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Zur Studie 

Die vorliegende Masterabschlussarbeit Schülerkultur und Lehrerrollen am Gymnasium beschäftigt 
sich mit der Interaktion von Lehrern und Schülern am dänischen Gymnasium. Die Forschungsfrage 
lautet: Wie erleben Schüler und Lehrer das affektive Zusammenspiel. Das Verb erleben drückt aus, 
dass das Forschungsinteresse dem subjektiven Empfinden gilt, und nicht der observierbaren Wirklich-
keit im Klassenzimmer. 

Die Studie hat ein soziologisches Theoriefundament, ist aber in ihrer Substanz empirisch. Das affektive 
Zusammenspiel wird anhand eines Fallbeispiels, nämlich des Gymnasiums Skive, analysiert. Den the-
oretischen Ausgangspunkt für das Verständnis spätmodernen Jugendverhaltens bilden die grundlegen-
den Arbeiten von Anthony Giddens und Thomas Ziehe und für die Analyse des Lehrerverhaltens Pierre 
Bourdieus Habitusbegriff. Die Schülerkultur wird mit Hilfe von Mats Trondmans Typisierung be-
schrieben. 

Diese Untersuchung enthält einen umfangreichen quantitativen Teil, dessen wichtigste Aspekte die 
Identifikation der Schüler mit ihrem Gymnasium sowie deren Eindruck vom Zusammenspiel mit den 
Lehrern sind. Grundlage dieser Ergebnisse ist eine elektronisch durchgeführte Umfrage, die 618 von 
771 Schülern beantwortet haben. Die Perspektive der Lehrer wird anhand von vier qualitativen For-
schungsinterviews beleuchtet. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeichnen das Bild einer multikulturellen Jugendgesellschaft, deren Ge-
meinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl zur Schule uneinheitlich ist. Generell scheint die Identifikation 
mit dem Gymnasium als Institution nicht besonders groβ zu sein. In Trondmans Terminologie kann 
man sagen, dass die gut sozialisierten Schüler sich mehr mit der Schulgemeinschaft identifizieren und 
sich auch am meisten von den Lehrern akzeptiert fühlen. Die nichtsozialisierten Schüler vermissen 
Verständnis von Seiten der Lehrer. Was sie nicht vermissen, ist persönliche Fürsorge, da Schüler ge-
nerell ihre Lehrer als Repräsentanten ihres Faches auffassen und weniger als Pädagogen.  

Die Lehrer haben  einerseits die Idealvorstellung des kommunikativ-verständnisorientierten Schülers 
(Trondman), stellen sich aber dennoch darauf ein, das persönliche Verhältnis zu den Schülern zu stär-
ken. Es hat sich offenbar ein gewisses Bewusstsein für die Wichtigkeit des affektiven Zusammenspiels 
durchgesetzt. 
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1. Indledning  

”Hvordan når man dem alle?” lød titlen på en udgave af medlemsbladet Gymnasieskolen.1 Udgaven 
behandlede et almendidaktisk spørgsmål om undervisningsdifferentiering. Denne opgave har et lig-
nende fokus, dog af kultursociologisk karakter: Hvordan når lærerne og eleverne hinanden? Jeg vil 
beskrive elevflokkens heterogenitet og hvordan lærerne håndterer denne udfordring. Opgavens rele-
vans bygger på antagelsen, at undervisning kun fungerer, når både elever og lærere i en eller anden 
grad trives med det.  

Problemformuleringen lyder: 

Hvordan oplever eleverne og lærerne deres affektive samspil på en gymnasieskole? 

Verbet opleve betyder, at metodikken ikke tillader en egentlig måling eller observation af, hvad der 
sker i klasseværelserne, men til gengæld en undersøgelse af, hvordan elever og lærere sætter ord på 
dette samspil. Opfattelsen af virkeligheden er i denne opgaves forstand mere væsentlig end virkelighe-
den selv. Et fokus på verbet opleve kræver en beskæftigelse med subjektet, fordi en oplevelse netop er 
subjektiv. Subjekternes oplevelser er tæt knyttet til deres respektive identitet og habitus. Derfor opfattes 
en beskrivelse af disse habitus her som en del af neksusen Eleverne og lærerne oplever: Hvis ikke man 
ved, hvem subjekterne er, forbliver oplevelsen meningsløs. 

Jeg fortolker i det følgende det affektive samspil som et kulturmøde eller, hvor det ikke fungerer, som 
et kultursammenstød. Denne undersøgelse spørger altså, hvorvidt gymnasiet har udviklet sig til noget, 
der ligner et multikulturelt samfund. På den ene side repræsenterer gymnasieskolen de mål, de værdier 
og normer, som Folketinget har vedtaget. Når eleverne kommer med deres forudsætninger, burde der 
egentlig ikke være tale om et kulturmøde, hvor ligeberettigede sociale grupper skal finde fælles fodslag 
i en integrationsproces. Tværtimod skulle der være tale om elevernes assimilation til disse værdier og 
normer.  

På den anden side er det ingen hemmelighed, at skolerne, fx i deres reklamer, henvender sig til gym-
nasiefremmede. Samtidig prøver lærerne at tilpasse sig i en eller anden grad alle dem, der kommer. 
Man forsøger at nå alle elever på trods af de niveauforskelle, der bliver beskrevet i ovenfor citerede 
Gymnasieskolen. Denne udvikling giver anledning til at spørge, om ikke integration snarere end assi-
milation er det rette begreb til at forstå det affektive samspil mellem lærerne og eleverne. 

 

2. De metodiske valg og fravalg 

Denne undersøgelse er en casestudie. Den prøver eksemplarisk at analysere det affektive samspil mel-
lem elever og lærere på Skive Gymnasium og HF. Skolen blev valgt, fordi den er min egen arbejds-
plads. Det har nogle fordele: Forhåndskendskab til lærere, der skal interviewes, og muligheden for at 
inddrage eleverne til at finde de rigtige spørgsmål og svaralternativer til et spørgeskema. Et 2.g-sam-

                                                           
1 Gymnasieskolen 10/2014 
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fundsfagshold skulle også bruge en del af de kvantitative data til et tværfagligt projekt. Eleverne bak-
kede op om undersøgelsen og appellerede til deres kammerater til at besvare spørgeskemaet. Ulempen 
ved at gennemføre undersøgelsen på ens egen skole er etiske dilemmaer i forhold til loyalitet over for 
forskningen på den ene side og arbejdspladsen på den anden side. Jeg valgte fx metoden undervis-
ningsobservation fra, blandt andet for ikke at komme for tæt på de egne kollegaer. 

Skive Gymnasium og HF er på mindst to punkter en nogenlunde typisk skole. Hvis elevernes afkryds-
ninger er korrekte, så ligger skolen cirka på landsgennemsnit mht. forældrenes uddannelsesniveau. Det 
fremgår af talmateriale fra Ulriksen, at knap 60 % af gymnasieelevforældres højeste uddannelsesniveau 
er en eller anden videregående uddannelse. Af hf-elev-forældrene har kun knap 40 % en videregående 
uddannelse.2 Figur 1 i bilag 33 viser, at tallene for Skive er hhv. knap 66 % for STX og knap 32 % for 
HF. Middelkarakteren for stx i 2014 er 7,1 og for hf 5,5. Eksamensresultaterne 2014 var for både hf 
(5,4) og stx (7,1) lidt under landsgennemsnit.4 

 

2.1 Det affektive samspil 

Et affektivt samspil beskriver de følelsesmæssige relationer mellem mennesker, altså alt mellem had 
og kærlighed, sympati og antipati, gensidig interesse og ligegyldighed.  Det er umuligt at kortlægge 
det mellem 771 elever og 81 lærere. Selv det at undersøge dette samspil mellem to mennesker lyder 
uoverkommelig. Ikke alle følelser bliver udtrykt, nogle bliver udtrykt forkert eller uærligt, nogle følel-
ser ændrer sig også over tid. Tiden kan heller ikke undgå at påvirke forholdet mellem to personer. Det 
at undersøge det affektive samspil mellem forskellige persongrupper bliver her en beskrivelse af de 
forventninger, man har til hinanden, eller mere præcis: en beskrivelse af de forventninger, man har til 
de roller, som man selv og som de andre skal spille. 

Denne ide har jeg valgt at oversætte til en beskrivelse af både elevernes og lærernes habitus. Habitus 
forstås med Bourdieu som de kropsliggjorte erfaringer, som man ubevidst bruger til at forstå omver-
denen og til at begå sig i omverdenen på. Denne afkodning af en gruppes habitus gøres kvantitativ for 
elevernes vedkommende. 618 ud af 771 elever besvarede det omfattende spørgeskema. Det er et svar-
procent på godt 80 %. 

Ved lærerne valgte jeg kvalitative interviews med fire lærere af forskellige aldre, køn og faggrupper. 
Desuden skulle der være en fagperson, en relationsarbejder og en omsorgsarbejder med. Typologien 
stammer fra Michael Paulsen og forklares i teoridelen. 

Man kan diskutere rimeligheden i at beskrive elever som statiske typer og lærere i dynamiske roller. 
Årsagen til dette metodiske valg er, at elevflokken opfattes som heterogen og analyseres med udgangs-
punkt i Mats Trondmans ”(elev)typer”. En typificering af en persongruppe stigmatiserer på den ene 
side. På den anden side leverer de kvantitative data repræsentative resultater om en population. Denne 

                                                           
2 jf. Ulriksen, s.656. 
3 Jf. figur 1, bilag 3, s. 60. 
4 jf. SG’s hjemmeside/ Om skolen/ Profiler og værdier/ Brugerinformation. 
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tilgang gør samtidigt, at undersøgelsen bruger relativ megen plads på at karakterisere elevernes formo-
dede forskellighed. 

Lærerne har alle sammen en socialisering på universitetet og på jobbet bag sig. Universitetsuddannel-
sen og dens betydning for professionen samt det pædagogikum, som alle lærere gennemfører, giver en 
vis ensartethed i forhold til den professionelle adfærd og de forventninger man har til undervisningen 
og eleverne. Når jeg vælger en kvalitativ tilgang i form af fire længere interviews med lærere, så sker 
det på baggrund af Bourdieus opfattelse af en art klasse-habitus: ”Som produkt af en bestemt klasse af 
objektive regelmæssigheder har habitus’en kort sagt en tendens til at frembringe alle de former for 
’fornuftig’ og ’commonsense-agtig’ adfærd, der er mulig inden for rammerne af disse regelmæssighe-
der, og kun disse …, fordi de er objektivt tilpassede den logik, som kendetegner et bestemt felt…”5 

Et lærerkorps forstås her som et felt, altså et socialt miljø, hvor der hersker nogenlunde ensartede nor-
mer for, hvad god undervisning er. Denne ensartethed betyder langtfra, at alle lærere reagerer ens i 
bestemte situationer. Der er et uendeligt antal praksisser, men inden for et bestemt miljø ville de alli-
gevel ligne hinanden, skriver Bourdieu.6 

Her giver den kvalitative tilgang mening for at komme i dybden med forskellige opfattelser og reakti-
onsmønstre. 

Opgavens problemformulering operationaliseres ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

1. Teori: Hvordan kan den senmoderne gymnasiekultur forstås? 
2. Empiri 1: Hvordan kan elevkulturen beskrives? – en kvantitativ undersøgelse. 
3. Empiri 2: Hvordan kan lærernes selvopfattelse og deres syn på eleverne beskrives? 
4. Konklusion og vurdering: Hvordan opleves samspillet mellem lærerne og eleverne? 

Opgavens 3. og 4. kapitel giver en teoretisk indføring. Teoridelen afsluttes med tre forskningshypote-
ser. Kapitel 5 analyserer spørgeskemaets data, kapitel 6 omhandler interviewsene med lærerne. Kapitel 
7 giver et opsummerende svar på problemformuleringen og diskuterer resultaternes gyldighed og for-
klaringskraft. 

 

2.2 Forskningen på området 

Det lykkedes ikke at finde en casestudie som denne om det affektive samspil mellem lærere og elever.  
Men der findes forskningsbaseret viden om klasseledelse. Hollandske uddannelsesforskere som Theo 
Wubbels beskriver fx forskellige lærertyper - den retningsgivende, den tolerante og autoritære eller 
den undertrykkende - der skaber et bestemt læringsmiljø i klassen.7 Dorte Ågård, som også bliver brugt 

                                                           
5 se Bourdieu, s.134. 
6 Jf. ibid. 
7 Jf. Gymnasieforskning nr. 4/2015, s. 5ff. 
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i teoridelen, arbejder i skrivende stund på at tilpasse og afprøve hollændernes begrebsapparat i en dansk 
sammenhæng.8 

Der findes forskning om den senmoderne ungdom, som bliver udfoldet i kapitlerne 3 og 4. Der er den 
svenske kultursociolog Mats Trondman, som beskriver den heterogene elevkultur. Men en forståelse 
af ungdomskulturen kræver først og fremmest Anthony Giddens’ analyse af senmoderniteten som 
grundlag. Dernæst må Thomas Ziehe, der beskriver ungdommen med et Giddens-inspireret begrebs-
apparat, nævnes som grundlæggende. På skuldrene af disse to står danske ungdomsforskere som Noemi 
Katznelson og Birgitte Simonsen, som har en mere empirisk tilgang til ungdomsforskningen. Bogen 
Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering, som Katznelson og Simonsen er medfor-
fattere af, har også været en inspirationskilde i denne opgave. 

Det digitale aspekt af identitetsdannelsen blev i de senere år inddraget i ungdomsforskningen. Den 
medievidenskabeligt uddannede erhvervsforsker Søren Schultz Hansen har gennemført en række kva-
litative interviews med Årgang 2012, som en af hans bøger hedder. Han beskriver i sin forskning en 
generation af ”digitale indfødte”, som han kalder det, unge mennesker, hvis netværk eksisterer virtuelt. 
De digitale indfødte er ifølge Schultz Hansen ikke individualister, men til gengæld meget relationelle, 
fordi de hele tiden ”liker” eller skriver et eller andet til hinanden på fx Facebook.9 Simonsen er modsat 
Schultz Hansen ret kritisk over for zapperkulturen og konkluderer, at der er ubalancer i uddannelses-
systemet, nemlig en polarisering mellem vindere og tabere og ”et voksende ønske om det eneste helt 
umulige: nemlig at stå af, få fred, bare være.”10  

Analyser af lærernes roller findes hos fx hos Kåre Heggen, Anna Sfard og Anna Pruszak, Steen Beck 
og Michael Paulsen. Heggen og Sfard/Prusak beskæftiger sig mest med identitetsspørgsmålet, mens 
Beck og Paulsen har et didaktisk blik på de roller, læreren kan spille i klasseværelset. De nævnte for-
skere behandles mere udførligt i de kommende kapitler. 

 

3. Elevernes senmoderne identitetskonturer 

Når man spørger en teenager om livets største udfordring, så kan svaret godt lyde: 

”Skolen og tanken om, at jeg i en alder af 16 år skal bestemme, hvad jeg vil resten af mit 
liv.”  (Fie, 16 år)11.  

