hvor man skal kunne måle sig med andre, hvor der opstilles standarder, og der er fokus på 

kvalifikationer. Man ser også et modsætningsforhold mellem både at ville decentralisere og centralisere.  

                                                 
107 Kaufmann (2004), s. 21 
108 Kaufmann (2004) s. 16 
109 Jakob Bøje, Katrin Hjort, Lene Larsen og Peter Henrik Raae: Hvad er problemet? – fire konkurrerende diskurser om 
gymnasiereformen. Gymnasieskolen, 2006 nr.5  
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 DET FÆLLES 

Eleven som en del af et kulturelt 

fællesskab 

DET INDIVIDUELLE 

Eleven som aktør i en global konkurrence 

Formal dannelse 

 

 

 

 

 

Formulerede 

værdier 

Menneskesyn 

 

Foretrukken 

styre- og  

organisationsform 

1. PROJEKTDISKURSEN              --- 

Inspireret af reform- og 

erfaringspædagogikken 

- tværfaglighed 

- samarbejde 

- selvstændighed 

Det sociale – det kreative – det demokratiske 

 

”Social man” – motiveres af sociale 

tilhørsforhold 

Decentralisering (flade strukturer), 

Rammestyring (frihed) 

2. KOMPETENCEDISKURSEN 

Sikre konkurrencedygtighed på et globalt marked 

 

- tværfaglighed 

- team 

- selvstyring 

Det unikke – det kreative – det konkurrencedygtige 

 

”Psychological man”/”Creative man” – motiveres via 

selvudfoldelse 

Decentralisering, (flade strukturer) 

Resultatstyring (Økonomiske resultater) 

 

Material dannelse 

 

 

 

 

 

Formulerede 

værdier 

Menneskesyn 

 

Foretrukken 

styre- og 

organisationsform 

3. KANONDISKURSEN                      

Fastholde/genskabe det faglige indhold 

- fagene – videnskabsfagene 

- den kulturelle integration 

- disciplin 

 

Det faglige – det videnskabelige – den 

nationale kultur 

”Lazy-man” (McGregors type X) kræver 

disciplin og kontrol 

Regelstyring (rettigheder og pligter) 

Centralisering, (hierarkiske strukturer) 

4. PRÆSTATIONSDISKURSEN 

Sikre høj placering i internationale sammenligninger 

- internationalt fagligt niveau 

- elite 

- disciplin 

 

De internationale standarder – resultater - effektivitet 

 

”Economic man”/”Rational man” – motiveres af 

økonomiske incitamenter 

Resultatstyring (Teknisk effektivitet) Centralisering, 

(hierarkiske strukturer) 

 

Opsamlende må man konstatere, at det overordne mål er udvikling af elevernes studieforberedende 

kompetencer. Det kobles til en ny faglighed og en dannelse, som går på tværs af fagene. Såvel den 

formale som materiale dannelse optræder i bekendtgørelsen110. Eleverne er diskursivt rykket i centrum 

                                                 
110 Opdelingen i formal dannelse (blikket rettet mod subjektet, det funktionelle og metodiske) og material dannelse (blikket 
rettet mod det objektive, det indholdsmæssige) møder vi hos Klafki (1983). Klafkis anvendelse af begrebet kategorial dannelse 
kan ses som et dialektisk samspil mellem formal og kategorial dannelse. 
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med reformen med den begrundelse, at man både vil almendanne og studieforberede unge mennesker jf. 

en forskydning fra det kollektive til det individuelle, fra projektdiskursen (1) til kompetencediskursen (2), 

fra kanondiskursen (3) til præstationsdiskursen (4). Kompetencebegrebet er knyttet til eleven og den 

løbende evaluering af den enkelte elev kan således ses som et middel/en vej til at opfylde det overordnede 

mål. 

 

6. Analyse af bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner. 

I bekendtgørelserne for stx og hf findes i bestemmelserne om løbende intern evaluering af eleverne 

grundlaget for de individuelle elevsamtaler. Bestemmelserne udfoldes i læreplanerne til de forskellige fag 

samt vejledningerne til bekendtgørelserne og læreplanerne. Inden vi går til en egentlig indholdsanalyse af 

bestemmelserne i bekendtgørelser og vejledninger, vil vi fremdrage de eksempler fra de respektive 

bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner, som leder frem mod den praksis med individuelle 

elevsamtaler, som er genstand for vores undersøgelse. Det hedder om planen for intern evaluering i stx-

bekendtgørelsens kapitel 11 (ligesom det findes omtrent enslydende i hf-bekendtgørelsen)111: 

” Planen skal sikre, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så der sker en 
vurdering af elevens faglige, almene og personlige kompetencer og sikres udvikling af disse. 
…”  

Og videre112: ”Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte elev får et klart billede af egne 
styrker, svagheder og fremskridt og give grundlag for at justere undervisningen.  
Stk. 2. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev med hensyn til 
både faglig udvikling og udvikling af arbejdsmetoder.  
Stk. 3. Resultatet af evalueringen drøftes med klassen eller holdet og med den enkelte elev og 
anvendes til at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevernes faglige 
formåen.”  
 

Begrebet individuelle samtaler med elever/kursister nævnes ikke direkte i de enslydende paragraffer, kun 

i form af ”et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt” og ”vejledning af den enkelte elev”, 

men for hf’s vedkommende fremgår det af bestemmelserne om tutorordning: 

”Kursets leder udpeger blandt klassens lærere et antal tutorer, der hver skal følge og 
rådgive normalt 6-8 kursister gennem hele deres uddannelsesforløb, jf. bilag 5.”113, 
 

Tutoren skal altså rådgive kursisterne, og om tutoropgaverne hedder det bl.a., at tutoren skal: 

” - planlægge og gennemføre fagligt fokuserede individuelle samtaler med de tilknyttede 
kursister. Resume af samtalerne indføres i studiebogen. 

                                                 
111 Stx-bekendtgørelsen §107stk.2 og hf-bekendtgørelsen §56 stk.2 
112 Stx-bekendtgørelsen §109 og hf-bekendtgørelsen §58 
113 Hf-bekendtgørelsen §27 
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 - rådgive den enkelte kursist med hensyn til hensigtsmæssigt arbejde med og ajourføring af 
studiebogen, herunder give tilbagemelding til og vurdering af kursisten i forbindelse med 
den læringsmæssige progression”.114 

 
Heraf fremgår det, at der er tale om individuelle samtaler. Desuden skal tutoren: 

”have tæt kontakt med den enkelte kursist og følge kursistens læringsmæssige progression i 
samarbejde med klassens lærere med henblik på faglig og metodisk vejledning af kursisten” 
og  ”stå til rådighed for individuelle studiemæssigt relaterede henvendelser fra 
kursisterne”. 
 

Der lægges således op til en fortløbende og ret tæt kontakt mellem tutor og kursist, og kursisten kan 

kontakte sin tutor for ”individuelle studiemæssigt orienterede henvendelser.” 

I vejledningerne til begge bekendtgørelser præciseres målene for evalueringen, og hvordan de kan nås: 

”De øgede krav til en mere systematisk løbende intern evaluering har som hovedformål at 
sikre, at eleven får en klar tilbagemelding om egne styrker, svagheder og fremskridt….” 115 

 
Desuden indfører vejledningen muligheden for også at arbejde med studiebog i stx: 

”For at fastholde, at der er tale om et evalueringsforløb, vil det være helt naturligt, at de 
enkelte dele, herunder test, af dette forløb indgår som en væsentlig del af en eventuel 
studiebog for den enkelte elev….” 

  

De enkelte fags læreplaner og tilhørende undervisningsvejledninger har hver især bud på den løbende 

evaluering, og nogle af dem (men langt fra alle) omtaler samtaler som en del af denne: 

Det gælder f. eks. læreplanerne for samfundsfag116 og religion117, som har næsten enslydende 

formuleringer (mens f. eks. læreplaner og vejledninger for sprogfagene samt historie og dansk ikke 

omtaler individuelle samtaler som en del af evalueringen). Både religion og samfundsfag taler om 

individuel vejledning og evaluering:  

”Mindst én gang hvert semester skal der ske en evaluering af elevens standpunkt, 
arbejdsindsats og aktive deltagelse i undervisningen.” 
 

Undervisningsvejledningen for religion præciserer yderligere, idet der tages forbehold over for det 

tidskrævende i evalueringssamtalerne, og påpeger nødvendigheden af at: 

”…(der) skal… findes en balance, således at evalueringen får et individualiseret præg, 
samtidig med at den professionelt fokuserer på kompetencer og ikke på personlighed.” 
 

                                                 
114 Hf-bekendtgørelsen, Bilag 5 
115 Vejledning til stx-bekendtgørelsen s 30 og til hf-bekendtgørelsen s. 24 
116 Stx-bekendtgørelsen bilag 48, 49, 50, §4.1 
117 Stx-bekendtgørelsen bilag 46, §4.1 
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Endvidere foreslår vejledningen en logbog, hvor eleverne reflekterer over taksonomisk progression i 

forhold til faglige mål, fagligt indhold, arbejdsformer, anvendelse af it og aktivitetsniveau, og at  

”Elevernes refleksioner kan senere bruges som udgangspunkt for individuelle 
elevsamtaler,”  

hvor:  

”Eleven bedømmer sig selv og leverer dermed stof til evalueringssamtalen. Samtalen kan 
gøre det klart for læreren, hvordan eleven evaluerer sig selv, og for eleven hvilke krav 
læreren stiller. På den baggrund evaluerer læreren i samtalen elevens udvikling og niveau 
og kommer med forslag til hvordan eleven skal handle i det fortsatte arbejde….”  
 

At der også i samfundsfag er tale om individuelle samtaler fremgår af vejledningen under overskriften 

vejledning af den enkelte elev118: 

”Evalueringssamtaler. 
… Denne evaluering kan foregå som en samtale med den enkelte elev, og samtalen kan 
kvalificeres, hvis der tages udgangspunkt i et samtaleark, som eleven har forberedt. Eleven 
noterer sig hovedpunkter fra samtalen, og læreren ser disse hovedpunkter, således at 
elevens udbytte af samtalen er tydeligt.” 
 

Også i matematik arbejder man med elevsamtaler som en del af den løbende evaluering, selv om 

læreplanerne i matematik (C-niveau) er forskelligt udformet for stx og for hf.  

 ”Både undervisningen og kursisternes faglige udbytte heraf evalueres løbende.”119 

 

Den samme formulering findes i læreplanen for hf men med tilføjelsen: 

 ”bl.a. gennem fremadrettede evalueringssamtaler.”120 

 

Af undervisningsvejledningen for stx fremgår det, at der også tænkes på samtaler her, idet vejledningen 

bl.a. foreslår: 

”- Individuelle udviklingssamtaler med den enkelte elev. Her kan flere fag inddrages og 
samtalerne kan foruden de enkelte fag også omfatte mere generelle emner såsom 
studieteknik.m.v.”121 
 

Vejledningen til matematik C i hf er mere detaljeret i sine forslag til, hvordan samtalerne kan organiseres 

(”mens resten af holdet… løser opgaver”), deres varighed (”10-15 minutter”), form (”tilrettelægges, så 

det fortrinsvis er kursisten, der taler på baggrund af nogle spørgsmål, som er udleveret i forvejen”) og 

indhold: 

                                                 
118 Undervisningsvejledning til samfundsfag C - stx, s. 22,  
119 Stx-bekendtgørelsen, Læreplan for matematik C, bilag 36,  
120 Hf-bekendtgørelsen, Læreplan for matematik C, bilag 15 
121 Undervisningsvejledning matematik C – stx, s. 21 
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”Eksempler på spørgsmål til evalueringssamtaler kunne være: 
- Hvordan oplever du selv det går? 
- Hvordan bedømmer du dit eget niveau? 
- Hvordan bedømmer du dit aktivitetsniveau? 
- Hvad er dit mål med forløbet i matematik? 
- Hvad mener du, at du bør fokusere på i det fortsatte arbejde i matematik?”122 

 
Af ovenstående gennemgang af styrepapirer skulle det være fremgået, at der 1. ikke er et 

bekendtgørelsesfastsat krav om individuelle samtaler i stx, men nok i hf i form af tutorsamtaler, 2. at 

vejledningerne til bekendtgørelserne er mindre klare med hensyn til forskellen, da de opererer med en 

(eventuel) studiebog for begge uddannelser, 3. at de enkelte fags læreplaner har bestemmelser, som i 

nogle tilfælde også omfatter individuelle elevsamtaler, og 4. at undervisningsvejledningerne til 

læreplanerne indeholder en vifte af forskellige bud på, hvordan og med hvilket indhold de individuelle 

elevsamtaler skal/kan finde sted. Teksterne indgår i en intertekstuel kæde, og de mange vagheder og 

unøjagtigheder i formuleringerne overlader meget til fortolkning, således at den manglende sammenhæng 

og konsistens i bestemmelserne underbygger, at der er konkurrerende diskurser på spil, nemlig en 

kompetencediskurs over for en præstationsdiskurs. 

 

6.1 Diskursanalyse af styrepapirernes bestemmelser om løbende evaluering 

Gennem en sproglig og indholdsmæssig tekstanalyse af de relevante paragraffer i bekendtgørelserne og 

de tilhørende vejledninger (teksten og tekstens egenskaber, jf. kap. 4.2.1) vil vi forsøge at kortlægge 

diskursernes tekstlige fundering ved hjælp af tekstanalytiske og sprogteoretiske redskaber, f. eks. 

metaforer, ordvalg og grammatik. 

 

6.1.1 Bekendtgørelserne 

Bekendtgørelserne er den overordnede tekst, som kan genrebestemmes som en ordre eller en regulerende 

sproghandling, hvorimod vejledningerne er mindre kategoriske, men alligevel indeholder anvisninger til 

og fortolkninger af udsagnene i bekendtgørelsen. I bekendtgørelsernes paragraf om intern evaluering123 

hedder det: 

”Rektor(Kursets leder) skal sikre, at der udarbejdes en evalueringsplan for skolen(kurset). 
Planen skal omfatte en evaluering af studieplanen og af planlægningen og gennemførelsen 
af undervisningen for de enkelte klasser og hold i de enkelte fag.” 