Det er meget karakteristisk for senmoderne unge, at de selv føler sig ansvarligt for deres liv og fremtid. 
Det forventes af dem, at de har en mening om, hvad de kunne tænke sig at bruge deres liv på. Der er 
ingen familietraditioner eller andre fodlænker tilbage, og hvis, så er de ikke synlige. Det senmoderne 

                                                           
8 Jf. ibid., s. 12. 
9 Jf. Schultz-Hansen 2015a, s. 54f. 
10 Se Simonsen, s. 535. 
11 Se Kofod/ Nielsen, s. 52. 
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samfund er med Giddens en særlig fremskreden modernitetsproces, hvis dynamik udspringer blandt 
andet af ”… den refleksive strukturering og restrukturering af sociale relationer…”12  

I samfundsfagsundervisningen på gymnasiet hænder det, at man indsamler anonymiserede kvalitative 
data om elevernes værdier og undersøger dem sammen med eleverne. Her kommer et typisk svar fra 
en 2.g-pige i 2013 på spørgsmålet om, hvordan hun forestiller sig sit liv om 10-15 år: 

”Jeg er færdig med at studere journalistik, og herudover har jeg et job for et eller andet 
blad eller lign. Jeg vil muligvis have kæmpet mig over ”skrivebordsjournalismen” og 
forsøger ivrigt at udleve min drøm at blive korrespondent. Jeg rejser en del rundt i ver-
den, og det vil også være en kvalifikation til mit forhåbentligt senere korrespondent-job. 
Jeg har muligvis en kæreste, men ingen børn. Det er vigtigt for mig at have en ordentlig 
uddannelse og job inden jeg får børn – hvis jeg får dem.”13 

Denne 17- eller 18-årige pige har tilsyneladende klare forestillinger om, hvordan hun vil forme sit liv, 
og hvad der skal til for, at det bliver godt. At finde sin plads i livet bliver dermed en del af identiteten. 
En forståelse af de to citerede holdninger kræver dels en forklaring på identitetsdannelse og dernæst 
en forklaring på de samfundsmæssige betingelser, der ligger til grund for den. 

 

3.1 Identitetsdannelse 

Ovenstående citat og de andre citater i bilag 1 indikerer, at en væsentlig del af identiteten er fortælling. 
Disse fortællinger forandrer sig med tiden. Hvis man spurgte de samme 2.g-piger igen, når de er 20, 
25 eller 30, ville de fortælle noget andet. Og hvis man formulerede spørgsmålet lidt anderledes eller 
spurgte dem i en anden kontekst, ville historierne givetvis også lyde anderledes.  

Sfard og Prusak skelner mellem identitet og personlighed ved at betegne personligheden som en relativ 
fast størrelse, som noget delvis genetisk betinget. Identitet derimod bliver konstrueret og rekonstrueret 
i menneskelige interaktioner.14 De to israelske forskere ser identitet som en diskursiv størrelse, fordi 
man almindeligvis forstår en person via sproget. Det gøres vha. titler, professionsbetegnelser, funktio-
ner, positioner i hierarkiet, medicinske diagnoser osv.15 Der ligger noget heuristisk i denne beskrivelse 
af identitet, når man vil forstå det affektive samspil mellem forskellige sociale grupper. Samspillet 
bygger jo i høj grad på menneskernes opfattelse af sig selv og de andre. 

En forklaring på, hvordan identitet opstår i løbet af barndommen, giver George Herbert Mead, der deler 
selvet op i et ”jeg” og et ”mig”. Jeg-et er det spontant handlende, selvets reaktion på andres handlen. 

I denne opgaves sammenhæng er mig-et et relevant terminus, fordi mig-et i Meads forståelse er socialt 
skabt. Det opstår i løbet af barndommen ved at barnet imiterer konkrete roller, fx ved at lege købmand 

                                                           
12 Se Giddens (1994), s. 22. 
13 Se bilag 1. 
14 Jf. Sfard og Prusak, s. 15. 
15 Jf. ibid., s. 16. 
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og kunde, forælder og barn eller røver og gendarm. Mead skelner mellem leg og konkurrence. I kon-
kurrencer gælder der regler. Og disse regler lærer barnet ved imitation. I løbet af barndommen udvikles 
såkaldte generaliserede andre. Ved hjælp af disse generaliseringer lærer barnet spillets regler, som kan 
oversættes til samfundets normer. Barnet lærer, hvad en købmand, en forælder, en lærer eller ven for-
venter af ham eller hende. Identitetsdannelse er i dette lys en proces, der sker i samspil med omgivel-
serne. Det er altså en integration i et samfund, der fortsætter hele livet. Når barndommen er omme, har 
man udviklet et mig, på hvis baggrund det individuelle jeg bevæger sig i samfundet på. Mig-et inde-
holder altså forskellige samfundsgruppernes forventninger til en person.16 

Forklaringskraften i Meads teori ligger i selvets opsplitning mellem jeg og mig. Giddens leverer til 
gengæld en frugtbar analyse af de samfundsmæssige forandringer, der må formodes at ligge bag sen-
moderne identitetsdannelser. Nutidens individ forholder sig refleksivt til både sig selv og sine omgi-
velser. Det giver den enkelte en mulighed, men også en tvang til at vælge et liv. Denne tendens til selv 
at skabe sin tilværelse sker samtidig med en aftraditionalisering.  

Uden familietraditioner at støtte sig til er individet næsten overladt til sig selv, når det skal træffe ek-
sistentielle beslutninger som valg af uddannelse og karriere. I princippet kan alle ende som topchef 
eller som Hus-forbi-sælger i gågaden. Livsforløbet bliver til en gør-det-selv-biografi, hvor man kon-
stant må forholde sig refleksivt til sig selv.17 

Man kan diskutere, om ikke der alligevel er traditioner tilbage. Et blik i forskningen om social arv og 
mønsterbrydning viser, at en persons habitus og kulturelle kapital stadigvæk har ret stor forklarings-
kraft for uddannelsesniveauet og den opnåede position i samfundet. De såkaldte pull-faktorer, der hol-
der en person fast i et social miljø, er ifølge Jæger stærkere end push-faktorerne. En pull-faktor er 
eksempelvis forældrenes uddannelsesbaggrund. Push-faktorer som individualisering eller modernitet 
har en mindre empirisk plausibilitet.18 Troen på, at et aftraditionaliseret samfund giver alle mennesker 
alle muligheder, må siges at være for optimistisk. 

Man kunne også nævne Max Webers protestantiske (arbejds)etik. Når man studerer elevudsagnene i 
bilag 1, gemmer der sig en uudtalt ansvarsfølelse for et aktivt skabende liv og en opfattelse af, at skri-
benten er subjekt i det. I ovenstående elevcitat fra 2013 ses der et klart ønske om at klatre op ad karri-
erestigen. Der forekommer også ord som kæmper og ivrigt, der udstråler denne protestantiske etik. 

Et andet tegn på traditionernes fortsatte eksistens er følgende forestilling om livet 10-15 år frem: 

”Jeg bor i en lille by i Jylland, med omkring 10 km til nærmeste store by. Jeg er færdig 
uddannet et eller andet, og har fast arbejde (fri i weekenderne). Jeg er gift med min 
drømmemand. Jeg har 1 barn og venter mit andet. Min mand og jeg har mange gode 
venner, som vi ofte har på besøg. Min mand har også et fast arbejde (fri i weekenderne). 

                                                           
16 Jf. Mead, kapitlerne om leg, kamp og den generaliserede anden, s. 194ff og om jeg og mig, s. 216ff. 
17 Jf. Illeris m.fl. (2009), s.46. 
18 Jf. Jæger, s. 9f. 
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Min mand har herre aften hver anden torsdag og jeg har pigeaften hver anden torsdag. 
Bor ikke langt fra min familie.”19 

Denne piges udkast til livet kunne lige så godt være skrevet i 50erne. Hun er ligeglad med, hvad hun 
bliver uddannet til og hvad hun kommer til at arbejde med, bare der er fri i weekenderne. 
(Drømme)manden har også fri i weekenderne, og livet drejer sig om de to børn, venner og familie, der 
ikke bor langt væk. Pigen her har, i modsætning til det første citat, ingen klassiske karrieredrømme, 
men vil hellere have et liv, hvor familien står i centrum. 

Alle elever i bilag 1 beskriver en karrierevej, som de selv har valgt eller mener at have valgt. Alle 
beskrivelser er heltehistorier med ydre tegn på succes. Spørgsmålet lød jo også: Hvordan forestiller du 
dig dit liv om 10-15 år? I disse unge menneskers livsopfattelser ligger der en blanding af senmoderne 
individualisme og overleverede værdier som eksempelvis den arbejdsetiske traditionalisme, som ifølge 
Max Weber danner basis for det kapitalistiske samfund.20 

Bagsiden af den målrettethed, som mange interviewsene med 2.gerne lader ane, er angsten for ikke at 
nå disse mål. Når forældrenes liv ikke eller kun i mindre grad kan danne afsæt for egen livsplanlægning, 
opstår der en angst for ikke at blive en succes. Giddens genfortolker Kierkegaards værk Begrebet An-
gest: ”Angsten kommer i en vis forstand med den menneskelige frihed, som Kierkegaard siger.”21 
Denne angst er en af grundene til den store efterspørgsel efter gymnasiet. ”[De unge] oplever en stu-
dentereksamen som nødvendig for at kunne klare sig i en usikker fremtid,” skriver Illeris m.fl.22 Figur 
a på side 19 synes at bekræfte det. Gymnasiet åbner alle muligheder. Hver femte elev ved ikke, hvad 
han ellers skal. 

Gymnasieungdommen har altså på den ene side en forventning om at styre livet efter eget ønske og på 
den anden side en mere eller mindre stor angst for, at det mislykkes. Den individbaserede karriereori-
entering, der må formodes at høre senmoderniteten til, er synlig i mange elevudsagn i bilag 1, men 
andre, mere traditionelle forestillinger om det gode liv, eksisterer også.  

Modellen på side 12 illustrerer, hvordan det affektive samspil i denne opgave skal forstås som et pro-
dukt af både elevernes og lærernes refleksive mig. Mig-et ytrer sig i skolens verden på den ene side 
som elevens biografiske fortælling: Hvem er jeg om 10-15 år? Hvordan skal jeg med denne fortælling 
positionere mig i forhold til skolen? For lærernes vedkommende antages der en mere ensartet profes-
sionelt præget habitus, der dog giver plads til individualisme og til at spille tre forskellige lærerroller. 

I de følgende afsnit vil jeg uddybe modellens ide yderligere. 

  

                                                           
19 Se bilag 1. 
20 jf. Weber, kapitel 2 om kapitalismens ånd, s. 25ff. 
21 Se Giddens (1996), s. 62. 
22 Se Illeris m.fl. (2009), s. 88. 
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3.4 Samspillets kultur i livsformsteoretisk syn 

En livsform handler i høj grad om forestillinger om det gode liv og især arbejdets betydning for det.23 
Livsformsteorien bygger på en etnologisk opfattelse af kultur. Det handler om, hvordan mennesker 
dyrker deres samliv. Dyrkning er oprindeligt at gøre natur brugbar via landbruget, men også på en 
skole dyrkes der noget24, nemlig ritualer, arbejdsprocesser eller normer for en bestemt adfærd.  

                                                           
23 Livsformsteorien forklares udførligt i Højrup og supplerende om kvindelivsformer i Rahbek Christensen og Sørensen. 
24 Dyrkningsbegrebet stammer fra Paulsen, Beck og Hansen, s. 4. 
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For en livsformsanalytiker er begreberne kultur og livsform næsten det samme.25 Kulturbegrebet i 
denne etnologiske betydning beskæftiger sig med hverdagslivet og menneskernes prioriteringer. Livs-
formsteorien problematiserer et folks homogenitet og fokuserer på kontraster og konflikter. Kulturen 
kan i det øjemed beskrives som forestillinger om det gode liv, især arbejdets og fritidens betydning for 
det. 

Disse forestillinger om det gode liv findes også i klasserummet. I et klasserum kan man tale om en 
lærer-elev-kultur, der påvirkes af bestemte omgangsformer. Omgangsformerne og samarbejdet må for-
modes at være koblet til både elevernes og lærerens forestillinger om det gode liv. Paulsen, Beck og 
Hansen har en dialektisk kulturopfattelse. ”Kultur opstår og dannes gennem konflikt- og modsætnings-
forhold.”26 Ligesom livsformsteorien har også dette teoretiske syn fokus på sammenstødet. De forskel-
lige kulturelle værdier kommer først til syne, når de er uenige om noget. 

Mange elever formidler indtrykket, at skolens indhold ikke siger dem ret meget. De bruger undervis-
ningen som et middel til at nå et mål, nemlig studentereksamenen. Dagens glæder sker i fritiden. De 
har med andre ord stærke træk af lønmodtagerlivsformen, hvor arbejdets funktion ikke er livets mål. 
Gymnasierne har til gengæld en forventning om engagement og identifikation fra elevernes side. STX- 
og HF- bekendtgørelsernes formålsparagraffer forventer unge mennesker med interesse for fordybelse. 
Lærdommen i sig selv er målet, og undervisningen er bare middel til det. En kulturkonflikt på gymna-
siet kan altså beskrives ved, at systemet forventer en karrierelivsform, men møder for mange elevers 
vedkommende noget, der ligner en lønmodtagerlivsform. Denne konflikt er næppe noget nyt, men den 
bliver forstærket af senmoderne aftraditionaliseringstendenser. 

 

3.5 Mats Trondmans elevtyper 

I det foregående afsnit fremstår kulturmødet mellem lærere og elever som en konflikt mellem livsfor-
mer, som kan dele eleverne op i veltilpassede og utilpassede. Det samme gør Mats Trondman, når han 
beskriver elevernes følelsesstrukturer og kobler følelserne sammen med kommunikationsformer.27 

Et afsnit i bogens første kapitel hedder Den panerade grytlappen og beskriver, hvordan en flok arbej-
derklassedrenge, der føler sig udenfor, hævner sig hos deres hjemkundskabslærer ved at panere en 
grydelap og servere den for hende som en schnitzel, eftersom læreren for en gangs skyld havde rost 
dem for deres arbejde.28 Det handler for drengene om at bevare stoltheden på trods af nederlag. Dren-
gene, som Trondman beskriver som særdeles forstyrrende element på skolen, har lært noget, bare ikke 
det de skulle. 

Med udgangspunkt i begivenheder som denne kan man inddele eleverne i dem, der er velsocialiserede 
i forhold til skolens krav og dem, der ikke er det. Der findes naturligvis forskellige måder at være 

                                                           
25 Jf. Sørensen, s. 44. 
26 Se Paulsen, Beck og Hansen, s. 7. 
27 Jf. Trondman, s. 362ff. 
28 Jf. Trondman, s. 98f. 
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tilpasset og utilpasset på. For at gøre følelser operationaliserbare i forhold til et spørgeskema følger jeg 
Mats Trondmans inddeling. 