 

                                                 
122 Undervisningsvejledning til matematik C - hf, s. 26 
123 Hf-bekendtgørelsens §56 og Stx-bekendtgørelsens § 107 
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(Efterfølgende vil der kun blive henvist stx-bekendtgørelsen – kun når der er tale om forskelle med 

betydning for tolkningen, vil der blive differentieret i forhold til hf-bekendtgørelsen) 

Verballeddene skal124 sikre og skal omfatte leder tanken på nødvendighed, tvang og regler. Der ses 

desuden en kraftig betoning af planlægning, da ordet plan (et handlingsprogram for udførelsen af en 

bestemt opgave, eller en handling, som man vil udføre = formål, hensigt, målsætning125) forekommer fire 

gange i de to sætninger som hhv. evalueringsplan, studieplan og undervisningsplan(-lægning). Evaluering 

knyttes således sprogligt til planlægning/målsætning og dermed til præstationsdiskursen. Det handlende 

subjekt, agens, i paragraffen er i første omgang rektor/kursets leder, som har ansvaret for planen, og 

efterfølgende hedder det: 

 ”Både rektor, elever og lærere skal deltage i evalueringen”. 

 

Her betones det fælles i aktiviteten med en samarbejds- og demokratidiskurs, som hører hjemme i 

projektdiskursen (jf. Bøje, Hjort, Larsen og Raae s. 31). 

I stk. 2 hedder det om evalueringsplanen: 

”Planen skal sikre, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så der sker en 
vurdering af elevens faglige, almene og personlige kompetencer og sikres udvikling af 
disse.”  
 

Verballeddene i sætningen er (skal) sikre og sker. Sikre kan optræde i betydningerne ”sikre sig mod 

noget” eller ”skaffe sig noget”126, altså henholdsvis et negativt fravalg af noget uønsket eller et positivt 

tilvalg af noget ønsket, Det er sandsynligvis det sidste, der er tilfældet her: sikre løbende evaluering af 

den enkelte elev, vurdering af kompetencer og sikre udvikling af disse, men den første betydning følger 

som medbetydning. Sker er et udtryk for ”noget, der gøres på en bestemt måde = foregå, finde sted”127. 

Der er således tale om en standardisering, der understøtter præstationsdiskursen. Man bemærker desuden 

den manglende agens i sætningen; subjekt er substantivet ”planen” og pronominet ”der”, men ingen 

levende væsener optræder som handlende subjekt. Levende væsen er der imidlertid i præpositionsleddene 

”af den enkelte elev” og ” af elevens faglige, almene og personlige kompetencer.”  Det individualiserede i 

evalueringen understreges (den enkelte og entalsformen elevens), og samtidig kommer 

kompetencediskursen på banen i form af faglige, almene og personlige kompetencer. Evalueringens 

formål er vurdering og udvikling af elevens kompetencer. Udvikling kan betyde enten ”det at konstruere 
                                                 
124 Skal: 1.udtryk for nødvendighed, tvang el. opfordring, 2.udtryk for at man gør noget i overensstemmelse med regler, 
forretningsgang etc, Politikens Nudansk Ordbog, opslag ”skulle” 
125 Nudansk Ordbog: Plan: et handlingsprogram for udførelsen af en bestemt opgave, eller en handling, som man vil udføre = 
formål, hensigt, målsætning 
126 Nudansk Ordbog, opslag ”sikre” 
127 Nudansk Ordbog, opslag ”sker” 
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og opfinde noget nyt på baggrund af forskning og eksperimenter” eller ”det at forandre sig af sig selv, fx i 

forbindelse med vækst”128. I den sideordnede sammenstilling med vurdering (bedømmelse, … 

værdsættelse), er det sandsynligvis den første betydning, der er aktuel. Herved ledes tanken hen på en 

styret proces, der igen aktualiserer præstationsdiskursen. 

I §109129 uddybes målene med den løbende evaluering: 

Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte elev får et klart billede af egne styrker, 
svagheder og fremskridt og give grundlag for at justere undervisningen.  
 

Der er tre verballed i sætningen: (skal) sikre, får og give, hvoraf det første, skal sikre, retter sig mod 

hovedsætningens subjekt den løbende evaluering, det andet,  får, mod bisætningens subjekt den enkelte 

elev, mens det sidste, (skal) give, retter sig mod en instans uden for sætningen (læreren, rektor…?) som 

gives grundlag for at justere (”indstille el. stille på noget så det passer til de givne krav eller forhold”130) 

undervisningen. Den løbende evaluering tilskrives hermed et dobbelt formål, nemlig 1. at den enkelte elev 

får kendskab til egne potentialer og 2. justering af undervisningen. Metaforen ”et klart billede af egne 

styrker, svagheder og fremskridt” giver indtryk af den selvstændige elev, der forstår at håndtere sine 

ressourcer, hvilket er i god overensstemmelse med kompetencediskursen.  

Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev med hensyn til både 
faglig udvikling og udvikling af arbejdsmetoder131.  

 

I sætningens verballed, (skal) danne (”udgøre, konstituere”, men også ”forme”132)anvendes en 

vækstmetafor, som i forbindelse med objektet grundlag giver indtryk af en organisk vækst – i dette 

tilfælde igennem vejledningen af den enkelte elev i retning med hensyn til udvikling. Her ses en 

antydning af kompetencediskursen. Den modificeres dog af adjektivet faglig; væk er udviklingen af 

almene og personlige kompetencer fra den foregående paragraf, de er her reduceret til arbejdsmetoder. 

Kompetencediskursen må vige for præstationsdiskursen.  

Resultatet af evalueringen drøftes med klassen eller holdet og med den enkelte elev og 
anvendes til at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevernes faglige 
formåen133. 

 

Verballeddene drøftes og anvendes refererer til kompetencediskursen, mens subjektet resultat aktiverer 

præstationsdiskursen. Præpositionsleddene med klassen eller holdet antyder det fælles i 

                                                 
128 Politikens Nudansk Ordbog opslag ”udvikling” 
129 Stx-bekendtgørelsen  
130 Politikens Nudansk Ordbog, opslag ”justere” 
131 Stx-bekendtgørelsen §109 og hf-bekendtgørelsen §53 stk. 2 
132 Politikens Nudansk Ordbog opslag ”danne” 
133 Stx-bekendtgørelsen §109 og hf-bekendtgørelsen §53 stk. 3 
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evalueringsprocessen og dermed projektdiskursen, mens med den enkelte elev peger på det individuelle 

og diskursivt har hjemme i kompetencediskursen. Undervisningens progression (progression: ”fremgang, 

der sker med jævn tilvækst”) antyder et økonomisk aspekt ligesom niveau, som med den sideordnende 

konjunktion og kobles sammen med progressionen, og refererer til præstationsdiskursen. Sætningens 

sidste led i forhold til elevernes faglige formåen peger på en faglighedsdiskurs eller en kanondiskurs134, 

som også er i spil i den manglende agens i sætningen – hvem er det, der anvender resultatet af 

evalueringen og drøfter det med eleverne? Læreren?  - eller antydes der en kontrolinstans, som igennem 

evalueringen gives redskab til justering.  

Man kan betragte verberne ”sikre” og ”vurdere” som nodalpunkter (jf s.21) i præstationsdiskursen og  

”anvende” i kompetencediskursen. I bekendtgørelsernes bestemmelser om løbende evaluering artikuleres 

således primært disse to diskurser, men som det er påvist, findes der også spor af en projektdiskurs og en 

fagligheds-/kanondiskurs. ”Kompetence” og ”evaluering” er flydende betegnere (jf s. 21), hvis betydning 

ikke ligger fast, men kan indholdsudfyldes som led i den diskursive kamp. 

 

6.1.2. Bilag og vejledninger  

I bilaget til hf-bekendtgørelsen om ”Tutorordning, studiebog og kompetencekatalog”135 og i vejledningen 

til begge bekendtgørelser136 fortsætter usikkerheden om de herskende diskurser. Vi vil ikke analysere 

bestemmelserne detaljeret, men udvælge nogle enkelte eksempler til underbygning. Om formålet med 

tutorordningen hedder det: 

”Tutorordningen skal medvirke til at udvikle den enkelte kursists selvstændighed og 
selvforvaltning i forhold til undervisningen og understøtte kursistens fastholdelse i 
uddannelsen.”137 

 

Verberne medvirke og understøtte refererer til det fælles (projektdiskursen), mens udvikle mere peger i 

retning af det individuelle (kompetencediskursen). Substantiverne selvstændighed og selvforvaltning 

giver indtryk af decentralisering, men indtrykket kommer i konflikt med delmålet fastholdelse i 

uddannelsen, som associerer til effektivitet og resultater og dermed til præstationsdiskursen. 

Delmålene for ordningen formuleres som at 

-”styrke den enkelte kursists studiekompetencer 
-fastholde fokus på den enkelte kursists læringsproces 

                                                 
134 Jf Bøje, Hjort, Larsen og Raae s. 32 
135 Hf-bekendtgørelsen, bilag 5 
136 Vejledning til Bekendtgørelse om uddannelse til 2-årigt hf, 2006 
Vejledning til bekendtgørelse om uddannelse til studentereksamen, 2006 
137 Hf-bekendtgørelsen bilag 5 §1 
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-styrke den enkelte kursists faglige motivation, samlede studiemotivation og dermed 
fastholdelse i uddannelsen 
-støtte kursisten i bestræbelserne på at udvikle evnen til at gøre studiemæssig status over 
for sig selv med hensyn til: 

� ambitionsniveau 
� studiemæssigt stærke og svage sider 
� progression i undervisningen 
� justering af læreprocessen 
� selvevaluering” 

 
De centrale verber er styrke, fastholde, støtte og udvikle, hvoraf de første to hører hjemme i 

præstationsdiskursen, og i sammensætning med hhv. studiekompetencer og læringsproces, som hører til i 

kompetencediskursen, atter aktiverer diskursernes kamp. På samme måde går det med de sidste to verber 

som hjemmehørende i kompetencediskursen støder sammen med substantiverne (studiemæssig)status, 

ambitionsniveau, progression og justering fra præstationsdiskursen. 

Bilaget er, udover at det formulerer målene med ordningen, også en oversigt over retningslinjerne for 

tutorerne, som bl. a. skal: 

- planlægge og gennemføre fagligt fokuserede individuelle samtaler med de tilknyttede 
kursister … 
- rådgive den enkelte kursist med hensyn til hensigtsmæssigt arbejde med og ajourføring 
af studiebogen, herunder give tilbagemelding til og vurdering af kursisten i forbindelse 
med den læringsmæssige progression 
- efter behov formidle information om kursisternes studiemæssige progression til de 
øvrige lærere 

 
Verberne planlægge, gennemføre, rådgive og formidle understreger kompleksiteten i kravene til 

lærer/tutor, hvor de to første falder i tråd med den traditionelle lærerrolle og kanondiskursen, mens de to 

sidste peger på læreren som vejleder og på projektdiskursen. Der er en modsigelse mellem, at det er 

fagligt fokuserede (individuelle) samtaler, og samtalernes planlægning og gennemførelse – det dialogiske 

i samtalerne synes at være under pres. 

I vejledningerne til bekendtgørelserne hedder det, at:  

”De øgede krav til en mere systematisk løbende intern evaluering har som hovedformål at 
sikre, at eleven får en klar tilbagemelding om egne styrker, svagheder og fremskridt…”138 

 
I forhold til bekendtgørelsesteksterne er der sket en skærpelse i retning af præstationsdiskursen. Der tales 

om øgede krav og om mere systematisk løbende evaluering, ligesom eleverne skal have en klar 

                                                 
138 Vejledning til stx-bekendtgørelsen s 30 og til hf-bekendtgørelsen s. 24 
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tilbagemelding om og ikke længere kun et klart billede af139 egne styrker og svagheder. Men skærpelsen 

modificeres noget i det følgende med kompetencediskursen:  

”Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne inddrages aktivt både i undervisningen og 
evalueringen. På den måde kommer de selv til at reflektere over, hvordan de udvikler sig 
inden for de forskellige fag og i fagenes samspil, og dermed også, hvordan de bedst kan 
tilegne sig den viden og de kompetencer, der kræves.…” 

 

Elevernes refleksion over egen udvikling mht. viden og kompetencer og tilstedeværelsen af elever i 

flertalsform rykker i centrum for kompetence- og projektdiskursen. 

”For at fastholde, at der er tale om et evalueringsforløb, vil det være helt naturligt, at de 
enkelte dele, herunder test, af dette forløb indgår som en væsentlig del af en eventuel 
studiebog for den enkelte elev….” 

 

Det er bemærkelsesværdigt, da der er tale om manifest intertekstualitet (jf. s.22)i forholdet mellem 

vejledningerne og bekendtgørelserne, og det er også bemærkelsesværdigt, hvordan hf-bekendtgørelsens 

bestemmelser om studiebog vinder indpas i vejledningen for stx: ”en eventuel studiebog for den enkelte 

elev”. Selv om tutorordningen kun er bekendtgørelsesfastsat for hf finder den vej ind i stx gennem 

vejledningens formulering. 

De modstridende diskurser tegner et broget og diffust billede for læreren. Kompleksiteten i omverden 

øges for den enkelte lærer, som skal matche de nye (uklare) krav til rollen. Samtidig er uklarhederne en 

udfordring for skolernes tilrettelæggelse af den løbende interne evaluering, selv om intensiveringen af 

arbejdsområderne kan næppe undgå at føles som en overbelastning (jf s.10 om Hargreaves).   

                                                 
139 Stx-bekendtgørelsen § 109 og hf-bekendtgørelsen § 58 
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7. Den kvantitative undersøgelse: 

Spørgeskemaundersøgelsen på 10 fynske gymnasier viser et entydigt billede af, at bekendtgørelsens krav 

om løbende intern evaluering af den enkelte elev bliver tolket som og udmønter sig i individuelle 

elevsamtaler. På samtlige adspurgte gymnasier gennemføres der elevsamtaler. Elevsamtaler er således 

ikke et enkeltstående fænomen, vi kun ser på de to gymnasier, hvor vi har lavet interviews. Det samlede 

resultat af undersøgelsen findes i bilag 2.  Der er kommet svar fra samtlige de ti gymnasier, som vi 

udsendte spørgeskemaet til. 

Der gennemføres forskellige typer af samtaler på gymnasierne og fordelingen på samtaletyper ses i 

nedenstående tabel. Samtaletyperne gennemgås i kapitel 8. 

 

Samtaletype140 Gymnasier og HF N = 10 

Karaktersamtale 90 % 

Fagligt evaluerende samtale 70% 

Studieudviklingssamtale141 30 % 

Tutorsamtale 40% 

Andet    20 %142 

 

Det fremgår eksplicit af stx- og hf-bekendtgørelsen, hvad der skal evalueres. Genstanden for den løbende 

interne evaluering er den enkelte elevs udbytte og kompetencer, men det fremgår ikke eksplicit hvordan. I 

hf bekendtgørelsen143 er tutorsamtalen, som tidligere nævnt, bekendtgørelsesfastsat. Det er således på stx 

op til det enkelte gymnasium at beslutte, om der skal være samtaler, og i givet fald hvilke samtaler man 

vil gennemføre. Såvel den fagligt evaluerende samtale som studieudviklingssamtalen kan betragtes som 

nye former for samtaler, som er dukket op i forbindelse med reformen, og som der har været forsøg med i 

årerne op til reformen144. Man kan tale om overførsel af et begreb fra erhvervslivet, som nu også findes i 

det offentlige system: MUS samtaler: medarbejder –udviklings-samtale. Karaktersamtaler blev også 

anvendt før reformen. 

Ansvaret for gennemførelsen af ovennævnte samtaler er placeret flere steder, som det ses i nedenstående 

tabel. 

 

                                                 
140 Et gymnasium kan praktisere flere typer af samtaler 
141 Benævnes et sted som kompetenceudviklingssamtale. 
142 Uddybes ikke yderligere 
143 HF bekendtgørelsen § 5 og bilag 5. 
144 Fyns Amt forsøg har kørt forsøg med det før reformens ikrafttræden ifølge nogle af vores interviewpersoner 
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Ansvar for gennemførelse af samtalerne Gymnasier og HF N = 10 

Klasseteam 80 % 

Faglærer 90 % 

Andre 30 %145 

 

Mønstret fra tutorsamtaler i hf synes overført til stx, hvor teamet fører samtalerne. Det er faglærerne, som 

fører karaktersamtalerne. Endelig står ledelsen og studievejledningen for samtalerne på G1, medens man 

tidligere på G2 har haft en mentorordning, som eksisterede indtil for et år siden, hvor den ophørte pga. 

manglende ressourcer. Fremover vil samtalerne føres af klasseteamet. 

Der tegner sig et billede af, at man som organisation har vurderet det som en nødvendighed at udarbejde 

formelle retningslinier for eller forslag til samtalerne, hvilket er tilfældet på 8 af gymnasierne (80 %). Det 

kan der være flere forklaringer på. Det kan være en middel til at fremme ensartetheden og hermed leve op 

til vejledningen til hovedbekendtgørelsens anbefaling om, at der stilles krav til ensartethed. 

 

”I den forbindelse er det naturligt, at der stilles krav om, at evaluering af såvel 
undervisning som den løbende evaluering af den enkelte elev sker på samme måde på hele 
skolen. Det indebærer en vis grad af fælles metode-, indholds- og rapporteringskrav”.146 
 

De formelle retningslinier kan også tydeliggøre kravene til den enkelte lærer og det enkelte team, 

koordinere lærernes indsats og ressourceforbrug ligesom afgrænsningen til studievejledningen kan 

ekspliciteres. Kompleksiteten for den enkelte lærer kan reduceres.  

Svagheden ved spørgeskemaformen med ja/nej spørgsmål er, at vi ikke kan se indhold i eller kvalitet af 

de formelle retningslinier. Udarbejdelsen af retningslinier viser en intention fra ledelsens side, men 

hvordan de opleves og anvendes i praksis af lærerne, er en anden sag.  

På 8 ud af de 10 gymnasier indgår elevsamtaler i skolens samlede evalueringsplan og på de sidste to vil 

de komme til at indgå fremover. Når man går ind på de enkelte gymnasiernes hjemmesider, er det et 

meget diffust og broget billede, der tegner sig af de respektive evalueringsplaner, lige fra 

tilgængeligheden til det mere indholdsmæssige omkring elevsamtalerne.  Man kan imidlertid forestille 

sig, at det vil udjævne sig over tid i lyset af eksistensen af Fyns Amts almenpædagogiske 

samarbejdsprojekt, som er et pædagogisk samarbejdsprojekt mellem de fynske gymnasier. De nye 

arbejdsopgaver for lærerne sammenholdt med kompleksiteten og mangetydigheden i bestemmelserne i 

                                                 
145 Studievejleder og ledelse (G1), mentor tidligere i forbindelse med forsøg et andet sted (G2). 
146 Vejledning til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen, (stx-bekendtgørelsen) 
Bekendtgørelse nr. 825 af 17. juli 2006 
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bekendtgørelsen har nødvendiggjort lokale initiativer i retning af at udlægge teksten og tolke kravene, så 

man har kunnet finde frem til en praksis, som på den ene side opfylder kravene i bekendtgørelserne og på 

den anden side er operationel og administrerbar for ledelse og lærere på skolerne. I Fyns Amt har man 

gennem flere år haft ovennævnte pædagogiske samarbejdsprojekt, som gennem kursusaktivitet og 

udarbejdelse af tre temahæfter om teamsamarbejde, om studieplanen og om evalueringsplan147 afdækker 

væsentlige problemstillinger på de nævnte områder, og opstiller konkrete bud på, hvordan 

bekendtgørelseskravene kan udmøntes i praksis. En række af vores interviewpersoner henviser til dette 

arbejde, og nogle af dem har i forbindelse med kursusaktiviteten deltaget i længerevarende systematisk 

arbejde med teamsamarbejde. Hæftet med evalueringsplanen tager udgangspunkt i bekendtgørelsens krav 

om, at skolerne har en overordnet evalueringsplan, og præsenterer nogle konkrete bud på, hvordan 

kravene i bekendtgørelsen kan omsættes til praksis. Der beskrives tre niveauer i en evalueringsplan og 

niveau tre omhandler den løbende evaluering af den enkelte elev. Elevsamtaler har et selvstændigt afsnit, 

hvor der gives forslag til hvordan148.  

På 8 ud af 10 gymnasier har der ikke været tilbud om efteruddannelse i forbindelse med elevsamtaler. På 

de to resterende man haft hhv. et skolebaseret, lokalt møde, hvor man fandt ud af rammerne, og man har 

trukket på studievejlederne, og et coachingkursus, hvor 9 lærere har deltaget. At der på de 8 gymnasier 

ikke har været tilbudt efteruddannelse, kan måske forklares med, at man på det enkelte gymnasium har 

vurderet, at det er tilstrækkeligt, at nogen har været på teamkursus, og derfor kan trække på erfaringer 

derfra. Men samtidig kan den manglende efteruddannelse betyde en intensivering for den enkelte lærer i 

stedet for en professionalisering 149. Man kan også anlægge det perspektiv, at lærerne, ifølge 

Hargreaves150, er fanget i videnssamfundets trekant, hvor de møder større krav, samtidig med at der er 

færre penge til eksempelvis efteruddannelse. 

 

                                                 
147 Susan Mose & Anne Kirsten Pettitt: Evalueringsplanen, 2006. www.gympaed-fyn-u-net.dk  
148 Susan Mose & Anne Kirsten Pettitt (2006), s. 23. 
149 Hargreaves (2002), s. 153 
150 Hargreaves (2006), s. 11 
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8. Organisering af elevsamtaler på skolerne. 

Det kan være formålstjenligt på baggrund af bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger at skelne 

mellem forskellige typer af individuelle elevsamtaler, selv om mange af dem vil aktualisere den samme 

problematik for de deltagende lærere og elever.  

Tutorsamtalen på hf er en veldefineret størrelse. Den er bekendtgørelsesfastsat, finder sted i tilknytning til 

kursisternes udfyldelse af den personlige studiebog, og formålet med samtalen er at styrke kursistens 

studiekompetencer og refleksioner over læringsproces. 

Den fagligt evaluerende elevsamtale – som den f.eks. findes i undervisningsvejledning for samfundsfag - 

tager udgangspunkt i elevens faglige standpunkt, arbejdsindsats og deltagelse i undervisningen og 

inddrager elevens refleksion.  

Den individuelle udviklingssamtale, som omtales i vejledningen for matematik, er mindre veldefineret. 

Den indgår som et led i evalueringen af undervisningen, men fokus er ikke klart afgrænset – det foreslås 

at flere fag inddrages, og at samtalerne også kan omfatte studieteknik.  

Karaktersamtalen omtales ikke i styrepapirerne, men den praktiseres på mange skoler, jf. 

spørgeskemaundersøgelsen, ligesom den har været praktiseret under den tidligere 

gymnasiebekendtgørelse. Den finder typisk sted i forbindelse med – ofte lige efter – indskrivningen af 

standpunktskarakterer og er lærerens begrundelse til eleven for den givne karakter, samt evt. forslag til 

forbedringer. 

På de to gymnasier, vores interviewpersoner kommer fra, organiserer man sig forskelligt mht. 

elevsamtaler, og vi vil nedenstående redegøre for, hvordan samtalerne organiseres. 

 

8.1 M-gymnasium 

Der afholdes tutorsamtaler i hf og karaktersamtaler i gymnasieklasserne151. Tidligere har gymnasiet haft 

forsøg med elevsamtaler i gymnasieklasser med henblik på at samtale om studieegnethed152. 

Tutorsamtalerne er en del af skolens samlede evalueringsplan153, og de indgår som evaluering af elever i 

forbindelse med den ”løbende evaluering af udbyttet” 154. I evalueringsplanen refereres til bekendtgørelse 

og vejledninger, men der er ikke en detaljeret gennemgang af, hvordan tutorsamtalen tænkes udformet – 

blot nævnes det, at studiebog og tutorsamtaler udgør såvel den summative som den formative evaluering 

af eleverne.155  I den elektroniske studiebog findes en vejledning156 til såvel tutor som til kursist. 

                                                 
151 Jf interview med MS1  
152 Jf. Interview med MS2  
153 Evalueringsplan for M-gymnasium 
154 Hf-bekendtgørelsen §57 
155 Evalueringsplan s. 9 
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Vejledningerne indeholder forklaring for lærerne/tutorerne på begreberne studiebog, tutorordning og 

kompetencekatalog og for eleverne på studiebog, tutor og forskellen på tutor og studievejleder/andre 

lærere.  

Samtalerne i gymnasieklasserne i forbindelse med (umiddelbart efter) karaktergivningen er ikke 

indskrevet i evalueringsplanen; de er (tilsyneladende) en del af en tradition på gymnasiet. 

Tutorsamtalerne afholdes mellem kursist og den pågældendes tutor, som også er medlem af klasseteamet. 

Klasseteamet fordeler kursisterne imellem sig (jf. ML2-interview), således at der sikres en passende 

kønsmæssig fordeling og en fordeling af kursister, som må forventes af have særlige behov (f.eks. 

tosprogede). Karaktersamtalerne afholdes mellem faglærer og elev. 

Tutorsamtalerne afholdes tre gange om året i forbindelse med, at de enkelte faglærere har indskrevet 

deres evalueringer af kursistens kompetencer i den elektroniske studiebog (november, marts og maj). 

Samtalen skal tage udgangspunkt i fem fokuspunkter, som kursisten har opstillet, og i faglærernes 

evalueringer. Desuden skal tutoren sammen med kursisten forholde sig til studiekompetencerne på et 

mere generelt plan157 med henblik på elevens refleksion over kompetenceudvikling og læringsprocesser. 

Over for kursisten gøres der opmærksom på tutoren som coach, der skal  

”hjælpe dig med at gøre studiemæssig status og træffe beslutninger om, hvordan du kommer 
videre og opnår stadig bedre resultater” 158,  
 

og det præciseres, at tutoren adskiller sig fra studievejlederen ved at være mere faglig orienteret end 

denne, og fra de andre lærere ved at være orienteret om den enkelte kursists arbejde og bringe 

informationer videre til faglærerne om kursistens faglige mål. 

Karaktersamtalerne har ingen formaliserede rammer. De finder typisk sted i en af faglærerens lektioner i 

klassen, hvor læreren finder rum til at tale enkeltvis med eleverne, mens klassen arbejder selvstændigt. 

Det er frivilligt for eleverne, om de vil deltage i samtalerne. 

Opfølgning af tutorsamtalen foregår igennem anvendelse af studiebogen, hvor kursisten beskriver sin 

kompetenceudvikling og læringsprogression og opstiller mål for fremtiden, men der findes ikke en 

specificeret plan for opfølgning. 

Der foregår ikke nogen egentlig opfølgning på karaktersamtalerne. 

 

                                                                                                                                                                            
156 Forsiden i hhv. lærerens og kursistens version af den elektroniske studiebog 
157 Jf. forsiden til studiebogen. 
158 Studiebogens vejledning til kursisten 
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8.2 S-gymnasium 

Gymnasiet har ikke hf-afdeling, og skal derfor ikke afholde tutorsamtaler. For at tilgodese stx-

bekendtgørelsens krav om at give eleverne et klart billede af deres styrker, svagheder m.v. er det 

imidlertid besluttet, at lærerteamet i 1.g-klasserne skal gennemføre samtaler med alle eleverne. Det var 

under overvejelse at give eleverne skriftlige tilbagemeldinger på deres gymnasieegnethed, men ledelsen 

endte med at beslutte sig for samtalemodellen. Samtalerne er skrevet ind i gymnasiets evalueringsplan i 

forbindelse med evaluering af den enkelte elev159, og de tager udgangspunkt i faglærernes evalueringer i 

forbindelse med karaktergivning i november.160 Der er på gymnasiet to pædagogiske inspektorer, som 

sammen med undervisningsudvalget har udarbejdet materiale til teamenes i forbindelse med de første 

elevsamtaler161. Der er desuden aftalt en aflønning af de deltagende lærere på 3 timer pr. lærer. Gymnasiet 

har tidligere haft mindre forsøg med elevsamtaler i enkelte klasser.  

Klassens team står for samtalerne og tilrettelægger afholdelsen af dem. Der er åbnet mulighed for at 

inddrage andre af klassens lærere i samtalerunden. Mange team valgte f. eks. i efteråret 2005 at lade to 

lærere deltage i hver samtale for at dele arbejdsbyrden og var derfor nødt til at supplere det tre mand store 

team med en ikke-team-lærer for at få det til at gå op. Hvert samtale-par afholdt således individuelle 

samtaler med halvdelen af klassen, men en anden mulighed kunne være, at de tre teammedlemmer delte 

klassens elever mellem sig og holdt individuelle samtaler hver især.. 

Skolens undervisningsudvalg udsendte vejledende retningslinjer til lærerne for samtalerne, som fandt sted 

i november i forbindelse med karaktergivning og forældrekonsultation. Det var dog op til det enkelte 

team, om man ville følge retningslinjerne. Retningslinjerne foreslog, at samtalerne tog udgangspunkt i 

stikord fra faglærerne, evt. i et afkrydsningsskema, hvor elevens forberedelse, aktivitet, koncentration, 

indlæringsevne og samarbejdsevne blev vurderet som meget god – god – ok – dårlig – meget dårlig. 

Faglærernes evaluering kunne suppleres med elevernes selvevaluering – afkrydsning af 6 spørgsmål om 

forberedelse, aktivitet, koncentrationsevne, samarbejdsevne, holdning til skolearbejde og lektielæsning 

samt gennemsnitlig forberedelsestid pr. dag. Samtalerne varede 10-15 minutter og planlagdes af teamet 

over en halv dag, typisk i en lektion hvor resten af klassen kunne arbejde selvstændigt med skriftlige 

opgaver. 