Drengene, som blev beskrevet ovenfor, har det, Trondman kalder en afstandtagende modkulturel stra-
tegi. Man føler sig ikke som en del af skolen, snarere som en fremmed, men har ikke ord for det. Der 
er en variant af denne afstandtagning, nemlig en bohemestrategi med en stærkt subjektiverende kraft i 
sig: Den egne fortælling er vigtigere end karaktererne i skolen.29 

Andre elever tager ifølge Trondman ikke afstand, men er tværtimod med på skolens præmisser. Nogle 
opfatter skolegang som idræt, hvor man får medaljer, når man gør, som læreren siger. Det gælder om 
at præstere og ikke om at blive klogere. Måske blokerer man endda, når læreren ikke er god nok til at 
forklare noget.30 

Andre sætter kundskabsinteressen over præstationsinteressen. Disse elever går i skolen for at lære no-
get eller fordi de synes, at (noget af) stoffet er værd at beskæftige sig med. Deres strategi kalder Trond-
man kommunikativt forståelsesrettet.31 Man kan supplere denne strategi med en identitetsdannende 
søgeproces, som hedder ontologisering. Begrebet bruges i Thomas Ziehes ånd og kan oversættes som 
et forsøg for at finde en dybere mening. Der gemmer sig den grundholdning, at det væsentlige kun 
findes ved at gå i dybden, gerne religiøst, filosofisk eller ideologisk. Ontologisering skal ses som mod-
pol til subjektiveringen og dens mere radikale udgave potensering, som er en jagt efter action og inten-
sitet. 

 

3.6 Mulige kulturkonflikter i det affektive samspil 

Et samspil mellem en kommunikativt forståelsesrettet elev og en gymnasielærer fungerer i de fleste 
tilfælde uproblematisk, fordi begge repræsenterer de samme værdier. Men det kan gå galt der, hvor 
læreren ikke kan bidrage til elevens ontologiseringsproces. Trondman kalder det at inte förstå og be-
skriver elevens oplevelse af sådan en konflikt med udsagn som  

Han bryr sig liksom inte om ifall vi fatter eller inte.”32  

Trondman beskriver med dette og lignende eksempler elever, som er dybt engagerede i stoffet, men 
oplever, at læreren ikke kan støtte dem i det engagement. 

Forskellen til de instrumentelt præstationsorienterede er så holdningen til belønningssystemet. Enga-
gementet kan også udtrykke sig i ønsket om at få gode karakterer. Elever med sådan en ”olympisk” 
tilgang kan blive frustreret over faglige og intellektuelle svinkeærinder, der synes ligegyldige i forhold 
til ”medaljerne”. 

                                                           
29 Jf. Trondman, s. 366. 
30 Jf. Trondman, s. 365. 
31 Jf. ibid. 
32 Se ibid., s. 364. 
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De utilpassede elever er hverken indstillet på skolens fordybelsestilbud eller skolens belønningssystem. 
Denne følelsesstruktur om ikke at høre til kalder Trondman at inte vara förstådd, dvs. ikke blive for-
stået. Kulturkonflikten her handler altså om personen, ikke om læringsindholdet. Her ligger forskellen 
mellem ontologisering og subjektivering. Trondman citerer typiske elevudsagn som  

”Man tittar ut genom fönstret och vänter til det är slut.”33 

Det er formodentlig her, hvor gymnasiets største udfordring ligger: En stor elevflok stiller krav om at 
systemet indlader sig på deres personlighed. De efterspørger omsorg og forståelse af deres lærere eller, 
hvad angår bohemerne, accept for at have deres egen dagsorden i forhold til skolens inputs. Subjekti-
veringsprocessen flytter dermed skolens fokus et stykke væk fra fagenes uddannelsesmål til modtager-
nes følelsesstruktur. Det skal undersøges nærmere i kapitel 5. 

Det er denne opgaves grundlæggende antagelse, at kulturmødet mellem lærer og elev er afgørende for 
undervisningens succes.34 Dette møde må blive endnu mere betydeligt, når subjektiveringsprocessen 
spiller en større rolle end ontologiseringen.  

Læring har grundlæggende en affektiv og en kognitiv side. Beck forklarer, hvordan læreren i psyko-
analytisk forstand kan ses som elevens selvobjekt. Et selvobjekt i Heinz Kohuts opfattelse er en betyd-
ningsfuld anden, som et barn kan spejle sig i for at udvikle sig. Overført til undervisningen betyder det, 
”…at læreren ikke kun formidler et undervisningsstof, men også sit eget forhold til det.”35 Den empa-
tiske lærer formår altså at stimulere elevernes læringsproces ved at bruge sig selv. Det handler de kom-
mende afsnit om. 

 

4.  Lærernes rolle i gymnasiet og HF 

De allerfleste gymnasielærere har, rent aldersmæssigt betragtet, gennemgået en socialisation, der er 
præget af det, Ziehe kalder den anden moderniseringsfase. Man behøver ikke at opholde sig i ret lang 
tid på et lærerværelse for at bemærke den informalisering, som Ziehe beskriver. Det gælder tøjvalg, 
omgangsformer og til dels også æstetiske præferencer som rockpopmusik. 

På grund af en opvækst i antiautoritære tider må man formode ambivalente følelser over for utilpassede. 
Paulsen beskriver netop denne ambivalens ved et eksempel om elevernes forstyrrende brug af IT, hvor 
eleverne efterspørger konsekvens, mens lærerne har svært ved at være barske.36 Lærerne kan på den 
ene side se en pædagogisk nødvendighed i at intervenere, men griber af forskellige grunde ikke altid 
hårdhændet ind - et dilemma der kan forklares som en identitetskonflikt. 

                                                           
33 Se ibid., s. 365. 
34 Jf. fx Beck (2013a), s. 208, og Ziehe citeret efter Beck (2013b), s. 613. 
35 Se Beck (2013a), s. 217. 
36 Jf. Paulsen, s. 173 
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Lærerens professionelle identitet er knyttet til de opgaver, der skal løses, opgaver, som ofte ikke har 
entydige løsninger. Den professionelle må derimod bruge sig selv (kundskaber, erfaringer, værdier, 
respekten for andre m.fl.) for at finde frem til gode løsninger.37 

Professionel identitet er en vigtig del af lærergerningen. Heggen skelner mellem personlig og kollektiv 
identitet. En lærers mig bliver i det professionelle liv udfordret af et praksisfællesskab, hvor man ikke 
nødvendigvis er helt enige, men alligevel udvikler fælles standarder. Det kunne være didaktiske spørgs-
mål, men også bestemte måder at takle disciplinære opgaver i klassen på.  

Med socialkonstruktivistiske øjne kan man tale om en fælles læringsproces, der bliver en del af lære-
rens identitetsdannelse eller, for at sige det med Bourdieu, habitusdannelse. Bourdieu taler om en com-
mon-sense-verden inden for en social gruppe. ”Habitus’ernes homogenitet kan konstateres inden for 
rammerne af en klasse af eksistensbetingelser og sociale betingninger.”38 

 

4.1 Kulturkonflikter set med lærernes øjne 

Kulturmødet i de gymnasiale uddannelser bærer præg af, at de forskellige elevtyper med forskellige 
livsformer stiller forskellige krav til lærerne. Den kommunikativt forståelsesorienterede elev forventer 
fordybelse og inspiration af læreren, mens den instrumentelt præstationsorienterede efterspørger klare 
og rimelige krav eller gode tavlenoter. De ikke-socialiserede vil muligvis have omsorgsorienterede 
lærere, der udviser forståelse for dem. Bohemerne kræver accept af deres helt personlige søgeproces. 

Det er tvivlsomt, om en lærer kan tilgodese alle typer lige godt. Derfor må man formode, at kulturmødet 
i klasseværelserne indeholder på den ene side mere eller mindre synlige konflikter og på den anden 
side harmoniske oplevelser, hvor alle parter fornemmer varme og forståelse. Alle lærere kan fortælle 
oplevelser af begge slags fra deres hverdag. Desuden er det nærliggende, at harmoni og disharmoni 
påvirker læringen. ”Tidens affektioner [er] mere afgørende end diverse undervisningsreformer, efter-
som de sidstnævnte i deres virkninger og ikkevirkninger afhænger af det affektive livs beskaffenhed”, 
skriver Paulsen.39 Hvordan kunne det affektive samspil se ud, når en ikke-socialiseret elev har en tysk-
lærer som Laust, der i nedenstående interviewuddrag beskriver lærerens rolle og hans forventning til 
eleven? 

”Laust: […] Jeg har mange elever, som jeg ikke synes burde være her. Det er for deres egen 
skyld. Jeg synes, de spilder deres tid. De får også en masse unødvendige nederlag. […] 

Ulrich: Hvornår tror du, eleverne lærer mest? 

Laust: OVERVEJER – Nu er det jo lidt svært for mig at vide, hvornår de lærer mest. De timer, 
hvor jeg synes, de lærer mest, er de timer, hvor de kan mærke, at jeg selv brænder for det. […] 

                                                           
37 Jf. Heggen, s. 148. 
38 Se Bourdieu, s. 139. 
39 Se Paulsen, s. 28. 
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Ulrich: Du fremhæver lærerens rolle. Er det vigtigt, at han brænder, eller er der andre ting, der 
er vigtige? 

Laust: Det er et sammenspil af flere ting. Jeg har grundlæggende den holdning, at eleverne skal 
have en motivation med hjemmefra. Læreren kan så gøre, at motivationen bliver endnu større. 
[…] 40 

Det er tydeligt, at Laust opfatter sig som fagperson, der præsterer bedst, når han brænder for stoffet. 
Han forventer, at eleverne enten tilpasser sig skolens normer eller finder andre græsgange. Lærerens 
rolle er at motivere eleverne gennem sit faglige engagement, ikke gennem sit engagement i eleven og 
dens følelsesstruktur. Der gemmer sig også den etnocentristiske forestilling, at eleverne har det som 
han. Når læreren brænder, gør eleven det også, og så kommer læringen ad denne vej. 

Motivationen er omdrejningspunktet i lærerens og elevens samspil. Dorte Ågård har skrevet sin Ph.D-
afhandlingen om lærerens betydning for elevernes motivation. ”Relationen til læreren og den hjælp, 
man kan få, spiller… en særlig rolle for elever, der ikke klarer sig godt i skolen,” skriver hun.41 Ågård 
ser motivation som en dynamisk størrelse. I hendes terminologi udtrykker Laust en deterministisk mo-
tivationsforestilling, der gør, at han er mindre villig til at hjælpe eleven. Dermed kan lærerens forestil-
linger om eleven blive til en selvopfyldende profeti.42 Ågård tillægger læreren en stor betydning i for-
hold til elevernes motivation. Hun argumenterer dog motivationsteoretisk og ikke didaktisk.43 Derfor 
problematiserer hun hverken lærerens eller elevens position i forhold til fagenes mål. 

Michael Paulsen har et bredere syn på lærerens funktion. Han beskriver skolernes sociale konfiguration 
ved at skelne mellem tre forskellige lærerroller, nemlig faglæreren, omsorgslæreren og relationsarbej-
deren.44 Michael Paulsen fremhæver relationsarbejderen som den mest oplagte rolle for en gymnasie-
lærer. En relationsarbejder i hans forståelse er ikke en omsorgsperson, der tager sig af elevernes per-
sonlige problemer, men heller ikke en ren fagperson. Relationsarbejderen har på den ene side fokus på 
sin formidlerrolle og indgår på den anden side i skolens, herunder klassens sociale liv.45  

En faglærer som Laust har den kommunikativt forståelsesorienterede elev som ideal og udstråler det 
givetvis i sin undervisning. Det affektive samspil mellem en faglærer og en ikke-socialiseret elev må 
formodes at være præget af gensidig misforståelse. Når den kulturelle kløft bliver for stor, vil eleven 
være modvillig til at acceptere lærerens dagsorden. En lignende konflikt med omvendt fortegn ville 
opstå, når den kommunikativt forståelsesorienterede elev møder en lærer, der har mere fokus på omsorg 
og det sociale liv end på faglig dybde. 

  

                                                           
40 Interviewet, som jeg selv har gennemført på Skive Gymnasium og HF, handler egentlig om elev- og undervisningsdiffe-
rentiering. Navnet Laust er et pseudonym. Se Predelli 2015, s. 28. 
41 Se Ågård, s. 36. 
42 Jf. ibid., s. 156. 
43 Jf. ibid., s. 16ff.  
44 Jf. Paulsen, s. 184ff. 
45 Jf. Paulsen, s. 187. 
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4.2 Opgavens hypoteser  

De teoretiske overvejelser kan operationaliseres til tre forskningshypoteser. 

H1: Elevernes syn på skolen er mere præget af deres individuelle behov end af sans for fælles-
skab. 

H1 bygger på forestillingen om, at det senmoderne mig i høj grad er refleksivt og indstillet på at 
forholde sig til nye situationer. Den antager desuden, at eleverne har forskellige livsformer, hvoraf 
dog kun de to (karriere- og lønmodtagerlivsformen) skal bruges. 

H2: Eleverne stiller alt efter elevtypen forskellige krav til læreren. De velsocialiserede kræver i 
højere grad en fagperson, de mindre socialiserede i højere grad en omsorgsperson. 

 H2 bygger på forestillingen om en heterogen elevflok, der kan karakteriseres ud fra Trondmans 
elevtyper.  

H3: Lærernes syn på eleverne er afhængig af, om de opfatter sig som fagpersoner, relationsar-
bejdere eller omsorgsarbejdere. 

 H3 bygger på forestillingen om, at lærerne på den ene side bevæger sig i en common-sense-verden 
(Bourdieu) med en akademisk og pædagogisk socialiseret formidlerhabitus (mig), men på den an-
den side har et fleksibelt jeg (Mead), der i givne situationer forholder sig til eleverne som personer. 