Der var mulighed for at teamene kunne holde en ny samtalerunde med udvalgte elever i marts måned (i 

forbindelse med karaktergivningen). Stikordene fra efterårets evaluering blev gemt af teamet til brug ved 

                                                 
159 Stx-bekendtgørelsen §109 
160 Evalueringsplan for 1g (2005-2006) S-Gymnasium 
161 Evaluering af 1g-elever skoleåret 2005-2006 
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opfølgningen. Af interviewene fremgik det, at der kun havde været nogle få samtaler i hver klasse i anden 

runde. 

 
9. Analyse af interviews. 

I vores analyse af interviewmaterialet interesserer vi os for, hvordan vores teoretiske udgangspunkt 

(formuleret i teoriafsnittet) bekræftes af svarerne på de stillede spørgsmål. Desuden vil vi se på, hvordan 

de forskellige konkurrerende diskurser, som udtrykkes i bekendtgørelser, vejledninger og læreplaner, 

håndteres af lærerne i forbindelse med deres omtale af og oplevelse med elevsamtalerne. Genstanden for 

vores analyse er interviewene med lærere, mens interviewene med studievejledere vil blive brugt til at 

perspektivere lærernes udsagn. 

 
9.1 Karakteristik af elevsamtalerne. 

På spørgsmålet om, hvad der karakteriserer elevsamtalen og i den forbindelse hhv. den gode og den 

problematiske falder svarene inden for tre felter. Interviewpersonerne omtaler forhold, som har at gøre 

med 1. selve samtalen, 2. egenskaber hos eleven, 3. forhold, der kan henføres til understøttelse og 

stilladsering for eleverne. 

For at indkredse såvel den gode som den problematiske elevsamtale vil vi henvise til systemteoriens 

kommunikationsmodel, hvor forståelse er et succeskriterium for kommunikationen. Lærerne i 

interviewene udtrykker noget lignende: En god elevsamtale er en samtale, hvor der er dialog begge veje, 

hvor eleven giver udtryk for selverkendelse. Omvendt kan kommunikationen ikke siges at være lykkedes 

i den problematiske samtale, hvor eleven går i forsvarsposition på grund af manglende selverkendelse. 

Systemteoriens kommunikationsmodel (s.14) opererer med de fire selektioner: information, 

meddelelsesadfærd, forståelse og forståelseskontrol.  

SL3: (Samtalen er)typisk foregået ved, at eleven har talt ud fra spørgsmålene, og jeg har så 
spurgt ind til noget, som jeg synes, jeg ikke fik svar på. Eleven har forberedt sig til 
samtalen. Har fået udleveret spørgsmålene et par dage i forvejen, og bliver bedt om at gøre 
sig overvejelser over, hvad de vil svare. 
 

Som det fremgår af ovenstående, er det forsøgt at gøre dagsordenen klar for deltagerne i samtalen 

(information): Eleverne har fået spørgsmål, som de skulle forberede sig på (meddelelsesadfærd), eleven 

taler ud fra spørgsmålene (forståelse), læreren spørger, hvis han ikke oplever svaret som fyldestgørende 

(forståelseskontrol). Oplevelsen af den gode hhv. den dårlige samtale hænger sammen hermed. Om den 

gode elevsamtale: 

SL3: Eleven kommer selv med tingene i stedet for at man skal hive det ud. Jeg synes ikke, at 
det er ret mange elever, hvor det er et problem. 
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Og den dårlige: 

SL3: Der findes mennesker, der ikke rigtig gør sig nogle ideer om, hvorfor de er havnet der, 
som de er. Og heller ikke vil gå ind i det. Eleven skal jo åbne sig op, det er jo faktisk nogle 
lidt nærgående spørgsmål, eleven skal vise villighed til det. Det er der nogle enkelte, der 
ikke gør. Det er lidt ubehageligt. Jeg ved ikke, om eleven oplever det som ubehageligt, men 
det kan jeg godt opleve.  

 
Samtalens succes afhænger således af, om der er konsensus om, hvad der er emnet for samtalen, og at 

eleven går ind på det, kommunikationen skal handle om. 

Der nævnes en række årsager til, at det kan mislykkes: Manglende ærlighed, manglende selverkendelse, 

passivitet og ligegyldighed, alle sammen forhold hos eleven. Det er lærerens opgave at irritere det 

psykiske system hos eleven, så der igangsættes en proces, der kan føre til forandring. De nævnte mangler 

vanskeliggør denne proces, fordi den manglende forståelse gør, at irritationen af systemet ikke virker, da 

der ikke kan ske ikke en overførsel fra det sociale system til det psykiske system. 

Det fremherskende udsagn hos lærerne om den vellykkede samtale er, at det er den, hvor man flytter 

noget (SL1, SL2, SL6, ML1, ML2), og hvor man efterfølgende kan spore en udvikling. Flere lærere 

fremhæver, at det typisk kan være samtaler med mellemelever eller stille piger, der kan opleves 

succesfulde, fordi der er mulighed for understøttende stilladsering. Systemteoriens bud på stilladseringen 

er, at der gives eleven mulighed for refleksion og lov til decentrering gennem at afprøve sine egne 

konstruktioner i kommunikation med læreren: 

SL4: ”De gode samtaler er ikke nødvendigvis med de dygtige elever, de får ikke ret meget 
ud af, at man sidder og roser dem. Mere mellemelever, man får hånden under: Kom nu, 
prøv nu, du kan godt, nå ja det kan jeg jo også, de/lærerne ved godt, at jeg kan, så sker der 
faktisk noget”. 

 

Ziehes tre dimensioner som elementer i den kulturelle frisættelse kan bruges til at forklare indtrykket af 

en dårlig samtale som et udtryk for den øgede subjektivering. Lærerne har en oplevelse af, at nogle 

samtaler er dårlige, fordi eleven nægter at deltage: 

SL2: ”Eleven siger 7 er jo også meget godt, det går vel, jeg skal også have tid til at spille 
fodbold”. 
SL4: ”Nogen tog det pænt, andre kunne ikke bruge samtalerne til noget. Eksempel med en 
elev, som reelt skulle gå ud, skulle aldrig have været der, i citationstegn et socialt tilfælde: 
Han sad med kasketten nede og sagde, at vi bare var efter ham, og det var ganske 
forfærdeligt, og hvad vi bildte os ind. Vi kunne slet ikke komme til ham”. 
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En særlig type af problematiske samtaler findes, når samtalen kommer til at handle om noget andet end 

det, læreren har forestillet sig, f.eks. hvis eleven kommer frem med meget personlige forhold eller 

oplevelser, eller stærke følelsesudbrud: 

SL1: ”Skrækscenariet vil være, at man kom til at lægge pres på en elev, som ikke lavede 
sine ting, sagde noget eller ikke afleverede sine opgaver, og eleven har personlige 
problemer”. 

 

Det udtrykker lærerens frygt for at blive udfordret ud over den faglige ekspertise, og – med et udtryk fra 

psykodynamikken - aktiverer det forsvarsmekanismerne. Da skolen imidlertid er arena for såvel elevernes 

som lærernes identitetsudvikling (jf. s. 7) er det problematisk at forestille sig, at der er områder, som 

massivt kan lukkes ude i elevsamtalerne. Dette forhold kan betyde en øgning i oplevelsen af kompleksitet 

for lærerne, som vil opleve, at de bliver stillet over for store udfordringer i form af at skulle holde emnet 

for samtalen på elevens faglige og kompetencemæssige udvikling, samtidig med at eleven måske har en 

anden dagsorden. Der er da også en erkendelse hos lærerne af afgrænsningsproblemerne til f. eks. 

studievejledningen: 

SL4:”Måske tog vi egentlig studievejlederens rolle på os, sagde det ikke så for godt 
ud……”, det var ubehageligt” 
 
SL5: ”og jeg synes når vi er ude på det område, hvor det ikke er faglige færdigheder, man 
vurderer på, men hvor det er noget mere overordnet personligt, kan man godt ramme dem 
mere personligt, end hvis det er: du er ikke ret god til matematik”. 
I: ”Og det er problematisk?” 
SL5: ”Det er det fordi, det er vi ikke så godt klædt på til”. 

 

Af citatet fremgår det, at når emnet for samtalen er elevens kompetenceudvikling (mht. personlige 

kompetencer) er afgrænsningen til studievejledningen svær. 

Til belysning af de interviewede læreres opfattelse af afgrænsningsproblemerne har de interviewede 

studievejledere bud på, hvilke krav man kan stille til lærere, som deltager i elevsamtaler. De forskellige 

samtaler har forskellige dagsordener: Emnet for elevsamtalen er elevens faglige og studiemæssige 

udvikling, mens emnet for studievejledersamtalen ofte er elevens personlige forhold. Ansvaret for at 

elevsamtalen kommer til at handle om det, den skal, ligger hos læreren, selv om der ofte vil være 

grænsetilfælde.  

MS2 og SS1 formulerer samstemmende, at læreren må beherske denne skelnen: 

 SS1: At kunne holde sig til det faglige og studietekniske 

 
MS2:”Det er vigtigt at teamlærerne kan skille tingene ad og henvise til stv. Det er vigtigt at 
man ikke som faglærer begynder at snage i – men nogle faglærere trækker grænsen for 
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skarpt – man skal ikke afvise dem. Hvis nu ens elskede mormor er død, så yder man ikke den 
samme indsats. Det har teamene været gode til at aftale med eleverne.” 
 

Forsøget på at definere forskellige dagsordner for studievejledersamtalen og for elevsamtalen kan ses som 

en bestræbelse på at reducere kompleksiteten for lærerne. Det er en erkendelse hos de interviewede 

studievejledere, men i formuleringen ”Det er vigtigt, at man ikke som faglærer begynder at snage i” 

åbenbares en opfattelse af, at nogle lærere opfatter det attraktivt at komme tæt på eleverne og dermed 

også på deres problemer. Denne problematik vil blive taget op i forbindelse med spørgsmålet om, 

hvorvidt elevsamtaler kan ses som en berigelse af lærerrollen. 

 
9.2 Krav til læreren: 

Med dette tema ønsker vi at få indblik i lærernes opfattelse af de krav (udefrakommende og fra personen 

selv), som vedkommende har oplevet, at der stilles i relation til elevsamtalen i form af forberedelse, selve 

samtalen og det efterfølgende arbejde, og de krav der stilles til samarbejde med team, klassens øvrige 

lærere og studievejledningen.  

Der ses en stor spredning i, hvordan lærerne oplever og vurderer omfanget af de krav, som stilles. Det 

spænder fra læreren (SL1), som ikke finder, at der har været den store forberedelse hverken før eller efter, 

til en anden lærer (SL4), som har oplevet, at omfanget har været meget stort. Læreren har samlet 

information ind fra de øvrige lærere, som et led i forberedelsen, selv samtalen opleves som hårdt arbejde, 

og der har været et opfølgende arbejde med nogle af eleverne. 

SL4:”Det her har været voldsomt, mere voldsomt end tidligere, måske har vi gjort det 
voldsomt, mere voldsomt end det skulle være”. og ”Det er ikke bare rutine. Du kan ikke 
bare gå ind og snakke med elever, du har kendt i tre måneder, på rutinen”. 

 

SL2 peger på, at lærerne skal arbejde med at have et bevidst forhold til progressionen: 

SL2: ”En progression i samtalen, vi skal målrette lidt”, 
 
et krav, som ifølge Erling Lars Dale162, hører til på et K3 niveau, og som den enkelte lærer kan opfatte 

som en belastning. Teoretisk er det et yderst rimeligt krav at stille og leve op til, men omvendt kan det 

være et krav, som kan være svært at honorere i praksis pga. manglende tid. 

Det generelle billede, der tegner sig er, at der har været meget forberedelse, og det har været 

ressourcekrævende. Samtalerne opleves som en ny opgave og en ekstra arbejdsbyrde, som er 

tidskrævende og som ikke aflønnes tilfredsstillende. Ifølge Hargreaves er det et udtryk for en øget 

                                                 
162 Kompetenceniveauet kan forklares med Erling Lars Dales systematik til beskrivelse af kompetenceniveauerne i forbindelse 
med undervisning, hvor K1 refererer til undervisningen gennemførelse, K2 til planlægning og evaluering og K3 til den 
teoretiske begrundelse for de foretagne valg. Raae (2006), s. 487 
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intensivering163. En anden lærer (ML2), oplever det i forbindelse med tutorsamtaler problematisk, at 

eleven skal føre referat på computeren, mens der føres samtale, når tidsrammen ikke er tilstrækkelig. 

ML2: ”Der er sat en halv time af, men det tager en time. Nogle kan gøre det på en halv 
time, men det kan jeg ikke, så aflønningen kan ikke følge med. …..”Jeg tager mine noter – 
der er en notatting på studiebogen, så man kan tage noter, men jeg vil hellere have 
øjenkontakt, så jeg tager ikke noter, så når eleven er ude af døren, opsummerer jeg”. 
 

ML2 tager sine egne forholdsregler for at gennemføre tutorsamtalen på en for hende tilfredsstillende 

måde, men set udefra påfører ML2 sig selv en øget arbejdsbelastning ved at samtalerne tager længere tid, 

end der er sat af tid af til, og der skrives notater efter samtalerne. Utilfredshed med aflønningen afspejler 

sig hos SL6, som også påpeger det problematiske ved, at man som lærer påtager sig en arbejdsopgave 

uden en tilfredsstillende honorering (det handler om forberedelsen til samtalerne, hvor der skulle læses 

skemaer igennem): 

SL6: ”Det er der så en lærer, der har gjort frivilligt, hun lave bare tingene uden at få noget 
for det, og det er jo også urimeligt”. 
 

Det at afholde samtaler stiller krav og forventninger til de involverede lærere. Kravene fra omverdenen 

(styrepapirer, skole, evalueringsplan og kolleger) medfører en irritation af det psykiske system (læreren). 

Endvidere influerer omgivelsernes normative forventninger til læreren på lærerens rolleudførelse.  Det 

overlades til gymnasiet og lærerne at eksplicitere bekendtgørelsernes krav om den løbende interne 

evaluering af den enkelte elev. Gymnasiet og lærerne skal således ”oversætte reformkrav til praktisk 

pædagogik”, og individuelle elevsamtaler er en måde, man har valgt at gøre det på mange steder jf. vores 

kvantitative undersøgelse. Omgivelsernes normative forventninger opfattes mere belastende for nogen 

end for andre. Lærerne forholder sig refleksivt til deres egen rolle, og for nogle opstår der rollekonflikter 

som følge af uklare rolleforventninger, og/eller af at de ikke har de kvalifikationer, der skal til for at 

indtage rollen. Det kan være svært at adskille person og rolle. Som det udtrykkes hos SL4: 

SL4: ”Jeg bruger min person meget. Jeg var færdig mentalt efter samtalerne, man er meget 
på som person”. 
 

SL6 har en oplevelse af, at samtalerne har kørt på mange niveauer, og det kan tilskrives, at: 

 SL6: ”det måske ikke har været så klart defineret, hvad formålet med dem var”. 

Uklarhederne (den diskursive kamp) i bestemmelserne er således ført med ind på skoleniveau og på 

samtaleniveau. Den enkelte lærer føler sig fanget i dilemmaet mellem at ville løse opgaven på 

tilfredsstillende vis, og at de ressourcer, der er sat af til at løse opgaven, ikke er tilstrækkelige.  

                                                 
163 Hargreaves (2002), s. 153 
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Generelt har det efterfølgende arbejde ikke fyldt så meget.   

SL1: ”Efterbehandlingen er gået med at skrive notater sammen og lægge det ud på nettet. 
Ikke nogen opfølgning i forhold til eleverne”. 
 

Det kan umiddelbart forklares ved, at der ikke er afsat ressourcer til det, og det dermed ikke honoreres, og 

lærerne har derfor valgt det fra. Der har ikke på skoleniveau været et krav om at følge op på samtalerne. 

Det betyder, at den proces, der kan sættes i gang ved en samtalen ikke følges op, det bliver således op til 

eleven selv at fortsætte refleksionsprocessen. Det kan med Ziehe i baghovedet virke uhensigtsmæssigt at 

stoppe i en proces i stedet for at holde gang i processen og decentreringen. Tilsvarende opfattelse findes 

hos SL6: 

SL6: ”Nej, for man har ikke så meget tid til at gøre noget ved de referater, men for eleven er 
det en udmærket idé, at de skal tænke sig om bagefter og formulere i ord, hvad jeg vil 
forbedre, for så er det lettere for dem at huske, frem for at det kun står som nogen ord, fordi 
så kan man jo glemme det, når man går ud af lokalet, så på den måde tror jeg, eleverne 
bliver mere bevidste om, at det har en betydning”. 
 

 Der efterlyses værktøjer til samtalen, og der er et efteruddannelsesønske og -behov hos de lærere, som 

ikke har erfaringer med elevsamtaler fra tidligere. Samarbejdet mellem team og klassens øvrige lærere har 

ikke været formaliseret. Det har været op til det enkelte team at bestemme samarbejdet og dets omfang. 

Det strækker sig fra, at der ikke har været noget samarbejde, til at man har indhentet oplysninger fra 

klassens øvrige lærere. En enkelt lærer angive, at de er de øvrige læreres ansvar at læse i Fronter, hvor 

man har lagt referater fra samtalerne. Udtalelsen peger på en problematik omkring, hvorvidt man skal 

give ordrer til sine kolleger, eller om det er den enkeltes eget ansvar at holde sig orienteret. Samtidig ser 

man, i kraft af at S-gymnasium opererer med teamleder, at det er teamlederens ansvar at indhente 

oplysninger fra klassens øvrige lærere om eleverne (SL5). En mellemlederfunktion har set dagens lys. 

Den manglende formalisering kan føre til en konflikt i den enkeltes oplevelse af kravene, idet det både 

kan betragtes som en frihed til den enkelte, og betragtes som en uklarhed, der betyder en ekstra belastning 

og øget kompleksitet for den enkelte, som skal beslutte hvordan. 

Der har heller ikke været et formaliseret samarbejde på skoleplan mellem team og studievejledning. Det 

har været op til lærerne i det enkelte team at bestemme. Samarbejdet har antaget mange forskellige 

former. I én klasse har studievejlederen set referater fra elevsamtaler, i en anden er referaterne ikke givet 

direkte, men de har ligget i et rum i fronter, hvor studievejlederen også har adgang. I én klasse har der 

været et samarbejde omkring problematiske elever, som studievejlederen blev bedt om at tage en samtale 

med. I en anden klasse har der ikke været noget samarbejde. I én klasse har der været et parløb mellem 

tutor og studievejleder (som i øvrigt også var tutor i den pågældende klasse) i forbindelse med 
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problematiske elever. Denne spredning i samarbejdsform og –måde kan tilskrives flere parametre. Der 

kan være en usikkerhed omkring rollefordelingen: hvad skal man i elevsamtaler, hvad kan 

studievejledningen? - og det kan være manglende overskud til at have flere samarbejdsrelationer. Det er 

meget sparsomt med refleksioner omkring afgrænsningen til studievejledningen. En siger dog: 

”Man skal ikke forsøge at være psykolog, det kan være et problem i forhold til at bevæge sig 
ind et sted, man ikke er klædt på til som lærer uddannelsesmæssigt. Uddannet faglærer og 
ikke uddannet psykolog eller hvad ved jeg. Man skal holde sig langt væk fra at lege 
psykolog”. 164 

 

Læreren reflekterer over sin egen rolle (at der så sættes lighedstegn mellem studievejleder og psykolog er 

mere problematisk). Det kan tilskrives, at det ikke er klart ekspliciteret på skoleplan, hvad der er 

studievejlederens opgave, og hvad der ikke er. 

Der synes et behov for klare retningslinier omkring samarbejde med såvel team, kolleger som 

studievejledning, herunder en eksplicitering af studievejledersamtaler i forhold til elevsamtaler. Det er 

værd at bemærke, at SL 4, som har en oplevelse af en meget stor arbejdsbyrde, og som har udført sit 

arbejde meget grundigt, men samtidig også angiver at have ”gjort det mere voldsomt end det skulle 

være”, ikke har samarbejdet men studievejledningen. Men det har ”ikke været et bevidst valg”. 

Studievejlederne giver på tilsvarende vis udtryk for, at der er et behov for at eksplicitere afgrænsningen til 

studievejledningen. At det ikke har fundet sted handler mere om en stor arbejdsbelastning i øvrigt end om 

velvillighed.  

SS1: ”Vi har ikke haft tid til at planlægge det, men vi har snakket om, at vi skal lave nogle 
overordnede aftaler om, hvem der gør hvad, men så langt er vi slet ikke kommet.” og ”Vi 
har i hvert fald tænkt os, at vi skulle have en debat om det, og selvfølgelig så må vi komme 
med et input (til samtalerne), men vi har mere snakket om afgrænsningen”. 
 

Studievejlederen pointerer vigtigheden af, at man som lærer ved elevsamtaler kan skille tingene ad, det 

faglige fra det personlige, men er samtidig klar over, at der kan være overlap. Tiltaget på Nærum Amts 

Gymnasium165 omkring den professionelle studiesamtale i gymnasiet, hvor forskellen mellem en 

mentorsamtale og en studievejledersamtale ekspliciteres, tager højde for nogle af de problematikker, som 

såvel lærere som studievejlederne ser i forbindelse med elevsamtaler på deres respektive gymnasier. 

 

                                                 
164 SL3 
165 Gottlieb og Hansen (2005), s. 4 
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9. 3 Lærerrollen: 

I vores forsøg på at afdække lærerrollen spurgte vi til rollen som lærer og rollen i forbindelse med 

elevsamtaler, ændringer og rolleforventninger som følge af reformen, om lærerne opfatter elevsamtaler 

som en berigelse af lærerjobbet/lærerrollen og endelig om, hvordan betegnelsen den professionelle lærer 

opfattes.  

Der skelnes mellem rollen som lærer og rollen i forbindelse med elevsamtaler. Vi ser en høj grad af 

bevidsthed om og refleksivitet i forhold til de forskellige roller som lærer. Der er mange lighedspunkter 

mellem Becks166 inddeling af lærerrollen i: Skulptøren, træneren, konsulenten og deltageren og lærernes 

egne beskrivelser af deres forskellige roller: Tavleunderviser, formidler, entertainer (en konsekvens som 

følge af et tidspres i fagene), vejleder, konsulent, autoritær og ikke-autoritær, og klasselærer. Lærerne 

opererer med en vekselvirkning mellem disse roller, hvilket svarer til Giddens udsagn om, at 

 ”der er et selv, der står bag mange forskellige rolleudførelser”. 167  

 

Hvilket også kommer til udtryk i følgende udsagn fra SL5, tilsvarende findes hos SL3: 

SL5: ”Mange forskellige roller som lærer, sammenhæng mellem de forskellige roller og 
undervisningens tilrettelæggelse” og ”Elevens læring i centrum, spiller roller i relation 
hertil”. 
 

Der ses her en dobbelthed i lærerens refleksioner, med retning mod undervisningens tilrettelæggelse og 

elevens læring.  

Eleverne indtænkes på forskellig måde i lærernes refleksioner omkring lærerrollen. Det strækker sig fra at 

påtage sig en autoritær eller en ikke autoritær rolle i klasserummet(SL1) til overvejelser om, at 

vejlederrollen er den mest givende for både læreren selv og eleverne og samtidig også at være blevet mere 

entertainer, som følge af et tidspres i fagene (SL2), til en følelse af at være objektgjort som følge af 

elevernes store krav ML1: 

 ML1: ”Eleverne har en oplevelse af, at jeg er en maskine, som står til rådighed”. 

 

Rasmussen168 påpeger det problematiske ved at definere lærerkvaliteter for personnært, da man herved 

kan have svært ved at skelne mellem sig selv som person og sig selv som lærer. Det kan så blive 

vanskeligt for læreren, at: 

                                                 
166 Raae (2006), s. 489 
167 Zeuner (2006), s. 25 
168 Rasmussen (2004), s. 128 
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”skelne (eventuel) kritik fra denne personlighedskerne eller forståelse af sig selv som 
person i stedet se den som en kritik af rolleudøvelsen, hvilket bidrager til at gøre læreren 
unødig sårbar”. 169 

  

Udsagnet fra ML1 kunne pege i den retning af en selvforståelse, hvor læreren er blevet sårbar. Samtidig 

kan det også forklares med den øgede grad af subjektivisering og informalisering i det senmoderne 

samfund, hvor auraen om læreren er væk; læreren er nu en maskine. 

I relation til elevsamtalerne ses samstemmende udsagn om, at man agerer i en anden rolle ved 

elevsamtaler end i rollen som lærer. Samtidig er der sket en udvidelse af lærerrollen, man er ikke længere 

bare faglærer, og der åbnes for muligheden af at få en anden indsigt i den enkelte elev, end hvad der var 

tilfældet som faglærer. 

SL6:”I gamle dage var man mere faglærer, nu åbner man op for en større viden om 
eleverne”. 

 

SL1 vurderer, at den ikke-autoritære rolle ses som en fordel ved elevsamtaler, som hermed kan holdes i 

en afslappet, venskabelig tone. Samtidig påpeges det dog, at det ikke er et ligeværdigt forhold, da der er 

en skæv magtfordeling, idet to lærere sidder over for en elev ved samtalen. Et valg nogle team har 

foretaget på S-gymnasiet, men der er sparsomme refleksioner over magtfordelingen. At agere i forskellige 

sammenhænge og kunne omstille mellem forskellige registre ses som en afspejling af senmoderne 

samfund. 

Lærerne påpeger ændringer i såvel lærerrollen som rolleforventninger i forbindelse med reformen på 

forskellige områder. Der er nu krav om et mere helhedsorienteret blik på elevernes uddannelse. 

SL3: ”Den (reformen) forlanger et meget mere helhedsorienteret blik på elevernes 
uddannelse, end vi har været vant til. Men det vil tage lang tid, inden vi får det overblik, 
hvis vi overhovedet får det, det er jeg lidt i tvivl om. Det er et meget højt ambitionsniveau at 
sætte sig, at vi skal håndtere det”. 
 

Tidligere var helhed og sammenhæng noget, den enkelte elev selv skulle skabe ud fra de forskellige fag. 

Med reformen er det i højere grad lærerne, der skal sikre, at eleverne faktisk kommer til at se uddannelsen 

som en helhed. AP, AT, NV, studieplan og løbende intern evaluering af den enkelte elev kan ses i lyset af 

det. Dette koblet med Ziehes udsagn om, at skolen er arena for identitetsdannelse og identitetsarbejdet ses 

som en proces understøttet af evnen til refleksivitet. 

                                                 
169 Rasmussen (2004), s. 128 
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Lærerne oplever endvidere, at reformen har betydet en øget administrativ byrde for den enkelte lærer. Der 

er mere administration og krav om dokumentation, som opfattes som et øget pres på læreren. SL4 mener 

ikke, at eleverne er tænkt ind med et resultat, som hedder envejskommunikation.  

SL2: ”Systemet kræver, at der tænkes over og redegøres for de enkelte timer. Men det er 
envejskommunikation, der er ingen, som gider spørge eleverne, det er ikke tænkt ind i det”. 
SL4: ”mere administration, man skal være planlæggeren, forud. Hver gang du gør et eller 
andet, skal du huske at evaluere, eller så skal du huske at skrive det i studieplanen”. 
 

I lærernes omtale af samtalerne er det kompetencediskursen, de betjener sig af, men konflikten med 

præstationsdiskursen ses i omtalen af det administrative besvær. Den personlige samtale fylder mere i 

hverdagen i form af samtaler med kolleger omkring samarbejde og i form af elevsamtaler.  

SL1: ” Den personlig samtale fylder mere. Måske en fordel til elevsamtalerne, at man er 
vant til at have 1-1 situationerne”. 
 

Der er således mulighed for at trække på sine erfaringer fra kommunikationen med kolleger. 

SL6 påpeger i relation til elevsamtalerne, at de betyder en ændring af rolleforventninger. 

SL6: ” Det er der, fordi vi ikke selv skal vælge at have de her samtaler, men det er et krav, 
for hvad forventer de så, at vi skal gøre i forhold til de ting, vi får at vide. Der er ikke 
formaliserede(retningslinier)……så vi prøver os frem, og det kan være meget forskelligt, om 
man gør det ene eller andet”. 

 

Samtidig påpeger SL6 på det problematiske i de manglende ressourcer til opfølgende møder.  

Reformen har betydet et ekstra belastning af den enkelte lærer, og lærerrollen presses pga. de ændrede 

rolleforventninger. Vi har søgt at fremanalysere, hvordan psykiske systemer reagerer på de krav, som de 

stilles overfor.  

Men samtidig kan man konstatere på basis af de forskellige udsagn, at gymnasielærerne ikke, som 

Zeuner170 påpeger, nøjes med at agere efter omgivelsernes normative forventninger eller 

systemforventninger, men også som aktive deltagere. De har selv ideer om, hvordan der tages fat på 

opgaven med elevsamtaler. De forsøger at positionere sig indenfor det felt, som er skabt med reformen og 

elevsamtaler, hvilke vil fremgå i nogle af de efterfølgende analyser.  