 

5. Elevkultur mellem individualisering og fællesskabsfølelse 

Denne opgaves grundantagelse er, at eleverne bruger gymnasiet som led i deres livsfortælling, som 
springbræt til de individuelle mål. Det bekræfter den kvantitative undersøgelse i høj grad. Som neden-
stående figur a viser, vælger næsten tre fjerdedel af alle adspurgte gymnasiet, fordi det åbner alle mu-
ligheder bagefter. På spørgsmålet, hvorfor man har valgt enten gymnasium eller hf kunne respondenten 
afkrydse flere svar. Det at gymnasiet åbner døre, at det skal bruges til at opfylde uddannelsesønsker, 
og at man kan parkere sig selv i mangel af bedre ideer – disse tre ting synes i elevernes øjne at være 
gymnasiets og hf’s mest væsentlige eksistensberettigelse. Den interesse for fordybelse, som bekendt-
gørelsens formålsparagraf fremhæver, findes kun ved hver femte af de adspurgte. Familietraditionen 
eller familiens forventninger spiller ligeledes en underordnet rolle, som figuren viser. Det føles åben-
bart ikke, som om forældrene lægger særlig megen pres på at vælge STX eller HF. Datamaterialet viser 
dog også, at ca. 61 % af eleverne har mindst en forælder med en videregående uddannelse. Her domi-
nerer de mellemlange videregående uddannelser. Der kan altså ligge en uudtalt forventning om, at 
barnet vælger STX eller HF.46 

 

                                                           
46 se figur 1 i bilag 3. 
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Figur a 

 

 

5.1 Arbejdsindsats og livsform 

En gymnasie- eller hf-uddannelse burde for de fleste være et arbejde, der uden for ferieperioderne 
fyldte mere end fuldtid. Der forventes en betydelig lektie- og skriveindsats derhjemme. Hvis man an-
tager, at eleven har 3-4 moduler à ca. 90 minutter hver dag, og at hvert modul kræver en lektieindsats 
på 30-40 minutter, så skulle der ligge to timers lektier oven på en skoledag, der slutter enten kl. 13.15 
eller 14.50. Dertil kommer for gymnasieelevernes vedkommende en elevtid på 605-655 timer over hele 
uddannelsesforløbet47 og for HF’erne en kursisttid på 360-460 timer.48 

Et blik i datamaterialet formidler derimod indtrykket, at skolen kun er en del af et liv, der har flere 
andre facetter såsom fritidsarbejde, sport og fritid, venner og kærester. Det generelle billede tydeliggør 
en væsentlig lavere seriøsitet på hf end på stx. Samtidig tager pigerne generelt skolen mindre afslappet 
end drengene.  

Som tabel 1 i bilag 349 viser, angiver kun lidt over hver fjerde adspurgte, at lektier og afleveringer 
fylder mest i livet ved siden af skolen. For gymnasiepigernes vedkommende er det dog næsten 36 %. 
Billedet af de lidt mere fokuserede gymnasiepiger går igen i alle andre kategorier. Men selv i denne 
elevgruppe er der en ringe tilslutning til lektiearbejdet generelt. Kun 5,6 % af gymnasiepigerne laver 
alle lektier, og 22,7 % laver 90 % af alle lektier. For alle andre grupper betyder hjemmearbejdet endnu 
mindre. Ved hf’erne er der i alt kun to ud af 82 adspurgte, der laver alle lektier, og 9 af dem laver 
næsten alle lektier. Især mange hf-drengene, hele 28 %, finder lektierne uvæsentlige. Den største 

                                                           
47 se STX-bekendtgørelsens §96. 
48 se HF-bekendtgørelsens § 56. 
49 Jf. tabel 1 i bilag 3 til det følgende. 
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gruppe, når man tager båder gymnasielever og hf’ere med, laver cirka 70 % af alle lektier. Det gælder 
21,3 %. Ellers fordeler de sig hen over alle svarkategorier, som nedenstående tabel a illustrerer. 

 

 
Tabel a: Hvor mange procent af lektierne laver du cirka? 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ubesvaret i alt 

2,1% 3,9% 2,1% 5,4% 4,1% 10,9% 8,0% 21,3% 18,3% 19,0% 4,5% 0,5% 100,0% 

             

  

Hvis man vil vide, hvorfor eleverne generelt prioriterer den hjemlige indsatsen så lavt, så viser der sig 
en ”Det-kommer-an-på-holdning” i datamaterialet. For over 80 % af alle respondenter er lektiearbej-
dets vigtighed afhængig af faget, lektiernes art samt dagens øvrige gøremål. 

Det lader til, at den synlige del af de skolerelaterede aktiviteter får mere opmærksomhed. Når læreren 
og eleverne gennemgår de faglige pointer i timerne og læreren samtidig kontrollerer elevens mundtlige 
indsats, får skolearbejdet en større betydning. Et relativt flertal af alle elever, især på gymnasiet, finder 
det meget vigtigt at følge med i timerne. Omkring 30 % af gymnasieeleverne synes, det er vigtigt, men 
ikke afgørende. Hos hf’erne dominerer også her en ”Det-kommer-an-på-indstilling”. 39 % af dem me-
ner nemlig, at det er forskelligt fra fag til fag. 

Endnu mere synlig bliver elevens indsats og evner ved de skriftlige afleveringer. Her får man fravær 
og viser samtidig, hvad man kan. Tilsvarende laver 83 % af alle gymnasie- og næsten 60 % af alle 
hf’ere alle afleveringer, viser tabel 1. 

En livsformsteoretiker ville konkludere ud fra tabel 1, at arbejdets faglige indhold har mindre betydning 
end arbejdets løn, nemlig resultaterne. Eleverne lever ikke for at arbejde på gymnasium og hf. Skolen 
er et middel til at nå et eksternt mål, nemlig den uddannelse, der følger efter. Denne uddannelse er 
givetvis også kun et middel til at opnå det gode, måske materielt prægede, liv senere. 

Denne konklusion støttes af, at kun lidt under halvdelen af alle adspurgte mener, at undervisningens 
mål er at lære noget nyt. Figur 2 viser, at lidt over halvdelen, 55 %, ser enten gode karakterer som 
undervisningens mål eller en hurtig ekspedition af skoletiden, så man får sin eksamen.50 Datamaterialet 
siger ikke noget om, hvorvidt disse tendenser er nye. Eleverne har sandsynligvis til alle tider kedet sig 
i skolen. 

 

                                                           
50 se bilag 3. 
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5.2 Fællesskab på skolen – elevernes adfærd 

Fællesskab opfattes på alle skoler som et væsentligt element af det pædagogiske virke. På Skive Gym-
nasium og HF knyttes fællesskabet sammen med tryghed. Skolen har en fastholdelsespolitik51, der 
bygger på den grundholdning, at fællesskab giver sammenhold og tryghed, og tryghed er en væsentlig 
forudsætning for læring. 

Et af skolens pædagogiske fokuspunkter er at øge elevernes engagement i skolens aktiviteter52. Spørgs-
målet er, om det lykkes. En belysning af gymnasieelevernes kultur kræver en undersøgelse, hvorvidt 
eleverne deler disse grundholdninger. Teoridelens udredninger om de senmoderne individualiserings-
tendenser sætter spørgsmålstegn ved opbakningen til traditioner og traditionelle opfattelser af samhø-
righed. 

For at afkode elevernes sans for fællesskab, indeholder spørgeskemaet en række holdnings- og ad-
færdsvariable omkring deres opbakning til arrangementer, der skal skabe sammenhold og fælles iden-
titet. To vigtige begivenheder i årets gang på Skive Gymnasium og HF er aktivitetsdagen og juleløbet.  

Aktivitetsdagen er altid en fredag ultimo august, hvor klasserne dyster om points ved en række kon-
kurrenceaktiviteter, som eleverne og sommetider også enkelte lærergrupper står for. Det kan være så 
forskellige ting som trillebørskørsel, gætteleg eller rutsjeture på en sæbebane. Samtidig får klasserne 
points for bedste udklædning og kampråb, som skal udtrykke et tema. 

Juleløbet har en tradition, der næsten er lige så gammel som gymnasiet selv. Her dyster klasserne også 
om points. Konkurrencen bliver både organiseret og gennemført af skolens aktivitetsudvalg. Udvalget 
består af ca. tre lærere, der afsætter en del ressourcer for at gøre dagen til en velplanlagt og ret beko-
stelig overraskelse. I 2014 var der ”crime night” på Spøttrup Borg. Aktivitetsudvalget havde udtænkt 
en mordgåde, som eleverne skulle løse i løbet af den mørke decemberaften. 

Et blik i datamaterialet, tabel 2 i bilag 3, viser, at juleløbet 2014 ikke var noget tilløbsstykke. Kun 38% 
af de adspurgte deltog. En af årsagerne var givetvis, at juleløbet for en gangs skyld ikke fandt sted den 
sidste skoledag inden ferien om formiddagen, men var et frivilligt aftenarrangement, hvor den tabte i 
konkurrencen med adskillige julefrokoster eller andre private gøremål. 

Aktivitetsdagen 2014 nød væsentlig større opbakning. Næsten 85 % deltog. Hvis man kigger på de to 
uafhængige variable uddannelse og køn, viser der sig delvis det samme billede som ved arbejdsindsat-
sen (jf. forrige afsnit). Langt flere gymnasieelever end hf’ere bakkede op om disse fælles arrangemen-
ter. Kun knap 10 % fra hf mod godt 42 % med en gymnasial studieretning tog med til Spøttrup Borg 
for at finde morderen. Ved aktivitetsdagen var næsten 87 % af alle gymnasiaster og 72 % af alle hf’ere 
med. 

Hvis man leder efter årsagerne til elevernes adfærd, så er følelsen af at høre til i klassen og på skolen 
værd at nævne. Jo bedre sammenholdet er, og jo mere man trives på det sted, man er, des mere lyst og 

                                                           
51 jf. skolens hjemmeside, rubrik om skolen/ profil og værdier: http://www.skivegym.dk/Default.aspx?ID=1224.  
52 Jf. skolens hjemmeside, rubrik om skolen/ strategiplan: http://www.skivegym.dk/Default.aspx?ID=1354.  
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tilbøjelighed har man til at deltage i fælles aktiviteter. Især aktivitetsdagen med den fælles udklædning, 
kampråbet og de leg, nogle klasser skal finde på, kræver et godt fællesskab i klassen. 

Tilsvarende viser tabel 353 også en tydelig sammenhæng mellem sammenhold i klassen og deltagelsen 
i aktivitetsdagen. Når sammenholdet opleves som meget godt, deltager godt 91 % af alle elever. Ved 
dårligt sammenhold er der kun knap 65 %, der vil være med. Jo bedre sammenholdet er, des større 
sandsynlighed er der for deltagelse. Og omvendt: Jo ringere det er, des større er fristelsen til at blive 
væk. 

Det er ikke kun trivsel i klassen, der spiller en rolle, men også trivsel på skolen. Tabel 454 gør tydeligt: 
Jo bedre man har det på gymnasiet eller hf, des større er deltagelsesprocenten i aktivitetsdagen. Ten-
densen brydes dog ved den gruppe, der slet ikke trives på skolen. Det ser ud til, at disse elever har en 
80 %-sandsynlighed for at deltage i aktivitetsdagen. Men der er kun fem personer i alt, der overhovedet 
ikke føler sig tilpas på skolen. Faktisk har over tre fjerdedele af skolens elever det godt eller meget 
godt både i deres klasser og på Skive Gymnasium og HF. 

De samme tendenser, dog mindre tydelige, viser tabellerne 3 og 4 for juleløbet. Et godt sammenhold i 
klassen og en god trivsel på skolen øger sandsynligheden for at være med i juleløbet. Forskellen mellem 
elever, der har det dårligt og meget godt i klassen, er 28,5 procentpoints, viser tabel 3.Forskellen mel-
lem dem, der har det meget godt på skolen, og dem, der slet ikke trives, er 41,4 procentpoints, hvad 
angår deltagelse i juleløbet. 

 

5.3 Fællesskab på skolen - elevernes holdninger 

Det forrige afsnit handlede om elevernes adfærd, nemlig deltagelsen i udvalgte fællesaktiviteter. Nu 
kommer holdningerne i fokus. Den konkrete deltagelse eller ikke-deltagelse i juleløb og aktivitetsdagen 
kan være styret af gruppepres fra klassen eller den kan have årsager, der ikke har noget med disse 
begivenheder at gøre. 

Datamaterialet leverer informationer om generelle synspunkter om fem skolerelaterede arrangementer. 
Spørgsmålet lød Hvor vigtigt er det for dig at deltage i … og i et tilfælde Hvor vigtigt er fælles forum? 
Det er delvis nogle arrangementer, som aktivitetsudvalget i samarbejdet med ledelsen står for (juleløb 
og aktivitetsdag), delvis nogle, som eleverne står for (gymnasiefester og fredagscafeer), og et, som 
lærere, ledelsen og elever sammen står for, nemlig fælles forum. Fælles forum finder sted ca. en gang 
om måneden i slutningen af 1. modul og starten af formiddagspausen og behandler ærinder, som ved-
kommer alle på skolen.  

Et blik i tallene i figur 355 viser først og fremmest, at eleverne har en mening om disse begivenheder. 
Ved alle spørgsmål er antallet af ubesvarede på 1 % eller lavere. Ved-ikke-kategorien scorer mellem 

                                                           
53 jf. bilag 3. 
54 jf. bilag 3. 
55 jf. figur 3 i bilag 3. 
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1,8 % og 2,8 %. For alle disse arrangementer gælder, at eleverne generelt ikke finder dem særlig vig-
tige. Det er tydeligt, at det meste af det, der bliver arrangeret på gymnasiet og hf, sker for under halv-
delen af alle elever. Selv gymnasiefester og fredagscafeer anser ca. 30 % for mindre vigtige og knap 
en fjerdedel for uvigtige at deltage i.  

Man kunne tro, at elevernes egne arrangementer nød større opbakning end skolens, men det er ikke 
tilfældet. Det mest populære er aktivitetsdagen, som over halvdelen af eleverne finder vigtige eller 
meget vigtige at være med til. Ved fælles forum er opbakningen kun ca. 45 %, og juleløbet nyder kun 
opbakning fra ca. en tredjedel af eleverne. Det tyder på, at elevernes manglende deltagelse i 2014 ikke 
kun skyldes, at det fandt sted om aftenen. Skolen har også i de forgange år oplevet, at rigtig mange 
elever brugte juleløbet som anledning til at holde fri. 

Hvis de meninger, der kommer til syne i bilag 3 skal sige noget om elevkulturen, skal de kobles til 
mulige årsager. Som beskrevet ovenfor er der mange ting, der optager eleverne. Det er dels lektiear-
bejde og afleveringer, men også en del private ærinder. 

Figur b illustrerer den formodede sammenhæng. Den relativ ringe opbakning til skolens fællesskab 
hænger sammen med elevernes motivation. Det er ikke nemt at måle motivation i et spørgeskema, men 
her bruges variablerne fravær, engagement i timerne og lektieindsats. Fravær fortolkes her i lighed med 
de andre to variable som holdningspræget adfærd, selvom en del fravær naturligvis skyldes sygdom 
eller andre eksterne omstændigheder. Men studievejledere og teamkoordinatorer fortolker højt fravær 
over en periode på syv måneder, som skoleåret har varet på spørgetidspunktet, normalt som et udtryk 
for sløseri eller manglende motivation til at komme i skolen. Derfor får elever med højt fravær tilret-
tevisninger, advarsler og andre, mere alvorlige, sanktioner. 

 

 
Figur b: Uafhængige variable 

Mulige årsager  Mellemliggende variable  Synspunkt 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhold i klassen 

Trivsel på skolen 

Individuel nyttetænkning 

Motivation ”Skolens fællesskab bety-

der ikke så meget for mig.” 

Præstation (karakterer) 
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Arbejdsindsats i timerne og lektieindsatsen turde være ret indlysende målestokke for motivation. Man 
kunne også inddrage indsatsen ved afleveringerne. Det ses der bort fra, fordi næsten alle adspurgte 
finder afleveringerne væsentlige og laver stort set dem alle.  

Både manglende motivation og opbakning til fællesskabet bunder muligvis i et dårligt klassefællesskab 
eller manglende trivsel på skolen. Den manglende motivation kunne også skyldes dårlige præstationer 
og fiaskooplevelser i undervisningen. Den sidste årsagsvariabel er individuel nyttetænkning. Den bli-
ver koblet direkte sammen med de ovenstående holdningsspørgsmål. Denne individuelle nyttetænk-
ning afkodes ved spørgsmålet Hvad er det vigtigste mål med undervisningen?. Som allerede beskrevet 
i afsnit 5.1 ses undervisningen mere som et middel til et mål end til et mål i sig selv.  

 

5.3.1 Faglighedens betydning for fællesskabet 

Talmaterialet viser en tydelig sammenhæng mellem motivationen for skolen som sådan og motiva-
tion for fællesskabet. Søjlediagrammerne i figur c definerer fællesskab som de aktiviteter, som skolen 
står for. Samtidig blev de svar sammenfattet, der finder disse arrangementer meget vigtige eller vig-
tige. Procentangivelserne nederst omhandler fraværet.  

Den blå søjle yderst til venstre i alle tre kategorier angiver, hvor mange af de elever, der har et fravær 
mellem 0 og 2%, finder de omtalte aktiviteter meget vigtige eller vigtige. Man kan tydeligt se en lineær 
sammenhæng for de første to aktiviteter: Jo lavere elevernes fravær er, des mere bakker de op om 
skolens fællesskab. Der er ganske få outliers ved aktivitetsdagen, der gør at 26-%-søjlen bliver meget 
høj. Billedet er mindre entydigt for fælles forum. Der ses ingen klar sammenhæng her. 

 

 

 

Det gør der til gengæld, når man korrelerer de samme svarkategorier for elevernes opfattelse af, hvor 
vigtigt det er at følge med i timerne (figur d, s. 25). Igen er der enkelte outliers i den meget sjældent 
forekommende kategori At følge med i undervisningen er uvigtigt. Ellers er der en tydelig sammen-
hæng, der hedder: Jo mere væsentligt man finder det at følge med i undervisningen, des mere støtter 
man også op om fællesskabet. 
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Juleløb Aktivitetsdag Fælles forum

Figur c: Fraværets betydning for deltagelse i skoleaktiviteterne

0-2% 3-5% 6-8% 9-11% 12-14% 15-17% 18-20% 21-23% 24-26% Over 26%



Elevkultur og lærerroller i gymnasieskolen  Ulrich Predelli 

 

25 
 

 

 

 

 

Figur e bekræfter igen billedet, at fællesskabsfølelse ikke er individualismens modstykke, men snarere 
et spørgsmål om seriøsitet. De farvede søjler angiver, hvor meget lektiearbejdet eleven påtager sig. Der 
er igen en relativ klar sammenhæng: Jo mere eleven gør ud af sit lektiearbejde, des mere fællesskabs-
sans kommer der til syne. 

Hvis man accepterer præmissen, at fravær på skolen, arbejdsindsats i timerne samt lektiearbejde er 
udtryk for motivation, så viser datamaterialet, at en manglende interesse for undervisningens faglige 
indhold afspejler sig tydeligt i en lige så ringe lyst til at bakke op om skolens fællesskab. I afsnit 5.1 
blev elevernes lønmodtageragtige livsform med det manglende engagement beskrevet. Den samme 
mangel på engagement, der kommer til udtryk i synet på undervisningen, viser sig i lysten til at være 
med i skolens sociale aktiviteter. Hvis de lineære sammenhænge viser den samme tendens, som den 
faglige aktivitet udtrykker, så er elevernes vigende opbakning et udtryk for deres instrumentelle tilgang 
til gymnasium og hf. Man får indtrykket, at gymnasiet i elevernes øjne har et status som en køreskole, 
hvor man tager hen for at bestå et kørekort. Det skal undersøges nærmere ved at belyse de andre mulige 
årsagsvariable. 
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Figur d: Undervisningsengagements betydning for skoleaktiviteterne
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Figur e: Lektiernes betydning for deltagelse i skoleaktiviteterne 
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5.3.2 Trivslens betydning for fællesskabet 

For sammenhængen mellem skolefællesskab og klassefællesskab samt trivsel på skolen har afsnit 5.2 
allerede leveret bekræftende data. Disse resultater om elevernes adfærd finder man igen, når man un-
dersøger deres holdninger. Spørgeskemaet indeholder desuden et direkte spørgsmål, der belyser den 
omvendte sammenhæng: Hvor vigtige er fælles arrangementer som juleløb og aktivitetsdag for sam-
menholdet i klasserne? Elevernes meninger er delte. Lidt over halvdelen mener, de er meget vigtige 
eller vigtige, knap en tredjedel finder dem mindre væsentlige og 11,5 % uvigtige.56 Der er altså en 
sammenhæng mellem den almindelige velbefindende og lysten til at være en del af skolens liv. Mere 
interessant er det at se, hvorvidt skolens fællesskab er en modsætning til ”køreskoleopfattelsen”. Det 
giver nedenstående tabel b et godt billede af. 

 
 
Tabel b: Hvor vigtigt er deltagelse i juleløb for dig?/ Hvad er dit vigtigste mål ved undervisningen? 

 overstå det gode karakterer lære noget nyt ved ikke andet ubesv. i alt 

meget vigtigt 4,1% 5,3% 6,5% 0,0% 14,3% 0,0% 5,7% 

vigtigt 19,6% 28,8% 32,6% 20,0% 14,3% 33,3% 28,7% 

mindre vigtigt 32,0% 44,0% 34,5% 60,0% 14,3% 66,7% 38,0% 

uvigtigt 41,2% 19,3% 22,6% 20,0% 28,6% 0,0% 24,2% 

ved ikke 1,0% 2,1% 3,4% 0,0% 28,6% 0,0% 2,8% 

ubesvaret 2,1% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

Hovedtotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
N 97 243 261 5 7 5 618 

P-værdi (spalte 1-3): 0,000737      

 

 

De første to spalter viser elever, for hvem er det vigtigt at overstå undervisningen, så jeg kan få min 
eksamen eller få gode karakterer. Disse elever ser i mindre grad juleløbets betydning end de, der be-
tragter undervisningens mål som at lære noget nyt. Af disse mere kommunikativt forståelsesorienterede 
typer mener hhv. 6,5 % og 32,6 %, at juleløbet er meget vigtigt eller vigtigt.  

Når man kun går efter karakterer og eksamen, spiller juleløbet åbenbart ikke nogen nævneværdig rolle. 
En χ2-test på spalte 1-3 giver en p-værdi på 0,000737. 57 Denne uafhængighedstest siger, at nulhypote-
sen om, at der ingen statistisk sammenhæng er, er kun med under 1 % sandsynlighed sand. 

                                                           
56 jf. figur 4 i bilag 3. 
57 Det er muligt at undersøge forskellene mellem de korrelerede variable på deres signifikans ved at foretage en χ2-test. 
En χ2-test leverer en p-værdi, der siger, med hvor stor sandsynlighed nulhypotesen er sand. Nulhypotesen betyder, at 
der ikke er sammenhæng mellem den uafhængige variabel, altså årsagen, og den afhængige variabel. Man regner nor-
malt et konfidensinterval på 95% for værende tilstrækkelig sikkert. Det betyder, at signifikanstesten er bestået, hvis 
man med mindst 95 % sikkerhed kan påstå, at en sammenhæng er matematisk sand. For at få denne sikkerhed, bereg-
nes der en p-værdi ved at sammenligne de observerede og de forventede værdier. Man ser bort fra kolonner med små 
antal. Der skal gerne være mindst 5 forventede værdier per celle. 
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Den kan altså forkastes, fordi signifikanstesten bekræfter sammenhængen. Det samme billede viser 
sig, når man undersøger elevernes mål i undervisningen som årsagsvariabel til aktivitetsdagens og fæl-
les forums vigtighed. Talkolonnerne fortæller det samme, og også her ligger p-værdierne markant un-
der 1 %. Der er altså grundlag for at sige, at elevernes resultatorienterede pragmatisme i forhold til 
undervisningen står i skarp kontrast til skolens mål om fællesskab. Hvis man opfatter tabel b’s venstre 
spalte som det mest ekstreme, kan man sige: Jo mere ligeglad man er med undervisningens indhold, 
des mere ligeglad er man tilsyneladende også med skolen som sådan. 

Talmaterialet giver altså et fingerpeg om forskellige variables forklaringskraft i forhold til den be-
skedne identifikation med skolens traditioner (jf. figur b). Den manglende motivation, målt på fravær, 
og den instrumentelle holdning til undervisningsstoffet er fællesskabets største fjender. Men mang-
lende klassesammenhold og dårlig trivsel på skolen i det hele taget spiller også en rolle. 

 

5.4 Elevernes syn på skolen - opsamling på hypotese H1 

Det viser sig, at elevkulturen på Skive Gymnasium og HF er præget af en relativ ringe identifikation 
med skolens undervisning og fællesarrangementer. Det kan ses både på elevernes arbejdsindsats og 
deres opbakning til skolen som organisk enhed. Formodningen om, at deres syn er præget af individu-
elle behov, er for så vidt korrekt, at studentereksamenen i mindre grad ses som et mål i sig selv, men 
som noget, der skal bruges til noget. Det samme gælder undervisningen, som opfattes mere som et 
middel end som et mål i sig selv. Disse grundholdninger kan til dels forklare, hvorfor samtlige fælles-
arrangementer, med aktivitetsdagen som en lille undtagelse, nyder relativ ringe tilslutning. Et flertal 
mener, at de ikke er særlig vigtige. Dette syn står i kontrast til Skive Gymnasium og HF’s egen elev-
trivselsundersøgelse, hvor eleverne i efteråret 2014 ytrede et ”ønske om flere fællesarrangementer: 
fester, cafeer, sportsturneringer”58. 
 
Den observerede tendens er tilsyneladende ikke kun et udtryk for individualisme, men for nogles ved-
kommende også et udtryk for, at man ikke helt føler sig tilpas i enten klassen eller på skolen i det hele 
taget. Uanset hvad må eventuelle konflikter mellem elever og lærere bunde i de grundholdninger, der 
kommer til udtryk i ovenstående analyse. 

Spørgsmålet er, om resultaterne udtrykker en lønmodtagerkultur eller snarere det, som Giddens kalder 
øget refleksivitet. Individet skal forholde sig til en verden, der for elevernes vedkommende ændrer sig 
hurtigt. Målingerne kan afspejle en konstant refleksion over det eget livsperspektiv.  

Simonsen taler om de unges mangel på stabilitet og forpligtethed. Hun skriver mere grundlæggende 
om uddannelsesvalget: ”Hvis de unge ikke synes, de kan bruge det de mødes med, finder de sig en 
anden uddannelse eller et andet arbejde eller dropper bare ud.”59 Det samme må gælde fællesskaber-
nes forpligtigelse. Schultz Hansen kalder fænomenet målrettethed uden mål. Han skriver i en artikel, 
at de unge mellem 18 og 28, som han selv interviewede, har mange mål, og målene forandrer sig hele 

                                                           
58 SG’s elevtrivselsundersøgelse, s. 3. 
59 Se Simonsen, s. 529. 
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tiden. ”…Ustabilitet er standard. I en sådan verden har fortiden mindre forklaringskraft, når tingene 
forandrer sig snarere end gentager sig.”60 Hvis Simonsen og Schultz Hansen har ret, så hører traditi-
oner i de unges øjne traditionssamfundet til. 

Et blik i opgavens bilag1 med elevers forestillinger om det gode liv 10-15 år frem afslører dog, at deres 
mål ikke er grundlæggende anderledes end forældregenerationens. Det viser også, at der er mange 
traditioner, der bliver ved med at eksistere, og at der findes flere livsformer i en tilfældig elevgruppe. 

 

5.5 Kulturmødet i undervisningen 

Selvom eleverne ikke helt matcher de forventninger, som gymnasiet eller hf stiller til dem, er de glade 
for at være på skolen. Elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2014 viser, at 96 % af de adspurgte er 
meget glade eller glade for skolen, 93 % er i høj grad eller i nogen grad glade for lærerne. Og ligeledes 
mener 93 %, at uddannelsen i høj grad eller i nogen lever op til deres forventninger.61 

Hvad sker der, når unge mennesker med de grundholdninger, som blev beskrevet ovenover, møder 
deres lærere? De følgende afsnit sætter fokus på dette affektive samspil set fra elevernes side. Det er 
tydeligt, at eleverne opfatter den typiske gymnasielærer som en fagperson. Direkte adspurgt angiver 
godt 64 % af respondenterne, at de opfatter den typiske gymnasielærer mest som en, der går op i sit 
fag og vil formidle det.62 Godt 12 % mener, at den typiske adjunkt eller lektor er en, der er engageret 
i sine elever og deres trivsel. Mere end tre fjerdedele af eleverne har altså det, som enhver lærer ville 
opfatte som et positivt syn. Det er dog ikke sikkert, at det i respondentens øjne er noget positivt at gå 
op i sit fag. Men figur 5 siger også, at 9,4 % af eleverne har svært ved at forstå læreren. 2,6 % mener 
endda, han eller hun vil blære sig med sin viden. 

Når man ser gymnasielæreren som en fagperson, virker det indlysende, at man ikke taler om private 
problemer med ham, medmindre han er studievejleder eller mentor. Og knap 63 % af de adspurgte 
meddeler også, at de aldrig gør det. Knap en tredjedel gør det en sjælden gang, og kun 3,7 % taler ofte 
med en lærer om private problemer.63  

Ved spørgsmålet, hvad en god lærer er, kunne respondenterne sætte et, to eller tre kryds. Her viser det 
sig, at engagement i fag og stof for 70 % af eleverne er et væsentligt kriterium. Det er det kriterium, 
der nævnes oftest. Men to tredjedel sætter også pris på en lærer, der engagerer sig i sine elever og får 
det bedste ud af den enkelte elev.64 Eleverne fokuserer ret stærkt på sig selv. Det kan man også se, når 
de angiver, hvad god undervisning er. Her mener kun knap 36 %, at det vigtigste er at komme i dybden. 
Hele 40 % anser det for det mest væsentlige, at jeg kan relatere til den. Og ved dette spørgsmål kunne 
der kun sættes ét kryds.65  

                                                           
60 se Schultz Hansen 2015b. 
61 Jf. SG’s elevtrivselsundersøgelsen, s. 1. 
62 se figur 5 i bilag 3. 
63 Jf. figur 5 i bilag 3. 
64 Jf. figur 5 i bilag 3. 
65 Jf. figur 6 i bilag 3. 
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5.6 Det affektive samspil mellem elever og lærere 

Denne opgaves anden hypotese lyder, at velsocialiserede elever i højere grad kræver en fagperson, 
mens de ikkesocialiserede mere har brug for en omsorgsperson. Trondman skriver, at de ikke-sociali-
serede ikke føler sig forstået. Men det er svært at operationalisere disse følelser. Det man i nogen grad 
kan operationalisere, er holdninger og adfærd, som figur f skal illustrere. 