Vi ser et differentieret syn på, hvorvidt elevsamtaler er en berigelse af lærerjobbet. Som nævnt tidligere 

ses samtalerne som en udvidelse af lærerjobbet og samtidig noget, man ikke kan fravælge. Lærerne bliver 

derfor mødt af omverdenens forventninger til at varetage rollen, og lærerne positionerer sig i forhold 

                                                 
170 Zeuner (2006), Fra oplæg på GL konference i Kolding, 26. april 2006 om lærerroller 
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hertil. SL 4 ser umiddelbart samtalerne som en ekstra belastning oven i alt andet men efterfølgende 

opfatter SL4 dem mere som en berigelse. 

SL4: ”Mit problem var, at efteråret var ekstremt belastende og så tænkte jeg, at nu er der 
endnu en sten, der skal rulles af, og så blev det egentligt lidt sjovt. Hvis jeg bare havde haft 
almindelig belastning, så havde det måske været knap så voldsomt. Det var temmelig 
voldsomt, så det blev, skal vi nu også det. Men bagefter synes jeg, det var fint nok, men når 
du står i det, fordi der er så meget andet, så synes du, det er voldsomt”. 

 

Fra at SL4 oplever en form for overophedning af det psykiske system pga. omgivelsernes forventninger 

og krav, ender det med, at samtalerne bliver vurderet som et positivt tiltag. 

Flere peger på, at samtalerne opleves berigende, fordi de muliggør anderledes initiativer overfor den 

enkelte elev. 

SL1: Det giver ekstra mulighed for at kunne gå ind og korrigere ting i forhold til eleven 
også personligt”. 
ML2: ”Man får mulighed for at komme tættere på eleverne. Jo bedre man kender sine 
elever, jo bedre kan man forstå dem.”  

 

SL6 ser samtalerne som både en berigelse og en komplikation: 

”SL6: berigelse fordi man på baggrund af en samtale får et bedre kendskab til den enkelte 
elev og kan agere herfra, således at den enkeltes læring optimeres, og det kan være 
kompliceret at stille krav til en elev, som man ved tumler med mange problemer. Dvs. det 
kan være et skisma, at man ikke stiller de krav, man burde, fordi man kender forholdene”. 

 

SL5 er mere skeptisk overfor samtalerne og ser dem ikke som en berigelse af lærerrollen: 

 SL5: Lidt mere en byrde og jeg ved ikke, hvor stor effekt der er af det”. 

 

Samlet vurderes samtalerne overvejende positivt og berigende dog med visse forbehold. Lærerne har 

valgt at gå aktivt ind i rollen med elevsamtaler, der reflekteres over muligheder og problemer med disse 

og lærerne positionerer sig i forhold til dem. 

Der gives forskellige bud på lærernes opfattelse af betegnelsen den professionelle lærer. Som Raae171 

skriver har gymnasielærere traditionelt opfatter sig selv mere som forvaltere af deres fag end som 

professionelle med et pædagogisk mål. Men Raae ser nogle forskydninger i tiden, som følge af de krav, 

som stilles til gymnasielærerne, som kan rokke ved denne opfattelse172. Det kan måske være en del af 

forklaringen på, at de interviewede har ikke en ensartet opfattelse af, hvad begrebet den professionelle 

                                                 
171 Raae (2006), s. 486 
172 Raaes udgangspunkt er professionaliseringen af den offentlige sektor, hvor forskellige diskurser er i spil. Projektdiskursen, 
kompetencediskursen, kanondiskursen og præstationsdiskursen. Raae (2006), s. 496 
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lærer dækker over. Kompleksiteten i omverdenen er steget, og den enkelte lærer forholder sig hertil i 

relation til sin egen selvforståelse. Såvel gymnasiet som organisation som lærerne befinder sig i et 

krydsfelt mellem de forskellige diskurser, som er i spil. Lærernes udsagn bevæger sig på forskellige 

niveauer fra mere overordnede refleksioner om den professionelle lærer: 

SL2: ”Den professionelle lærer har overblik, tager sin lærergerning seriøst. Den 
professionelle lærer er den, der skifter roller, den fleksible lærer. Man skal kunne ændre sig 
som en kamæleon. Fra foredragsholder til mentor til hvad som helst. Fornemmelse for og 
bevidsthed om sin rolle”. 
SL3: ”Fornemmelse for og bevidsthed om sin rolle, bevidsthed om grænsen mellem det 
private (være mor og far) og det som har med undervisning og læring at gøre”. 

 

Endvidere ser SL 2 en sammenhæng mellem den øgede arbejdsbelastning og graden af professionalisme: 

SL2: ”Fra at lærerrollen har været meget mere ens personlighed/meget personlig 
engageret, så bliver det mindre personligt, når man bliver presset, man kan ikke håndtere 
det/rumme det. Derfor er du nødt til at blive den professionelle lærer”. 

 

SL2 ser således, at udviklingen og de øgede krav kalder på, at man må påtage sig rollen som den 

professionelle lærer, tilsvarende opfattelse ses hos SL4, hvor det dog tydeligt betragtes som et nødvendigt 

onde.  

I relation til elevsamtalerne udrykker flere skepsis i forhold til at være professionel: 

 SL1: ”I relation til elevsamtalerne skal man fungere mere personligt”. 
SL4:  ” Svært at være professionel ved en samtale, da det er et menneske man sidder 
overfor. Professionalisme hidrører til det at sælge en vare.” 
ML2. ”Ser en fare ved professionaliseringen, ønsker ikke at blive opfattet som en 
undervisningsmaskine”. 
 

Som det fremgår, er ikke alle lærerne klar til at indgå i professionaliseringsdiskursen, specielt ikke i 

forhold til elevsamtaler. Flere angiver samtidig, at de ikke føler sig klædt professionelt på til samtalerne, 

og det kan betyde, at det er sværere at skelne person og rolle. Kompleksiteten kan således betyde 

rollekonflikter for den enkelte mellem at være person og lærerrollen. 
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9.4 Forandringer og forskydninger: 

Vi ønsker med temaet forandringer og forskydninger at få indblik i lærernes opfattelse og vurdering af 

ændringer og forskydninger i lærerrollen bagud (de sidste ti år) og i fremtiden. Den foregående analyse af 

lærerrollen gav en indsigt i lærernes opfattelse af ændringer i lærerollen og rolleforventninger her og nu 

som følge af reformen. Vi forsøger således med dette tema at udvide tidsperspektivet i relation til 

lærerrollen. 

Samlet set er der sket forandringer med og forskydninger i lærerrollen gennem de sidste ti år på 

forskellige områder, som kan tilskrives en række forskellige parametre, og vi ser de samme mønstre, som 

kan tilskrives ændrede krav fra omverdenen (skolen og uddannelsessystemet (bekendtgørelserne)), som i 

den foregående analyse: Øget administrativ byrde, øget samarbejde, mere planlægning og flere møder.  

SL3: ”Vi bruger alt for meget af vores menneskelige ressourcer på andet arbejde end at 
undervise, det synes jeg faktisk er et problem, jeg ved da godt, at nogle af de her møder er 
formelt set for at gøre undervisningen bedre, men jeg føler mig ikke sikker på, at det 
lykkes”. 
SL4: ”Elevsamtalerne er en del af belastningen, man bruger meget tid på forberedelse, ikke 
bare rutinearbejde, man er på fingerspidserne, på dupperne overfor dem”. 
SL6: ”Elevsamtaler er kommet til, men de er ikke tildelt tilstrækkeligt med ressourcer. Det 
er et typisk fænomen med mange af de nye initiativer, at det kniber med honoreringen”. 
 

Samtidig peger flere af lærerne også på, at kravene fra omverdenen pga. ændrede elevtyper også betyder 

forandringer for og forskydninger i lærerrollen. 

SL2: ”Der er en bredere rekruttering blandt elever, og skolen får ikke flere motiverede 
elever. Udfordring at forholde sig til de skiftende elevtyper”. 
SL5: ”højere grad af individualisering. Tidligere har man set på klassen som klasse, nu er 
det mere individuelt, og eleverne kommer med krav om jeg og mig, jeg har krav på det her, 
og jeg vil gerne høre, hvordan jeg bliver bedre til det”. 
SL6: ”Eleverne er ikke helt så nemme at arbejde med som for ti år siden, fordi deres 
motivation er dalende og deres engagement i erhvervsarbejde og fester er for opadgående. 
Og derfor er det mere krævende at være lærer, fordi de bliver underholdt meget mere af tv 
og computer, og det gør, at deres indstilling til det, der foregår i klassen er blevet 
anderledes”. 
ML2: ”Ændringer af eleverne og som følge her af lærerrollen, Eleverne kommer fra ikke 
stabile hjem, de har større behov for støtte”. 
 

Lærernes opfattelse af ændringer i elevtyper svarer til Ziehes karakterstik af de senmoderne unge. Man 

ser en ændret motivation hos eleverne. som ikke længere er underlagt traditionens tvang, men er henvist 

til sig selv, hvilket betyder en øget subjektiv belastning. Men som ML2 udtaler: 

 ML2: ”Lærerne tilpasser sig den nye elevtype”. 
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Men kan lærernes holde til at blive med at tilpasse og indordne sig? Lærerens professionalitet udfordres. 

Der er således et pres både ovenfra i kraft af moderniseringen af den offentlige sektor og nedefra i kraft af 

de ændrede elevtyper og den øgede informalisering. 

Disse ændrede krav fra omverdenen øger kompleksiteten ved lærerrollen. Det senmoderne samfund og 

reformerne sætter lærerrollen under et pres. Faren er, hvis kompleksitetsforøgelsen bliver så 

overvældende, at der ”går kage i” udøvelsen af lærerrollen. Man kunne på baggrund af lærernes 

beskrivelser ønske sig systemer, der i højere grad vil respektere lærernes opfattelse af tid, og som formår 

at lave enkle og gennemsigtige strukturer, så den enkelte lærer kommer bedst muligt frelst gennem 

reformen. Ifølge Hargreaves handler det om at professionalisere frem for at intensivere173. I en 

forandringsproces skal man have en forståelse af de forskellige elementer i denne, og det gælder om at 

involvere lærerne i processen174. Når omverdenskravet stiger, og det gør det med reformen og selvejet, så 

bliver det så meget desto vigtigere at kunne lave kompleksitetsreduktion på den enkelte skole. 

På baggrund af lærernes udsagn kan der opstilles to versioner af fremtidsperspektivet, en positiv og en 

negativ. I den positive version øges lærersamarbejdet yderligere, og der er ressourcer til det, og man vil 

fungere mere som rådgiver og vejleder. Elevsamtalen nævnes også: 

SL3. ”Men elevsamtaler stiller jeg mig positiv over for, ikke en tidsrøver i den forbindelse, 
fordi det hjælper både lærer og elev til at blive mere klar over, hvad der egentlig forventes 
af dem. Stikker nødvendige rammer ud for begge”. 

 
Den negative version fylder klart mest hos lærerne. Fremtidsperspektivet i deres optik er meget dystert. 

 SL3: ”Der bruges for meget tid på andet end at undervise.” 
SL4: ”Udviklingen vil fortsætte, flere møder, mere undervisning, mere konfrontation, 
konstant pres og mange deadlines, skæv belastning, skæve skemaer. Større grad af 
bureaukrati, flere ”must” og mindre selvbestemmelse”. 
SL5: ”Øget arbejdsbelastning som følge af de øgede krav fra den enkelte elev”. 
SL6: ”Mere stress for den enkelte lærer”, ”kravene er for opadgående, tiden for 
nedadgående”. 
 

Lærernes dystre forudsigelser harmonerer med Hargreaves fremstilling af ”præstationstræningssekter” 

som både er en kontraktstyreform og en kulturel styreform175. I præstationstræningssekten vil der være et 

overkill af standardisering for at forbedre, koncentrere, intensivere m.v. Lærerne bryder sig ikke om disse 

initiativer, som fratager dem dømmekraften i klassen og låser dem fast. 

 

                                                 
173 Hargreaves (2002), s. 153 
174 Hargreaves (2002), s. 31 
175 Hargreaves (2005), s.187 og 208. Hargreaves bruger benævnelsen sekt pga. de mange fælles træk med religiøse sekter, 
eksklusivitet, monopol på sandheden, total troskab, fundamentalistisk orientering, asketisk oprindelse og lige forpligtigelser 
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9.5 Kvalifikationer og kompetencer  

Vi ønsker med spørgsmålet om, hvilke kvalifikationer og kompetencer elevsamtalerne kalder på at få 

interviewpersonerne til at reflektere over, hvilke ændrede kompetencekrav de møder i forbindelse med 

elevsamtalerne, og hvordan de synes, de matcher kravene. Desuden ønsker vi at høre om deres behov med 

hensyn til redskaber og evt. opkvalificerende efteruddannelse. Vi ønsker især at få sat fokus på de særlige 

kompetencer, som elevsamtalerne kalder på til forskel fra de øvrige sider af lærerarbejdet.  

Lærernes udsagn om kompetencekravene udtrykker tilslutning til Hargreaves’ bud på en lærerrolle som 

modstykke til videnssamfundet, gennem  

 ”fremme af social og følelsesmæssig læring, engagement og karakterdannelse”176.  
 

Det er de personlige og almene kompetencer, der vægtes i forbindelse med lærerens deltagelse i 

elevsamtaler: 

SL1: ”Grundlæggende må man være et sympatisk menneske, alt det andet bygger på det. 
Noget med fornemmelse for, hvornår man kan skubbe, hvornår man skal skubbe.”  
SL5: ”Jeg tror, at man helst skal kunne gå til eleverne på en meget ligeværdig måde, i en 
dialog.” 
ML1: ”Man skal kunne sætte sig ind i elevens situation og acceptere elevens vilkår.” 
ML2:” Man skal lytte, være reelt interesseret i det menneske, der sidder overfor.” 
 

Det er kendetegnende for det sprog, interviewpersonerne bruger til at formulere sig om de nødvendige 

kompetencer, at det hører hjemme i hverdagslivet og ikke betjener sig af fagterminologi til beskrivelsen. 

Man fraskriver sig tilsyneladende sin ekspertstatus, og dette kan f. eks. ses som et udtryk for et ønske om 

at imødekomme de unges bolværk mod autoriteter gennem øget informalisering (jf. Ziehe s. 6), hvorved 

de sociale former opblødes, og intimsfæren besætter det offentlige rum. Svaret kunne i stedet have været 

at møde eleverne med god anderledeshed og nye horisonter, som kunne udvide og berige 

identitetsprocessen for de unge. 