 

 

Figur f: Det affektive samspil – årsager og virkninger 

Mulig baggrund  at være tilpasset  Konsekvens 

 

 

 

 

 

   Alternative forklaringer 

  

  

 

 

 

Målestokken for det affektive samspil er i denne kvantitative del elevens følelse af at blive accepteret. 
Gymnasielærerne er i deres selvforståelse fagpersoner og stiller deres fag højest. Det medfører deres 
opgave, som bliver beskrevet i bekendtgørelsens fagbilag. Det bliver ganske tydeligt, når man inter-
viewer lærerne (se kapitel 6 i denne opgave). Og det er, som dokumenteret i afsnit 5.5, tydeligvis også 
elevernes opfattelse af lærerne. 

Ud fra de beskrivelser, datasættet leverer om lærerne, må lærerens udtryk for accept være højest over 
for de elever, der tager deres skolegang seriøst, dvs. dem, der følger med i timerne (eller synes, det er 
vigtigt) og som laver lektierne. Jo højere eleven scorer på disse variable, des mere skoletilpasset er han 
eller hun per definition. Man kunne argumentere for, at seriøsiteten omkring afleveringerne også kunne 

Hvor vigtigt er det at 

følge med i timerne? 

Hvor mange % af lekti-

erne laver du cirka? 

Alder 

Karaktergennemsnit 

Læreren accepterer mig Forældrenes baggrund 



Elevkultur og lærerroller i gymnasieskolen  Ulrich Predelli 

 

30 
 

være et kriterium for at være tilpasset. Men datamaterialet viser, at eleverne generelt aflever alt eller 
næsten alt det, der skal aflevereres. Derfor har denne variabel ikke en særlig stor forklaringskraft. 

Sidst i analysen skal fundene tjekkes for alternative forklaringer, som uden tvivl spiller en rolle. Ele-
vens karaktermiddel og alder, dvs. modenhed betyder muligvis noget for acceptfølelsen. Samtidig må 
man formode, at den sociale arv slår igennem. Når forældrenes baggrund ligner lærerens, betyder det 
sandsynligvis noget for elevens følelse af lærerens accept. 

 

5.6.1 De velsocialiserede elever 

Tabel c nedenfor bekræfter formodningen: Blandt dem, der synes, at det er meget vigtigt at følge med 
i timerne, føler 38,7 % sig i høj grad accepteret af læreren. Hvis man opfatter svarkategorien afhænger 
af fag som en midtekategori, så viser tabellens første række, at elevens følelse af accept falder i takt 
med, at han eller hun sløser i timerne. Svarkategori i nogen grad er ret bred, men viser egentlig den 
samme tendens. Den stiger fra kolonne ét til tre og falder bagefter, samtidig med at værdierne for Nej, 
i mindre grad og Nej, slet ikke stiger, jo mindre seriøst eleven tager undervisningen.  

 

 
Tabel c: Føler du, at lærerne accepterer dig, som du er?/ Er det vigtigt at følge med i timerne? 
 

 meget vigtigt vigtigt afhænger af fag mindre vigtigt ved ikke 

Ja, i høj grad. 38,7% 21,9% 11,0% 16,7% 0,0% 

Ja, i nogen grad 52,7% 62,9% 67,6% 33,3% 0,0% 

Nej, i mindre grad 5,3% 10,1% 15,4% 16,7% 0,0% 

Nej, slet ikke. 1,2% 2,8% 2,7% 33,3% 50,0% 

Ved ikke. 2,1% 1,1% 3,3% 0,0% 50,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

N (611) 243 178 182 6 2 
 
p- værdi: 3,92521E-09 

 

Der tegner sig et tydeligt billede: Jo mere alvorligt eleven tager undervisningen, des mere føler han 
eller hun sig accepteret af læreren. Den efterfølgende χ2-test bygger på tre kategorier fra den uaf-
hængige variabel, nemlig meget vigtig, vigtig og mindre vigtig. Den sidste sammenfatter afhænger af 
fag og mindre vigtigt, fordi der kun er 6 svar i den sidste kolonne. Ved ikke er ligesom de få ubesvarede 
helt uden for testen. P-værdien er, som angivet i tabellen, markant under 1 %. Det betyder en matema-
tisk sikkerhed på over 99 %, at nulhypotesen om, at der ingen sammenhæng er mellem indsats i timerne 
og lærerens accept, kan forkastes. Dataene kan fortolkes som et tegn på, at de velsocialiserede elever 
– ikke underligt – harmonerer bedre med deres lærere, fordi de bedst kan håndtere lærerens krav til 
faglighed.  
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Hvad sker der, hvis man sammenligner dette fund med lektielæsningens indflydelse? For at tjekke det 
kan man foretage en lineær regression mellem lektielæsning og lærerens accept (figur g). 

 

 

 

Forudsætningen for en lineær regression er hypotesen, at lærerens accept bliver des højere, jo mere 
eleven gør ud af sit lektiearbejde. Figur g viser to lineære regressioner. Den grønne kurve udtrykker 
accept af læreren ved at sammenfatte alle, der afkrydser i høj grad eller i nogen grad. Dette synspunkt 
korreleres med elevernes lektieindsats. Den uafhængige variabel lektieindsats på x-aksen er ordinal-
skaleret. Den orange kurve udtrykker det samme med omvendt fortegn. Her er hypotesen, at lærerens 
accept føles mindre, når man laver færre lektier. Begge grafer har en tendenslinje, en formel og en 
determinationskoefficient, R2.66 

                                                           
66 Lineær regression i figur g: Normalt bruges der i en lineær regression ratio- eller intervalskalerede variable. Men lektie-

indsats er koderet i 10-%-trin, sådan at afstanden mellem enhederne er lige store. Det gør, at jeg alligevel bruger variablen 

til formålet. Den grønne kurves formel lyder Y = 0,0395x + 0,5412 og udtrykker den lineære sammenhæng mellem de to 

variable. Skæringspunktet med Y-aksen er ved 54,12 %. Det er rent matematisk set det lavest tænkelige score for, hvor 

mange der i høj eller nogen grad føler sig accepteret af læreren. 0,0395x er tendenslinjens hældning og angiver, at Y stiger 

med 3,95 procentpoints for hver enhed, som x stiger med. 

y = 0,0395x + 0,5412
R² = 0,6176

y = -0,036x + 0,4077
R² = 0,5142
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Figur g: Føler du dig accepteret af læreren?/ Hvor mange % lektier laver du?

I høj eller nogen grad I mindre grad eller slet ikke
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Det mest interessante er determinationskoefficienten R2. I dette eksempel er R2 0,62. Det betyder, at 
lektieindsatsen kan forklare 62 % af årsagen til følelsen af lærerens accept. Det er matematisk set en 
svag indikator, men anses i den sociologiske forskning for ret stærk, især når den bliver bekræftet af 
den omvendte tendens, som den orange kurve viser. Her viser der sig en lidt mindre tydelig lineær 
sammenhæng mellem lektielæsning og acceptfølelsen. Matematisk set er der en 51,4 %-sandsynlighed 
for, at jo lavere lektieindsatsen er, des mindre føles lærerens accept. Det der gør, at determinationsko-
efficienten R2 ikke bliver større, er de elever, der laver 40 % af lektierne. Af ukendte årsager flugter 
deres følelser ikke med den påståede sammenhæng.  

Der skal understreges, at matematikken ikke siger noget om det fornuftige i at korrelere to størrelser. 
R2 kan heller ikke forholde sig til andre årsagers forklaringskraft. Den kan kun støtte en begrundet 
formodning om en lineær sammenhæng. 

Resultaterne i figur g kan tolkes som en støtte til det statistiske indtryk, der viste sig for engagement i 
timerne. Graferne siger altså: Jo større elevernes lektieindsats er, des mere føler de sig accepteret af 
deres lærere, som de er. Jo ringere elevernes lektieindsats er, des mindre føler de sig accepteret af deres 
lærere. Den orange tendenslinjes determinationskoefficient R2 er dog lidt lavere. Det kan forklares ved, 
at lærerne ikke nødvendigvis opdager, hvor godt den enkelte elev har læst på lektierne. 

Om de beskrevne fund opfattes som problem, kommer an på, hvad man forventer af samspillet. Hvis 
eleverne skal assimilere sig til skolens normer, kan man sige, at de bare skal gøre det, der kræves. Har 
man en integrationsdagsorden, må man eventuel redefinere standarderne. 

 

5.6.2 De ikke-socialiserede elever 

Det forrige afsnit har påvist, at velsocialiserede elever i højere grad føler sig accepteret af læreren. Den 
bagvedliggende formodning var, at det sker pga. de velsocialiseredes højere faglighed. De velsociali-
serede har en tendens til at ønske en faglig orienteret lærer og føler sig accepteret, fordi læreren netop 
opfatter sig som fagperson. Men kan man på denne baggrund være sikker på, at de ikke-socialiserede 
elever stiller mere omsorgsrelaterede krav til læreren? 

Datamaterialet viser som allerede beskrevet, at eleverne næsten ikke bruger gymnasielærere til at tale 
om deres private problemer. Og tabel 5 i bilag 3 viser, at de ikke-socialiserede gør det i endnu mindre 
grad end alle andre67. Forklaringen ligger lige for: Når man ikke føler sig accepteret, så bruger man 
heller ikke en gymnasielærer som omsorgsperson. Det betyder omvendt, at hvis læreren i højere grad 
skal tage sig af elevernes privatliv, så skal han give afkald på noget af sin faglighedsattitude. Det gælder 
i hvert fald, hvis elevernes grundholdninger og adfærd er som beskrevet i dette kapitel.  

Denne observation sætter spørgsmålstegn ved Dorte Ågårds konklusion om, at gymnasielærere skal 
fokusere mere på den personlige relation til eleverne.68 Det ville i hvert kræve, at lærerne kan formidle 

                                                           
67 jf. tabel 5 i bilag 3. 
68 jf. Ågård, s. 185f. 
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både præakademiske krav til det faglige niveau og samtidig tryghed over for elever, der ikke er indstil-
let på at matche disse krav. Det må siges at være en stor pædagogisk udfordring at forene disse mål. 

 

 

 

Når de ikke-socialiserede elever undlader at drøfte deres privatliv med lærerne, kan det skyldes den 
fornemmelse, at læreren alligevel ikke kan eller vil sætte sig ind i elevens situation. Figur h viser en 
omvendt proportional sammenhæng mellem faglig seriøsitet og denne fornemmelse. På x-aksen ses, 
hvor vigtigt det er for den adspurgte at følge med i timerne. På y-aksen kan man aflæse den attitude, 
som læreren udstråler over for eleverne. Diagrammet taler et tydeligt sprog. De blå søjler siger: Jo mere 
vigtigt eleven tager timerne, des mere opfatter han eller hun læreren som empatisk. De røde søjler 
udtrykker, at læreren opfattes des mere ligeglad i forhold til elevens situation, jo mindre seriøs eleven 
tager timerne. 

 

5.7 Stiller eleverne forskellige krav til læreren?  Opsamling på hypotese H2 

Eleverne opfatter deres gymnasielærere som fagpersoner. Tilsvarende ringe er lysten til at tale om 
private problemer med dem. Det kan skyldes, at lærerne generelt ikke opfattes som særlig gode til at 
sætte sig ind i elevernes situation. Disse observationer er en dårlig basis for et eventuelt relationsarbejde 
mellem lærerne og eleverne. På den baggrund lyder spørgsmålet malplaceret, om ikke-socialiserede 
elever stiller andre krav til deres lærere end velsocialiserede. Svaret lyder: Det gør de givetvis, men de 
anser det åbenbart ikke for særlig realistisk, at det ville ske. 

Men dataene siger klart og tydeligt, at de velsocialiserede elever, som er aktive i timerne og laver deres 
lektier, i højere grad føler sig accepteret. De ikke-socialiserede føler sig i mindre grad accepteret af 
læreren, men stiller ikke andre krav til omsorg i form af samtaler om private anliggender. 
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Figur h: Hvor vigtigt er det at følge med i timerne/ Lærerens evne til at 
sætte sig ind i elevens situation
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Når læreren opfattes som en fagperson, så stilles der ikke grundlæggende andre krav til ham end netop 
faglighed og formidling. Til gengæld kræver de mindre tilpassede elever en større forståelse fra lære-
rens side for ikke at gøre deres pligt. Et krydstjek på de andre variable i figur f (s. 29) gav et knap så 
overraskende billede. Lige som indsats i timerne og lektiearbejde betyder noget for elevens følelse af 
lærerens accept, så betyder karakterniveau også noget. Jo højere karaktererne er, desto bedre svinger 
man med læreren. Forældrenes baggrund spiller en vis rolle, idet eleverne, der har mindst en forælder 
med en lang videregående uddannelse, harmonerer bedst med de ligeledes akademisk uddannede ad-
junkter og lektorer. Alder og klassetrin spiller ingen nævneværdig rolle. 

 

 
Tabel d: Hvad er overordnet set god undervisning for dig?/ At følge med i timerne 

     

At følge med i timerne er… ...meget vigtigt ...vigtigt …afhænger af fag ...mindre vigtigt 

Det vigtigste er at komme i dybden. 48,1% 36,0% 20,9% 16,7% 

Det vigtigste er, at jeg kan relatere til den. 35,0% 41,6% 47,3% 0,0% 

Det vigtigste er spændende overraskelser. 8,2% 12,9% 15,9% 33,3% 

Projekter/ ude-af-huset-arrangementer 4,1% 4,5% 7,1% 16,7% 

ved ikke 4,5% 5,1% 7,7% 33,3% 

ubesvaret 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 

     

Hovedtotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     

N = 609 243 178 182 6 

     

 

Teoridelens afsæt viser i modellen om det affektive samspil to krav fra de ikke-socialiserede elever, 
nemlig accept og omsorg. Kravet om accept fra lærerens side kan empirisk bekræftes, krav om omsorg 
ikke. De velsocialiserede elever har som formodet et ønske om at komme i dybden. Som ovenstående 
tabel d viser, bliver undervisningens dybde des mere vigtig, jo mere alvorlig man tager det at følge 
med i timerne. Tallene lader ane, at de kommunikativt forståelsesorienterede elever går efter fordy-
belse, mens de mindre tilpassede har brug for at kunne relatere til undervisningens indhold. Der viser 
sig både en ontologiserende, en subjektiverende og måske en potenserende søgestrategi. Lysten til 
spændende overraskelser, projekter og ud-af-huset-arrangementer stiger ligeledes i takt med, at seriø-
siteten falder. 

Det kan virke overfladisk at indfange virkeligheden ved hjælp af statistiske sammenhænge. De føl-
gende interviewudsagn bekræfter dog talmaterialets indtryk om, at kommunikativt forståelsesoriente-
rede elever stiller andre krav til lærerne end de afstandtagende. Her kommer et kort uddrag af et inter-
view, jeg har ført med en pige, der kort forinden havde fået 12 i sin 2.g-studieretningsopgave.69 

                                                           
69 Begge interviewuddrag stammer fra en semesteropgave om skriveridentitet, som ikke er offentliggjort, men som jeg 
anfører i litteraturlisten: Predelli 2014, s. 21. 
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”Ulrich: Hvor meget betyder en personlig relation til en lærer for dig, Katrine? 

Katrine: Det betyder ikke noget. Men hvis læreren har en personlig relation til en elev, der di-

stanceblænder og læreren falder for det, så bryder jeg mig ikke om det. Og hvis jeg så får en 

lavere karakter end vedkommende, så frustrerer det mig meget. […]” 

Hos Katrine handler det affektive samspil om det faglige indhold og om karakteren. Lærerens funktion 
er at bringe hende og andre elever intellektuelt videre. Det personlige kommer nærmest kun ind som 
en forstyrrende faktor, som noget distanceblænderi. Læreren skal for Katrine udelukkende være fag-
person. 

En elev som Mette i nedenstående uddrag har et helt andet behov. 

”Ulrich: Hvad er den gode gymnasielærer for en, Mette? 

Mette: (Tøver med at svare) Jeg ved det faktisk ikke. Det har jeg svært at svare på, fordi jeg 

synes, der er så mange gode måder at være lærer på. Det skal jo være en, man kan med person-

ligt. Når jeg når til det punkt, så når jeg også til det faglige måske. Det er også vigtigt, at der 

bliver sat tid af til hver enkelt elev. 

Ulrich: Tænk tilbage til dine 12 år på skolen. Hvilken lærer har gjort et eller andet særligt ved 

dig? 

Mette: Når jeg altid har været god til engelsk, er det, fordi jeg altid har haft et godt og tæt 

forhold til min engelsklærer i folkeskolen. Der fik man også meget feedback. Så fik jeg lyst til at 

lære.”70 

Mette fortæller et andet sted i interviewet også, at hun vil læse engelsk på universitetet, blandt andet 
fordi hun havde en engelsklærer, hun havde et godt forhold til i folkeskolen. Hun fremhæver det per-
sonlige og taler om feedback. 

Kapitlet afsluttes med de to eksempler på en velsocialiseret og en ikke-socialiseret elev, der illustrerer, 
at gymnasielærere skal favne vidt, hvis det affektive samspil med alle elever skal lykkes. 

 

6. Lærernes identitet og rolleopfattelse 

I det følgende skal der sættes fokus på forskellige læreres professionelle habitus. Interviewpersonerne 
er forskellige i deres aldre, køn, fag og vej ind i gymnasieverden. Der må forventes forskellige syns-
punkter, men alligevel en vis konsensus omkring grundlæggende spørgsmål om faglighed eller gym-
nasiets mål. 

 

                                                           
70 Se ibid., s. 28. 
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6.1 Den ”seje” faglighed 

Som beskrevet før ser næsten to tredjedele af skolens elever lærerne som folk, der går op i deres fag 
og vil formidle det.71 Det er nærliggende at forvente, at faglighed også er omdrejningspunkt for lærer-
nes habitus. Udgangspunktet for enhver undervisning på gymnasiet er jo netop lærerens faglige viden. 
Spørgsmålet er så, hvad denne faglighed betyder for lærerens måde at være sammen med eleverne på. 

Annette giver et klart svar. Hun bruger i løbet af interviewets første 10 minutter en halv snes gange 
ordet ”sej” for at udtrykke sin stolthed over ikke at have læst sprog, men fysik og kemi. ”Og så ville 
jeg være en sej forsker og forske i materialer. Så det kunne ikke blive vildt nok,” tilføjer hun.72 

Når man lytter til Annette, synes stolthed over faglige meritter at være knyttet til store krav til eleverne. 
Hun giver i hvert fald udtryk for sine høje faglige forventninger. Men hendes elevsyn bærer også præg 
af, at hun havde en professionel karriere uden for gymnasiet, mest i det private erhvervsliv. 

”Jeg er jo vant til at arbejde med voksne mennesker. Jeg har stadigvæk en forventning om at 

arbejde med voksne. Og eleverne er selvfølgelig ikke voksne, men de er på vej til at blive voksne, 

men alligevel fornuftige mennesker, skulle man mene. Og der er jeg blevet meget skuffet mange 

gange.” […] 

I Annettes biografi blev den høje akademiske faglighed professionelt knyttet sammen med opgaver i 
erhvervslivet uden for skolernes verden. 

 

6.1.1 En 1700-tals intellektuel 

Aage, der ønsker sig fortidens ”lærdomsgymnasium” tilbage, ville aldrig bruge ordet sej, men giver 
udtryk for den samme stolthed, der bygger på vidensregimets præmisser. Han er 68 år gammel, har 
undervisningskompetence i 9 fag inden for det klassiske, det nysproglige og det filosofiske område og 
ligner en lærd intellektuel fra 1700-tallet. Han er desuden formand for byens kammermusikforening 
og en stor operakender. At høre opera er for ham ”lige så nødvendigt som at trække vejret.” Han 
beskriver betydningen af sin humanistiske dannelse sådan: 

”Jeg opfatter mig som bredt faglig og kan være med i mange sammenhænge. Selvom jeg under-

viser i det ene fag, er det naturligt at trække på de andre fag. Jeg synes, at det i høj grad har 

med min identitet at gøre, især med min identitet som lærer.” 

Man kan forestille sig timer med et fagligt indhold, der både formidler, men også forudsætter en større 
humanistisk baggrund. Thomas Ziehe beskriver gymnasiets udfordring som et sammenstød mellem 
finkultur, der bliver marginaliseret, og populærkultur, der udvider sig til alle livsområder. Gymnasiet 

                                                           
71 Jf. figur 5 i bilag 3. 
72 Alle interviewcitater kan findes i bilag 5-8. De er markerede. 



Elevkultur og lærerroller i gymnasieskolen  Ulrich Predelli 

 

37 
 

har som opgave at formidle det finkulturelle, men står ifølge Ziehe i skarp konkurrence til populærkul-
turen. Den omfatter hos Ziehe underholdningsindustrien med popmusik, tegneserier, daily soap, disco, 
charts og chatroom.73  

Forskellen mellem pop og fin er ifølge Ziehe, at der i det meste af popkulturen er en kort vej til nydelse. 
Finkulturen kræver viljen til at indlade sig på nye kognitive og æstetiske erfaringer74. Ziehe mener at 
populærkulturen udvidelse gør det vanskeligt for en som Aage at formidle stof, der kræver viljen til 
nye kognitive og æstetiske erfaringer. På spørgsmålet, om han opfatter det som problem, svarer Aage: 

”Nej, det gør jeg ikke. Men det er også, fordi jeg har en meget fast rolle. Jeg er ikke meget for 

at interessere mig for elevernes hverdagskultur. […] Jeg holder meget af at gå på museer. Men 

jeg kommunikerer til eleverne: Det er jer, der skal flytte sig.  

Ulrich: Det er ikke dig, der skal flytte sig? 

Aage: Nej, det mener jeg ikke. Jeg kan godt lytte interesseret og more mig med dem, men min 

opgave er at flytte eleverne.” 

En timelang samtale med Aage afslører, at han efter sin egen opfattelse har en god kontakt til eleverne, 
selvom eller måske fordi han er så anderledes end de fleste. Han leverer sin forklaring på, hvorfor det 
affektive samspil i hans timer efter hans mening fungerer godt: 

”Jeg tror, at de ikke oplever ret mange lærere efterhånden, der er, som jeg er, og som måske 

har et ret afslappet forhold til, hvad eleverne egentlig præsterer. De gør normalt, hvad de kan 

eller hvad de selv synes. Og vi har en god atmosfære. Det sker meget sjældent, at jeg skælder 

elever ud.”  

Det lader til, at samspillet i dette tilfælde er karakteriseret ved, at læreren har en stor faglig distance til 
eleverne. Denne faglige distance bliver ledsaget af en vis liberal kammeratlighed, der udstråler, at det 
er elevens egen sag, om han vil følge med eller ej. Aage bekræfter kammeratligheden i et senere udsagn 
også. 

Faglig afstand plus antiautoritær personlig forhold til eleverne – det synes konceptet at være her. Fag-
lighed kan altså også blive et mål i sig selv, et mål, der ikke kobles sammen med elevernes reception 
af undervisningen. Man må forvente, at Aage oplever den samme virkelighed som Annette, evt. endnu 
mere udpræget, når han trækker på viden fra det ene fag for at undervise i det andet og samtidig forud-
sætter, at det er eleverne, der flytter sig. 

 

6.1.2 Studievejlederen 

Studievejlederen Simone har en helt anden tilgang til samspillet med eleverne. Når man spørger hende, 
om hun sætter eleven eller faget i centrum, tøver hun længe, før hun svarer: 

                                                           
73 Jf. Ziehe 2003., s. 85. 
74 Jf. ibid, s. 87f. 
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”… Som studievejleder er det jo klart eleven, men i undervisningen er det faget. Men fungerer 

det ikke mellem mig og eleven, så er det svært med faget. Jeg har ikke selv haft dårlige forhold 

til eleverne. Men jeg taler jo meget med eleverne i studievejledningen. Og hvis de først har meldt 

pas på en lærer, så er det pas på hele faget. Det har jeg tænkt meget over. Hvis ikke man har det 

gode forhold til eleverne, så er de lynhurtige til at dømme faget ude og til at dømme undervis-

ningen ude. De er benhårde på den måde. Hvis man har den gode relation, så accepterer de 

meget mere. Så kan man løfte dem.” 

Denne passage er i princippet en studievejleders beskrivelse af det affektive samspil mellem elever og 
lærere. Den lyder som et tovtrækkeri mellem det faglige og det relationelle fokus, hvor det i ordets 
sandeste betydning kan gå begge veje. Simone påtager sig, sammenlignet med Aage eller Laust75, også 
et relativt stort ansvar for elevernes motivation. 

Hos Simone er der en bevidsthed at høre mellem faglighedens primat og de pædagogiske udfordringer 
i forhold til en ren faglig indstilling. Senere siger Simone, at hun bestemt ikke mener, man skal gå på 
kompromis med fagligheden, men hun indrømmer, at hun sommetider gør det alligevel. Det sker ek-
sempelvis, når hun bruger relativ megen tid på en tv-udsendelse. ”Det skal helst ikke være for ensfor-
migt, det vi laver,” forklarer hun. Det samme gælder lektiernes mængde eller tyngde. 

Der er en ambivalent holdning til den faglige kvalitet at fornemme. På den ene side taler Simone om, 
at hun har sine egne faglige standarder, og de er de samme uanset klasse. På spørgsmålet, hvad hun 
ikke kan lide ved gymnasiet, lyder hendes første svar: ”Jeg kan overhovedet ikke lide, hvis jeg skal gå 
på kompromis med kvaliteten, med det faglige og også det didaktiske.” På den anden side nævner hun 
eksempler, hvor hun faktisk gør det, især ved hf-klasser, hvor hun er ”meget mere på det redegørende 
niveau.” Hendes faglige standarder ændrer sig altså, alt efter hvilke elever hun underviser. 

 

6.1.3 ”Engagement, så de bliver smittet” 

Spørgeskemaundersøgelsen havde et åbent kommentarfelt, hvor eleverne kunne skrive, hvad de måtte 
finde væsentligt. To respondenter fremhæver den 30-årige sproglærer Anders som den ideale lærer 
uden dog at begrunde deres mening. Anders selv ytrer i interviewet følgende forklaring på disse elev-
svar: 

”Jeg tror måske, at det kan have noget at gøre med, at jeg holder af mine fag. Det er lamt at 

sige. Det gør stort set alle lærere. […] Men det skinner sikkert igennem, at jeg godt kan lide 

mine fag og at jeg godt kan lide mine klasser, og at jeg godt kan lide at undervise. Det er det, 

at jeg har lyst til at komme på arbejde. […]” 

Det første, Anders fremhæver, er, at han elsker sine fag. Han skynder sig bagefter at tilføje det normale 
i det. Man hører det også hos Laust76, hos Annette og hos Aage, der senere i interviewet siger: ”Jeg 
skal også vise et engagement, så de bliver smittet.”  Simone derimod fremhæver i løbet af interviewet 

                                                           
75 Jf. s. 16f. 
76 ibid. 
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det at skabe tryghed for eleverne som det første kriterium for den gode lærer. Faglighed kommer først 
bagefter. 

Det lyder, som om nogle lærerne er nødt til at stille det faglige øverst og formulere en mere eller mindre 
velbegrundet hypotese om, at lærerens faglige begejstring smitter af på eleverne. Men denne opfattelse 
harmonerer ikke med en elevsammensætning, hvor kun godt 41% af gymnasieeleverne og knap 27 % 
af hf’erne mener, at det er meget vigtigt at følge med i timerne. Et flertal mener, at det er mindre 
afgørende eller afhængig af faget. Samtidig laver kun et mindretal af eleverne alle lektier.77  

Noget tyder altså på, at lærernes syn på eleverne til en vis grad bygger på forestillingen om den nys-
gerrige elev, hvis ild bare skal tændes med en gnist. Mange lærere synes at forestille sig den kommu-
nikativt forståelsesorienterede elev, der kommer med en vis lyst og motivation hjemmefra, som under-
visningen kan bygge videre på. 

 

6.1.4 Relationsarbejderen 

Lærerne er klare over, at det affektive samspil med eleverne ikke alene fungerer gennem faglig begej-
string. Efter at have nævnt fagligheden som svar på spørgsmålet om den ideale lærer, bliver det tydeligt, 
at Anders sætter pris på nærhed og fortrolighed med eleverne: 

”Jeg tror også, det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge, når de går til fremmedsprogsundervis-

ningen. […] 

Jeg bruger megen energi på at spotte de elever, der har svært ved det, komme ned til dem og 

sørge for, at de får sagt noget, at de får nogle gode oplevelser. Jeg sørger for, at de ikke bliver 

harpuneret i timerne. Men jeg kommer til dem, når der er gruppearbejde for at høre dem der. 

Og de, der gerne vil være på i timerne, de bliver hørt der. Min analyse af klassen og mine reak-

tioner på den, kan være en årsag til, at nogle elever skrev, som de gjorde. Jeg synes, det er 

vigtigt, og jeg tror, der er mange elever, der har dårlige oplevelser med det at stå frem og sige 

noget. Der kommer elevernes identitet i spil også. Man kan jo ikke udtrykke det, man vil, på et 

fremmedsprog. Det kan være en ret frustrerende oplevelse, fordi den person, man fremstiller 

er en anden, end den man er.” 