En enkelt af de interviewede giver udtryk for at have gjort sig overvejelser over kompetencer på et andet 

niveau end de øvrige ved at se på lærerens professionalisme i elevsamtalen. Dette kompetenceniveau kan 

forklares med K3 i Erling Lars Dales systematik 177: 

SL2: ”Man skal kunne respektere elever som ligeværdige mennesker, og det er der nogle 
lærere, som har svært ved. Det behøver ikke at være af ond vilje, men af natur er det svært 
for dem. Prøve at få eleverne til at forholde sig, det er vel der professionalismen i 
elevsamtalen for en lærer ligger.”    

 

                                                 
176 Hargreaves (2005) s. 78  
177. Raae (2006) s. 487 
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Selv om interviewpersonerne udtrykker sig i almindeligt dagligsprog om de kompetencekrav de mener at 

møde i forbindelse med elevsamtalerne, og ingen af dem giver udtryk for, at de mangler de kompetencer, 

der er nødvendige, går følelsen af mangel på kvalifikationer178 til at håndtere samtalerne igen hos mange 

af interviewpersonerne. De giver udtryk for, at de er udsat for et pres på grund af rolleudvidelsen, og at de 

ikke har haft passende redskaber til samtalerne. De efterlyser sådanne redskaber, især til vanskelige 

samtaler: 

SL3: ”Man kunne blive undervist i, hvordan man tilgår sådanne samtaler. Man kunne også 
lære at håndtere de lidt vanskeligere situationer, hvor en elev eksempelvis begynder at 
græde. Hvor der kommer ting på banen, som man slet ikke har kunnet forestille sig 
komme.” 

 

At der er tale om en intensivering i forbindelse med rolleudvidelsen og de utilstrækkelige redskaber 

fremgår af nedenstående: 

I: ”Hvordan tacklede I så det problem (med den manglende uddannelse) i jeres team? 
SL4: Vi gjorde det, så godt vi kunne. Sådan er gymnasielærere jo, når man bliver udsat for 
noget, så gør vi det, så godt vi kan, så får man lidt ondt i maven over det.” 

 

Lærerne positionerer sig inden for det felt, som er skabt af gymnasiereformen, og med hensyn til 

elevsamtalen ser vi interviewpersonerne positionere sig i forhold til de udfordringer, som udgøres af 

samtalerne. Der er forskel på tolkningerne hos de interviewdeltagere, der har mindst erfaring med 

samtaler (SL1, SL4, SL5 og ML1) og hos dem, der har arbejdet med samtaler før. Det er et bredt spekter 

af kvalifikationer og kompetencer, som læreren skal besidde for at gennemføre elevsamtaler. De erfarne 

efterspørger udvikling af bestemte kvalifikationer, fordi de som grundlæggende tilhængere af/forsvarere 

for elevsamtalerne kan identificere afgrænsede mangler i deres egen praksis 

ML2: ”Man kunne bruge nogle kurser om det etiske – hvad offentliggør vi, hvad fortæller vi 
ikke videre” 
SL2: ”Men vi kunne da godt bruge noget samtaleteknik”  

SL6: (har manglet redskaber…)” til bagefter, hvad gør jeg med den viden” 
 

                                                 
178 I vores skelnen mellem kompetencer og kvalifikationer anvender vi Lars Qvortrups videnssystematik 
Qvortrup er inspireret af Gregory Bateson kategorisering af læring. Qvortrup opstiller bl.a på baggrund heraf vidensformernes 
skematik, Qvortrup (2001), s. 107 (uddrag af skema). 
Færdighedskategori Vidensform 
Faktuel viden 1. ordens viden. Kvalifikationer 
Refleksivitet 2. ordens viden. Kompetencer 
Metarefleksivitet 3. ordens viden. Kreativitet 
Almen dannelse 4. ordens viden. Kultur 
De lærere, der udtrykker at de mangler kvalifikationer (1. ordens viden), men ikke kompetencer (2. ordens viden), udtrykker i 
denne forbindelse metarefleksivitet (3. ordens viden)  
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De mindre erfarne udtrykker usikkerhed med samtalerne på et mere overordnet niveau, i form af en 

usikkerhed om selve samtaletypen. SL1 udtrykker behov for en eksplicit afgrænsning mellem 

elevsamtalen og en konsultation.  

” For de to ting skal ikke være det samme. Men alligevel glider de sammen et eller andet 
sted, uden at man helt kan sige hvor.” 

 
Og SL4 udtrykker usikkerhed om hele samtalekonceptet: 
 

”Vi har talt meget om, at vi ikke synes, at vi er uddannet til disse samtaler. Hvordan 
præsenterer man lige for en elev, at man måske synes, at han skulle gå et andet sted?”  

 
Behovet for flere formelle retningslinjer er fremherskende hos disse lærere, og der gøres op med den 

privatpraktiserende lærer og peges på muligheden for vidensdeling, da nogle af kompetencerne måske er 

til stede i studievejledningen, hvor samtaleteknik og etiske retningslinjer er en del af uddannelsen 

 SL4: ”Studievejledere må have lært noget, som vi andre ikke har”. 

SL6: ”Jeg kunne forestille mig, at hvis man nu brugte studievejlederne inden til at udvikle 
samtalerne. Se hvad deres erfaringer har lært dem, at vi gør i de situationer, hvor man får 
noget at vide. Man kunne få lidt inspiration fra dem, til hvad man i praksis kan gøre. Et 
minikursus. 

 
Forestillingen om at elevsamtaler forudsætter en særlig grad af empati går igen hos nogle af de yngre 

interviewdeltagere. SL1 fremhæver at man skal have en fornemmelse for, hvornår man kan udfordre 

eleven, og ML1 mener, at man skal kunne sætte sig ind i elevens situation, og siger samtidig: 

”Jeg mener ikke det er noget man kan lære. Enten kan man det, eller også kan man det ikke. 
Empati kan ikke læres.” 

 
Systemteorien tager afstand fra denne forestilling om empati, da man grundlæggende ikke har adgang til 

hinandens indre, men kun til kommunikationen om dette indre. Kommunikationen er det sociale system, 

hvor deltagerne som psykiske systemer kan opleve en irritation, som de nødsages til at forholde sig til. 

Eleverne, som deltager i elevsamtaler, må selv konstruere de ændringer i det psykiske system, som kan 

genoprette balancen, og læreren, som igennem sine selektioner/valg i forbindelse med information, 

meddelelsesadfærd og forståelseskontrol (jf. s.14) har medvirket til irritation af systemet, må eventuelt 

ændre sine valg gennem refleksion over selektionerne. Dette udtrykkes tilnærmelsesvist af SL2: 

(Som lærere vil vi gerne..)” kunne overføre det, som vi plejer at kunne fagligt, vi vil vel 
gerne have eleverne til at komme frem til tingene selv - historielærersyndrom. Så man bliver 
ved og ved og nogen gange også for længe. Det må være det, man så kan overføre på 
elevsamtalen og sige: ”Er det så sådan, du kunne komme i tænke om, hvad du eventuelt 
kunne stille op, når du oplever det der”. Det ville være det professionelle i det, at få 
selvindsigt, stimulere lidt.” 
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Når det gælder interviewpersonernes refleksion over kompetencekravene i forbindelse med elevsamtaler, 

ser vi, som det skulle være fremgået af ovenstående, en (klar) tendens til at niveauet for refleksion er 

sammenhængende med erfaring og, ikke mindst, videreuddannelse. Det vil vi forsøge at forklare i et 

følgende afsnit.  

 

10. Sammenfattende analyse: 

Vi forsøger i opgaven at fremanalysere ændringer og udfordringer i lærerrollen i forhold til elevsamtaler 

med baggrund i lærernes selvforståelse. Interviewene giver os indblik i, hvordan lærerne konstruerer og 

positionerer sig som lærere og som lærere i forhold til elevsamtalen. 

 

10.1 Lærerrollen og kompleksitet 

Et tema, som træder frem på tværs af de foregående analyser, er kompleksitet. Lærerollen i det 

senmoderne samfund er kompleks, og den udfordres og ændres fra mange sider. Figur 1 beskriver de 

forskellige udfordringer til lærerrollen, som lærerne oplever. 

 
 

Fig. 1: Figuren beskriver de forskellige udfordringer til lærerrollen i gymnasiet i dag. 

 

Lærerrollen befinder sig i et pres fra oven fra hhv. samfundet, uddannelsessystemet og det enkelte 

gymnasium og et pres fra neden med ændrede elevtyper. Professionaliseringen af den offentlige sektor 

har holdt sit indtog i gymnasieverdenen, og det afspejler sig i gymnasiereformen, hvor der med de 
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kompetenceformulerede mål lægges øget vægt på målenes handledimension. Man går fra indholdsstyring 

til målstyring. Moderniseringspresset ses på såvel det strukturelle område (øget kvalitetskontrol og 

dokumentation, selveje og taxameterstyring) som det faglige område (større faglige enheder, nye fag ser 

dagens lys; AT, NV og AP i gymnasiet og K-S i hf )og forskellige konkurrerende diskurser er i spil179. 

Det afspejler sig, som det fremgår af kap. 6, i styrepapirer, hvor man ser uklarheder, vagheder og 

modsigelser. Der stilles i bekendtgørelserne mange krav, men det overlades til den enkelte skole, hvordan 

man vil opfylde disse krav. Det betyder et øget pres på gymnasiet som organisation, som influerer på den 

enkelte lærers oplevelse af kompleksitet.  

Den administrative byrde opleves i vekslende grad belastende, fra at den ikke omtales overhovedet (SL1), 

(SL3), (ML1), over en distancerende ” sådan er det jo-holdning”  – SL2 omtaler ”administrationshalløjet” 

og SL6 udtrykker kun utilfredshed med forholdet mellem aflønning og investeret tid - til en oplevelse af, 

at byrden er (måske selvvalgt unødigt) voldsom (SL4), at det har været tidskrævende og en stor 

arbejdsopgave (SL5).  

Den ændrede elevtype kan ses som en følge af den kulturelle frisættelse, som det bl.a. beskrives hos 

Ziehe. Elevrelationen har ændret sig, som følge af individualiseringen. Den aura, som tidligere har været 

omkring skolen og lærerne er aftaget, og det betyder at læreren ikke kan forlade sig på sin rolleautoritet. 

Som Raae skriver: 

”Det forhold, at hun eller han ved mere og er mere erfaren, er ikke uden videre gangbar 
mønt – lærerens autoritet kommer i højere grad til at afhænge dels af den individuelle 
personlige udstråling, dels af, om det, læreren rent faktisk gør, virker tilforladeligt for 
eleverne her og nu”.180 

 

De nye elevtyper karakteriseres som krævende, individualiserede, ambitiøse(SL5), vanskelige at 

motivere, uengagerede, men med et højt engagement i erhvervsarbejde og fester (SL6), institutionsvante, 

mindre motiverede, asociale (SL2), nådesløse og krævende grænsende til det urimelige, objektgør læreren 

(ML1), støttekrævende, ikke studieegnede (ML2). 

Yderpunkterne er her: Ambitiøse vs. umotiverede. Der er enighed om, at de er individualiserede og 

krævende. 

Læreren skal samtidig i dag skal kunne agere i mange forskellige roller i relation til sin undervisning, jf. 

Becks inddeling i 4 roller (skulptøren, træneren, konsulenten og deltageren), men også i forhold til den 

enkelte elev i forbindelse med elevsamtaler.  

                                                 
179 Raae: (2006), s. 494: Projektdiskurs, kompetencediskurs, kanondiskurs, præstationsdiskurs. 
180 Raae. (2006), s. 491 
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Vi vil se nærmere på elevsamtalen, fordi den presser lærerrollen. I figur 2 ses lærerens opfattelse af, 

hvordan forskellige forhold udøver indflydelse på elevsamtalen. 

  
Fig. 2: Figuren beskriver lærerens opfattelse af, hvordan forskellige forhold udøver indflydelse på elevsamtalen. 
 

10.2 Lærernes tolkning af elevsamtalen 

De forhold, som lærerne opfatter som influerende på elevsamtalen, hører hjemme på den enkelte skole. 

De kan inddeles i tre relationer: 1) lærer og skole i forhold organisering og ressourcer 2) lærer-lærer, 

lærer-studievejledning og lærer – elev 3) Lærer – lærer selv Relationen lærer og skole handler om 

retningslinier eller mangel på samme omkring elevsamtaler. Er der opstillet mål for, hvad man vil med 

samtalerne? Lærerne mener ikke, at ressourcetilførslen til samtalerne er tilstrækkelig. Skolen ønsker at 

udmønte kravet om den løbende interne evaluering af den enkelte elev i individuelle elevsamtaler, men 

ressourcerne, der stilles til rådighed, er ikke tilstrækkelige. Lærerne har en opfattelse af, at opgaven ikke 

løses på tilfredsstillende vis.  

Relationen mellem lærer-lærer, lærer-elev og lærer-studievejledningen handler om kommunikation og 

forventninger. Hvordan kommunikerer man, har man de fornødne redskaber til en samtale herunder 

betydningen af de ændrede elevtyper, og hvilke forventninger har man til hinanden, herunder 

eksplicitering, af hhv. en elevsamtale og en studievejledningssamtale? Lærerens egne refleksioner handler 

om rolleforventninger, og de krav læreren stiller til sig selv. Hvordan opfatter læreren sin rolle ved 

elevsamtaler, hvilke krav stiller læreren til sig selv som følge af omverdenens normative krav?  Kan 

læreren skelne mellem person og rolle? 
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Lærerne reflekterer ikke eksplicit omkring styrepapirer og indholdet af disse, men fastholder fokus på 

skoleniveau.  

Det er således forhold på gymnasiet, der direkte influerer på lærerens opfattelse af elevsamtalen og 

graden af kompleksitet.  Der ses en sammenhæng mellem oplevelsen af kompleksitet i forhold til krav fra 

omverdenen og personen selv og erfaring med elevsamtaler og anciennitet. Jo højere anciennitet og 

erfaring med elevsamtaler, jo mindre er oplevelsen af kompleksitet (SL2(26 år), SL3(15 år) over for 

SL4(10 år), SL5(11 år), ML1(1 år)).  

 

10.3 Lærernes positionering 

Lærerne positionerer sig i deres holdning til elevsamtaler mellem at betragte dem som en byrde, der er 

tilføjet et i forvejen overophedet arbejde og en berigelse i forhold til en mere meningsfuld varetagelse af 

arbejdet med eleverne. En enkelt lærer udtrykker, at samtalerne opleves som en byrde og tvivler på, at de 

har nogen effekt (SL5), samtidig med at hun udtrykker, at hun ikke har følt sig tilstrækkeligt professionel 

under varetagelse af samtalerne. Det administrative arbejde og forberedelsen i forbindelse med samtalerne 

har været stort. Det har det også for SL4, men hun er ikke afvisende over for, at de kan være en berigelse 

af lærerrollen.  

De lærere, der betragter elevsamtaler som en berigelse, giver udtryk for, at det er den tætte, personlige 

kontakt, hvor man lærer sine elever at kende (SL1),(SL3),(SL6), (ML2), og fordi eleverne bliver 

synliggjort på en anden måde end i klasseundervisningen (SL2), (SL6). Kompleksiteten, som den opleves 

af lærerne, bremser således ikke for den professionalisme, der ligger i, at man kan se muligheder i nye 

tiltag. Men det synes sværere som lærer i rummet af positionsindtagelse at manifestere sig professionelt i 

forhold til elevsamtalerne end at manifestere sig professionelt i forhold til fag og faglighed. Det kan 

forklares med, at der er en usikkerhed omkring den rolle, der knytter sig til at holde elevsamtaler (delvist 

manglende, formaliserede retningslinier og manglende efteruddannelse, og der er svært at skelne mellem 

person og rolle). Ifølge Ziehe kan elevsamtalen betragtes som en kompensationsindsats, som man 

forventer skolen tager sig af som følge af risiciene ved moderniseringen.  På trods af, at forhold i 

omverdenen komplicerer det, har lærerne i rummet af positioner en positiv tilgang til at holde 

elevsamtaler. Det harmonerer med Hargreaves udsagn om, at lærere skal turde tage udfordringer, chancer 

og ændringer. Hvis man ikke selv vælger, vælger andre for én (jf. kap. 3.6.4). I dette felt ser man lærernes 

strategier for at bakke op om elevsamtalen, men samtidig også en bevidsthed om at der på skoleniveau må 

ske forandringer i forhold til ressourcetildeling til at afholde elevsamtaler (incl. forberedelse og 

efterbehandling og efteruddannelse) og afgrænsning til studievejledningen må ekspliciteres. Man har ikke 
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på de to gymnasier udnyttet de ressourcer, som rent faktisk eksisterer allerede i studievejledningen i 

forhold til at afholde elevsamtaler. Men det tilskrives det voldsomme arbejdspres i øvrigt som følge af 

reformen og ikke, at studievejledere ser en fare i, at deres funktion bliver overflødiggjort af elevsamtaler. 

Studievejlederne er åbne over for et samarbejde.  

.  

10.4 Fremtidsperspektiv og anbefalinger  

Lærerne har et delvist dystert perspektiv på fremtiden. Der vil være flere og flere krav, der skal honoreres 

og mindre og mindre tid til rådighed. Der anes en form for resignation i lærernes fremtidsperspektiv, og vi 

tror, det for skolen som organisation er vigtigt at prioritere lærernes ejerskab i processen, således at den 

enkelte lærer kan se det meningsfulde i at udvikle sin lærerrolle i det senmoderne samfund. Fremtidens 

professionelle lærer skal være i stand til at forholde sig til de ændrede krav til lærerrollen, således at både 

de klassiske dyder fastholdes, men at disse også suppleres med nogle nye tilgange til lærergerningen. 

Læreren skal selv tage ansvar og være aktivt deltagende i processen. 

Fremtidens pædagogik bør være en pædagogik, hvor den faglige gøren kombineres med metaovervejelser 

omkring, hvorfor vi gør det, og hvordan vi kan gøre det på en hensigtsmæssig måde. Derfor skal der 

afsættes ressourcer til at noget af arbejdstiden bruges på Dales K3 niveau. 

Fremtidens lærer skal udfordre eleverne til forskellige typer af erkendelse og dermed også forskellige 

måder at arbejde på. Det senmoderne samfund kalder på nye tiltag i relation til den enkelte. Vi ser 

elevsamtalen som en god indgang her til, hvor læreren har mulighed for at decentere og præsentere god 

anderledeshed (jf. Ziehe) for den enkelte elev, således at kløften og ubehaget mellem lærer og elev 

mindskes. 
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11. Konklusion 

I vores afhandling ville vi se på, hvordan et specifikt tiltag i gymnasiereformerne, den løbende interne 

evaluering af den enkelte elev, udmønter sig på skolerne. Vi ville undersøge, hvordan 1-til- 1-dialogen 

mellem lærer og elev i elevsamtalerne er en ny udfordring for lærerne, som ikke længere kun skal være 

faglærer, men også en hel del mere. Reformerne kalder på nye arbejdsmåder for lærerne: Der stilles krav 

om et udstrakt samarbejde mellem fag og mellem lærere, der skal være helhedssyn på elevernes læring, 

elevernes kompetenceudvikling er et vigtigt mål og ikke kun deres tilegnelse af almen dannelse og faglige 

studieforberedelse, alle aktiviteterne skal evalueres, og evalueringen dokumenteres. 

Igennem vores undersøgelse  har vi påvist, at lærerne i gymnasiet (stx og hf) er indstillet på at ændre på 

deres rolle og leve op til kompetencekravene, som følger af reformerne. Lærerrollen stresses, og presset 

på det psykiske system øges, og vi har set på, hvordan lærerne forholder sig til presset. Vi har set øget 

interaktion på skoleniveau og på organisationsniveau samtidig med kampe om fortolkning og 

implementering af reformen. Vi har set kompleksitetsbegrebet som et af senmodernitetens karakteristika, 

og vi har anvendt begrebet som forklaring på mange af udfordringerne for lærerne. Undersøgelsen har 

givet os indblik i holdninger og handlinger hos lærerne, som de aktive agenter, der kæmper for deres 

positioner. Vi har desuden set, at der ikke er blik for og overskud til den vidensdeling, der kan foregå 

inden for den enkelte skole, og at ressourcerne skal følge med, når der igangsættes initiativer.  
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12. Summary 

The new Gymnasium Educational Law requires that teachers undertake many different tasks in relation to 

the development of student competences. Part of this work includes extensive assessment on different 

levels. Emphasis is put on continuous assessment of the development of competences for each student, 

e.g. through personal interviews with the teacher. According to the departmental order of The Higher 

Preparatory Examination (Danish abbriviation: HF),  personal interviews must be part of a tutor/mentor 

arrangement, and in the Upper Secondary School personal interviews can be part of the evaluation. It is 

the intention of this thesis to uncover how personal interviews challenge and change the role of the 

teacher.  

The new requirements can be understood in view of the professionalizing of the public sector in late-

modern society, and the influence of an increasing individualization in young people’s choice of strategy 

is seen to challenge the teachers in support of the students in their development of identity. 

The communication between teacher and student in the personal interview is understood from a systemic 

theoretical perspective. 

Based on an analysis of the contents about continuous assessments of the individual student in the 

departmental order the predominant discourses for personal interviews are found. A survey based on a 

questionnaire investigates the occurrence of personal interviews in high schools on the island of Funen, 

and through a qualitative examination of teachers and student advisers the teachers’ interpretation of 

changes and challenges for the teacher’s role in relation to these interviews is analysed. The teachers’ 

positions in relation to the interviews point out special elements in the formation of experience and in the 

teachers’ perception of themselves, their role, and the challenges of the role. The teachers declare that 

they operate within a variety of roles, and that they regard as a pressure the increasing complexity in the 

requirements of The Upper Secondary School reform as well as the students experienced as pressure. Yet 

assessment through personal interviews is considered an enrichment of the teacher’s role. Thus the 

complexity that the teachers experience does not put the brake on the professionalism in being able to see 

possibilities in new initiatives (personal interviews).  
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13. Efterskrift  

 

Efter at have afleveret vores masterafhandling til bedømmelse fortsatte vi med at arbejde med analyse af 

materialet med henblik på at fremlægge supplerende iagttagelser ved den mundtlige del af 

mastereksamen. Nogle af vores iagttagelser finder vi relevante at meddele i nærværende efterskrift til 

afhandlingen: 

 

Lærerroller, karakteristika, tilgang og strategivalg 
 
Det generelle billede, som tegner sig i gymnasiet anno 2006, og som man møder i vores interviews, viser, 

at gymnasielærere har travlt, føler sig stressede og jobtilfredsheden er faldende, når der undervises i 

klasser efter den nye reform. ”Det er som at komme hjem, når man bare skal undervise i sin 3.g efter den 

gamle bekendtgørelse”. Det ses i artikler i Gymnasieskolen og i dagspressen, og det ses på vores egne 

skoler (Arbejdsmiljøundersøgelse, spørgeskema, fokusinterviews, personalemøde uden deltagelse af 

ledelsen og pædagogisk dag med GL-E om stresshåndtering)..  

Man ser forskellige strategier hos lærerne i forbindelse med implementeringen af gymnasiereformen, 

såvel generelt til reformen som til elevsamtalen mere specifikt. Vi ser et modsætningsforhold mellem 

lovgivningens krav på den ene side og det praktisk mulige på den anden side, en forventningskløft som 

beslaglægger energi. Der er mange ensartede reaktioner, oplevelse af kompleksitet, større administrativ 

byrde, mindre tid til kerneydelsen: Undervisning. Professionsopfattelsen er under udvikling. 

Hvad kan vi på baggrund af vores analyser sige om lærernes tilgange til og strategier i forhold til 

elevsamtaler? I opgaven har vi i første omgang lavet en tematisk analyse. I anden omgang laver vi en 

sammenfattende analyse, hvor vi ser på ændringer og udfordringer for lærerrollen og lærernes 

tolkninger af elevsamtalen. 

På baggrund af de interviewede læreres holdning til professionalisme og til værdien af elevsamtaler har vi 

forsøgt os med en model, som tydeliggør lærernes positionering.  
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Af vores teoriafsnit er det fremgået, at spørgsmålet om lærerprofessionalisme er centralt i dag. Modellen 

giver tillige et indblik i, hvordan lærerne håndterer kompleksiteten i relation til ændringer af og 

udfordringer til lærerrollen i forbindelse med elevsamtaler. På trods af en overensstemmelse i holdning 

ses forskelle i tilgang til håndtering af kompleksiteten. Vores undersøgelse viste, at en oplevelse af 

kompleksitet træder tydeligt frem.  De realistiske og udviklingsorienterede lærere ser kompleksiteten i 

lærerollen, men er i stand til at lave en kompleksitetsreduktion ved at være bevidste om adskillelsen 

mellem person og rolle. Såvel den pragmatiske og den pligtopfyldende og anspændte lærer ser 

professionalisering som midlet til kompleksitetsreduktion, men er ikke i stand til at mestre det i praksis. 

Den ene reagerer ved at være afventende (tilbagelænet) og distanceret, den anden ved at være anspændt. 

Den idealistiske og den pligtopfyldende og åbne lærer afviser professionalismen som middel til 

kompleksitetsreduktion; de trækker og binder forventninger til sig og har svært ved at adskille person og 

rolle.   

Lærerollen ændres, som følge af at den er blevet mere kompleks. Udfordringen for læreren og skolen 

består i at reducere kompleksiteten som følge af vilkår i det senmoderne samfund. Der ses forskellige 

tilgange, strategier, vilje og evne til at reducere kompleksiteten. 

 

Fremtidsperspektiv 

Som vores undersøgelse har vist, har 5 ud af 8 lærere en positiv indfaldsvinkel til elevsamtaler, og 

betragter dem som et godt og værdifuldt tiltag. Men de finder også, at der er mange problemer i forhold til 

tiltaget.  
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Svaret på kompleksitet er professionalisering.  Lærerarbejdets professionalisering vil betyde en 

meningsfuld udvikling af lærerarbejdet i det senmoderne samfund med henblik på at (gen)erobre ansvaret 

for skolens udvikling. Hermed en advarsel mod top-down styring, som reformen lægger op til. 

Den professionelle lærer har brug for et fagsprog, som teoretisk kan hjælpe med at overskride 

hverdagsforståelser og egne blinde pletter. Refleksiviteten, som er til stede i forskellig grad, bør støttes 

gennem tilrettelæggelse af arbejdet og adgang til uddannelse.  

 

Anbefalinger: 

Der skal skabes refleksive rum, hvor lærerne kan diskutere, hvad tingene skal bruges til. Lærerne skal 

afklare deres version af det enkelte gymnasiums selvforståelse med henblik på at reducere spændingen 

mellem læreren som fagprofessionel og som organisationsmedarbejder. Man bør opprioritere ressourcer 

til Dales K3 niveau. Professionelle samtaler om eleverne, undervisningen, samarbejdsrelationer, 

læreprocesser, strategier bør være en opgave for skolerne såvel som for lærerne. Teoretisk opkvalificering 

og et fagligt sprog fremmer forudsætningen for professionel kommunikation.181  

Lærerne i vores undersøgelse beder om redskaber og uddannelse for at blive bedre kvalificeret til at 

varetage samtalerne. Vi peger på at udnytte ressourcerne, som er internt på skolerne i form af samarbejde 

med studievejledning, samarbejde om tavs viden, vidensdeling og supervision. Men det må ikke stå alene, 

der skal også afsættes ressourcer til ekstern efteruddannelse, som den eksempelvis findes i form af 

systematisk elevudvikling i Norge. 

Men uddannelse vil ikke løse hele problemet. Man må på den enkelte skole gøre sig tanker om og 

visioner med samtalerne, især med hensyn til det opfølgende arbejde. Der må udarbejdes formaliserede 

retningslinier. 

Vores anbefalinger støder imidlertid i mod en overordnet problemstilling i form af mangetydigheden i 

bestemmelserne i styrepapirerne. På trods af reformens potentialer for decentral autonomi og integritet 

(rummelig og fleksibel ramme), ser virkeligheden ikke sådan ud. Der savnes en afklaring af de 

overordnede mål. 

 

Vi ser modsætningsforhold i relation til modernisering af den offentlige sektor. Det betyder omstillinger i 

skolen og intensivering af lærerarbejdet. Krav: Lærerne skal være motiverede og topforberedte, formulere 

og kommunikere planer, forestå evalueringer, varetage forvaltningsopgaver, være i en udviklings- og 

                                                 
181 Synspunkterne findes udfoldet i: Kirsten Krogh Jespersen: Lærerprofessionalitet – illusion og vision. Klim 2005 
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læreproces. Samtidig underkendes deres viden om elevernes forudsætninger og potentialer gennem 

central målfastsættelse. 

Gymnasiereformen er ikke kun en udfordring for læreren, men også for skolen/ledelsen og sætter fokus 

på ledelsens placering og ansvar. Ledelsen skal både forholde sig til reformens implementering og til 

overgangen til selveje og taxameterordningen. Byder overgangen til selveje på nye ændringer af og 

udfordringer til lærerollen? Bliver eleven kunde, selvom vi har kæmpet med at få gjort eleven til en 

medarbejder? 
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