Et udsagn som dette korresponderer godt med elevernes udsagn. Den gode lærer er, som allerede skre-
vet i afsnit 5.5, en, der både har fokus på stoffet og samtidig engagerer sig i eleverne som faglige 
deltagere. Det affektive samspil fungerer altså bedst, når fagets indhold opleves som en personlig pakke 
til den enkelte elev. 

Noget tyder på, at Anders realiserer rollen som relationsarbejder ved netop at spille en art postbud, der 
har tid til lidt snak, inden han afleverer posten. Han fortæller:  

                                                           
77 Jf. tabel 1 i bilag 3 og afsnit 5.1. 
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” Det kan være, jeg kommer nogle minutter før timens start og sludrer lidt med eleverne, inden 

vi går i gang. Og jeg blev opmærksom, at mange faktisk godt kan lide det at kunne se læreren i 

et lidt mere personligt lys. Det gør det også lettere at takle undervisningen bagefter.” 

 

6.1.5 Den man tugter, elsker man – fagpersonen med omsorgsgenet 

Efter den udførlige klagesang om elevernes og især hf-kursisternes uvorne opførsel og hendes emoti-
onalitet i denne sammenhæng viser Annette sig som en lærer, der ikke kun har fokus på stoffet. Hun 
har også interesse for elevernes private bekymringer: 

”Jeg oplever, at eleverne også kommer til mig, når de er kede af det, hvis der er noget. Så sætter 

jeg klassen i gang, og så får vi en lille snak. […] Jeg oplever, at eleverne er trygge ved mig og kan 

tage fat i mig, hvis der er noget, de er kede af. Så gør jeg også meget ud af at huske, hvem jeg 

skal spørge ind til. Sommetider skriver jeg det også op. […] 

Når de kommer, så har jeg også ører, som er så store, at de nærmest blafrer. […] Jeg havde en 

elev, der tudbrølede over en eller anden kæreste, der havde slået op.” 

Annette oplever efter eget udsagn rigtig megen respekt fra elevernes side for, at hun både er fagperson 
og reservemor, som hun selv udtrykker det. Lige som Simone oplever hun, at en interesse for elevernes 
personlige situation kan være en god investering, hvis afkast udbetales i en faglig sammenhæng i ti-
merne. Men sammenlignet med Simone, blander hun sig mere i elevernes private sfære, end man al-
mindeligvis ville forlange af en lektor. Den kvantitative undersøgelse viste, at over 95 % af alle elever 
aldrig eller sjældent taler om private problemer med lærerne.78 Annette er en af de få, der gør undta-
gelser. 

Denne høje belastning med at takle både fysik, kemi og kærestesorg giver hende på den ene side en 
fornemmelse af, ”at jeg gør det skidegodt alligevel.” og ”jeg er rigtig god til de der tungere elever.”  
På den anden side er hun den af de fire interviewede lærere, der er mindst glad for gymnasiet som 
arbejdsplads. Hvis hun vandt 10 millioner kroner i lotto, ville hun ”sige op og grave i haven” i stedet 
for. 

Man kunne mene, at denne dobbeltindsats var det mest seje, man kunne forestille sig. Men for An-
nette er det stadigvæk faglighed, der er kriteriet. Hun underviser kun på C-niveau og har ingen ambi-
tion om at få A eller B, selvom hun har de formelle kvalifikationer.  

” Jeg er ikke sej. Seje, det er de kloge lærere, der har både A- og B-niveau.” 

 

6.1.6 Lærernes syn på eleverne 

Alle fire lærere fik stillet spørgsmålet, hvordan de ville beskrive gymnasie- og hf-elever over for en 
fremmed person. Aage og Anders omtaler i denne sammenhæng elevernes holdninger. Anders, som 
tøver længe, mener: 

                                                           
78 Jf. figur 5 i bilag 3. 
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”Jeg vil sige, det er elever, der har en holdning. Og det gælder på godt og ondt. Det kan være 

vanskeligt, når de skal arbejde med noget, som de ikke selv synes er interessant. Men det er jo 

også godt, at de tager stilling til tingene.” 

Spørgsmålet er, om det, Anders omtaler, er holdninger eller snarere følelser. Det ser ud til, at det af-
fektive samspil åbenbart præges af motivationskonflikter. Og elevernes motivation eller mangel på 
samme er også Anders’ fortrukne samtaleemne. Han ser ellers eleverne som meget forskellige, både 
som personer, men også forskellige hen over et tidsforløb. Bortset fra det vil han helst ikke stigmatisere, 
fordi det efter hans mening bare låser eleverne fast i bestemte mønstre. 

Aage, som var gymnasieelev i 60erne og startede sin lærerkarriere i 70erne, savner netop holdninger 
hos eleverne: 

”Jeg synes, at de fokuserer lidt for meget på deres egen situation. De mangler et udblik til verden 

på en eller anden måde. Det kan både være politisk, men det kan i høj grad også være kulturel. 

[…] 

Jeg bilder mig ind, at det er blevet værre. Men jeg var jo selv meget politisk engageret, da jeg 

gik i gymnasiet. […] 

[…] Der synes jeg, at nogle elever de er mere interesserede i, hvem der er kæreste med hvem. 

Hvad skete der sidste lørdag i byen? Og så er det ligesom deres lukkede univers. Der er det jo 

min opgave at åbne det lidt og sige: Der er også andre ting.” 

Thomas Ziehe, som Aage ligger på linje med, ville kalde den beskrevne elevadfærd ”…en selvprovin-
sialiserende begrænsning af horisonten for ens tilværelse”79. Aage stiller krav til eleverne, hvor Anders 
har en større tilbøjelighed til at acceptere dem, som de er. Når Aage siger, at han vil flytte eleverne, 
udtrykker han indirekte, at de ikke er gode nok. Det ville Anders ikke sige, men han vil naturligvis 
også flytte dem. Fagpersonens finkulturelle habitus skelner her mellem det åbne og det lukkede, som 
om det var Platons huleligning, han forklarede. Man kan beskrive forskellen mellem disse to lærere 
som modsætningen mellem Thomas Ziehes dannelsesdiskurs versus Dorte Ågårds motivationsdiskurs. 
Det er her, fagpersonen og relationsarbejderen kan placeres. 

Også Annette beskriver eleverne med udgangspunkt i det, de mangler, og ikke i det, de kan:  

”Mit indtryk er helt klart, at eleverne er bange for at give den en skalle. […] Det er det indtryk, 

jeg får, at de selv tror, at de ikke kan lære udenad. […] Men det at sætte sig ned og lære noget, 

det er de ikke blevet tvunget til i folkeskolen. […] Jeg kan sommetider undre mig, at min dreng, 

der går i 6. klasse, kan mere matematik og mere fysik end de elever, der går i 1.g. 

[…] 

Ulrich: Er der andre ting, der karakteriserer eleverne? 

Annette: De har en dårlig selvtillid eller måske selvværd. […] De gør sig ringere, end de er. […]” 

                                                           
79 Se Ziehe 2012, s. 551. 
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Både Aage og Annette formulerer et typisk lærersyn, der ikke finder eleverne kloge nok. Dette syn 
ændrer ikke ved, at de efter deres egen mening har en god kontakt til eleverne. Det fremgår af begge 
interviews. Både som fagperson og som omsorgsperson ser man eleverne som nogle, der skal opdrages, 
fagligt og personligt, nogle der skal fungere efter autoritetens værdisæt. Det korresponderer med ele-
vernes indtryk fra den kvantitative undersøgelse. Som nedenstående graf illustrerer, føler kun en fjer-
dedel af alle elever sig i høj grad accepteret af deres lærere. Knap 60 % føler sig i nogen grad accepteret.  

 

 

 

Det er næppe noget nyt, at det affektive samspil mellem lærere og elever bærer præg af, at lærerne ikke 
finder eleverne dygtige nok, samtidig med, at eleverne fornemmer det selv og føler sig utilstrækkelige. 
Spørgsmålet er, om det nye er, at Annette har ret i sit indtryk, at eleverne gør sig ringere end de er. Det 
siger opgavens data dog intet om. 

Også hos Simone skinner et kritisk syn igennem. Men hun udtaler sig differentieret ved at beskrive 
elevernes heterogenitet: 

”De er jo meget forskellige. Der er de superambitiøse. Der er en god mellemgruppe, der også er 

ambitiøse, men som også har et liv ved siden af. Og så har vi også dem, der sidder her, fordi de 

ikke ved, hvor de ellers skal sidde. De er umotiverede.  

De superambitiøse, de er meget drevne. Og det er karaktererne, der fylder mere for dem end 

læring. […] Og mellemgruppen vil også gerne noget, men de ved ikke helt, hvad de vil. […] Og de 

umotiverede, de bruger det her lidt som en varmestue. Gymnasiet er jo også en vej at gå, hvis 

man vil vente med at træffe et valg.” 

Når man lytter til disse fire forskellige lærerpersonligheder, er deres forudsætninger for det affektive 
samspil et menneskesyn om, at eleverne, eller i det mindste nogle af dem, i en eller anden grad er 
utilstrækkelige. Den eneste undtagelse er Anders, som i løbet af en times interview ikke ytrer et ene-
ste kritiske ord om eleverne. Han vil ikke engang karakterisere dem som gruppe, fordi ”man skal 
passe på med at stigmatisere.” Der gemmer sig en stor bevidsthed om kategoriseringernes fastlå-
sende kraft hos Anders. Måske findes her begrundelsen for, hvorfor der findes elever, der udpeger 
ham som forbillede. 
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6.2 ”Det er eleverne, der skal flytte sig” – opsamling på hypotese H3 

H3 kan kun delvis bekræftes. Det viser sig, at alle fire læreres professionelle udgangspunkt er det fag-
lige. Lærerne bekræfter altså elevernes perception. Men der er en forskel, hvordan de pakker det faglige 
indhold ind. En karakteristik af lærerne i de tre kategorier fagperson, relationsarbejder og omsorgsar-
bejder fungerer relativ godt, men eksemplet Annette antyder, at omsorgsholdningen ikke forhindrer et 
fagligt udgangspunkt. 

Hvis man vil beskrive lærernes tilgang til det affektive samspil, er begrebsparret nærhed og afstand et 
godt udgangspunkt. Der er nemlig forskel på, hvor tæt lærerne kommer på eleverne. En ren fagperson 
som Aage blander sig helt uden om elevernes følelsesliv og privatliv. Hans forhold til eleverne er ikke 
fortrolig, siger han. Adspurgt om han nogensinde spørger til elevernes private forhold, svarer han spon-
tant: ”Nej! Det synes jeg slet ikke er min opgave.” Relationsarbejderen Anders har et personligt forhold 
til eleverne, men de kommer ikke til ham med deres personlige problemer, siger han. ”Det må ikke 
blive for privat.” Men i forhold til relationen har han det samme syn som studievejlederen Simone og 
bruger næsten de samme ord: ”Man vinder på den faglige konto ved at have et godt forhold til dem.”  

Det viser sig, at en relationsarbejder prøver at kigge bag om eleven, vil forstå den pågældende og har 
med udgangspunkt i dette menneskesyn fokus på mulighederne. Samtidig fornemmer man en stor an-
svarsfølelse for elevernes motivation. Det er en modsætning til skolens studiehæfte, som udleveres og 
præsenteres under 1.g’s introtur. Studiehæftet lægger nemlig ansvaret for motivation og læring på ele-
vernes skuldre: ”Den helt nødvendige forudsætning for, at I kan lære noget nyt, er, at I lærer at over-
vinde modstand og ikke give op. Det skyldes lidt populært sagt, at jeres lærere ikke kan lære jer noget, 
men det kan kun I selv.” 80 Studiehæftet forudsætter en velsocialiseret person, mens relationsarbejderne 
tager udgangspunkt i den ikke-socialiserede elev. 

En fagperson og en omsorgsperson fokuserer på elevernes mangler. Læreren med en omsorgspassion 
skal desuden bruge megen affektiv energi til både at forholde sig til elevernes faglige præstationer og 
deres personlighed. Annette beskriver sig selv også som emotionel i timerne. Et fokus på omsorg kan 
åbenbart blive til en birolle som reservemor. 

Det bliver også tydeligt, at alle adspurgte lærere, uanset rolle, mener, at de har et godt forhold til ele-
verne. Men der er forskel på, i hvor høj grad de oplever konflikter i samspillet. Jo mere personlig 
nærhed, des mere præsente bliver eventuelle konflikter. 

Men uanset lærerens rolleopfattelse ligger der et menneskesyn i skolens funktion, nemlig at eleverne 
er ”ufærdige” og skal flyttes. Lærernes syn på eleverne kan altså muligvis forklares med udgangspunkt 
i deres relationelle forhold til eleverne, men en bagvedliggende uafhængige variabel er altid gymnasiets 
belærende og opdragende opgave, der korresponderer med lærernes fagligt prægede habitus. 

 

                                                           
80 Se gymnasiets studiehæfte på skolens hjemmeside om STX: http://www.skivegym.dk/Default.aspx?ID=92.  
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7. Svar på spørgsmålet og kritisk vurdering 

7.1 Hvordan oplever eleverne og lærerne deres affektive samspil? 

Denne opgave har prøvet at karakterisere både elevernes og lærernes holdninger og deres oplevelser af 
hinanden. De kvantitative data tegner en elevgruppe, der på én gang er homogen og heterogen. Den er 
relativ homogen i sin tilbageholdenhed over for skolens traditioner og klassiske fællesskaber. Til trods 
for det er langt de fleste elever glade for skolen og for deres klasse. Det kunne tyde på, at eleverne 
knytter fællesskabsfølelser snarere til klassen eller eventuelle venner på skolen. Elevflokken er hetero-
gen i sin professionelle tilgang til fremmøde, undervisningen og lektierne. Og denne seriøsitet afspejler 
sig også i nogen grad i holdningen til skolens fællesskabstilbud.  

Det blev - ikke overraskende - også tydeligt, at de velsocialiserede elever føler sig mere accepteret af 
lærerne end de ikke-socialiserede. De ikke-socialiserede elever ønsker derimod mere accept og op-
mærksomhed fra lærernes side og i højere grad en undervisning, de kan relatere til. Omsorg forventes 
ikke, fordi lærerne opfattes først og fremmest som fagpersoner.  

Denne opfattelse dækker sig med lærernes selvbillede. Akademisk dannet faglighed er det mest frem-
trædende aspekt af deres professionelle habitus. Men det var ikke svært at finde de pædagogiske roller 
fagperson, relationsarbejder og omsorgsarbejder, som teoridelen lagde op til. Disse roller viser sig 
ved den grad af nærhed, som de interviewede lærere tillader i forhold til eleverne. Rollen synes at være 
en indikator for lærernes accept af eleverne. Relationsarbejderen er mest i øjenhøjde med eleverne. Om 
det er en didaktisk fordel i timerne, kan undersøgelsen ikke sige noget om. 

Den klassiske fagperson, som gymnasielæreren engang var, findes endnu, men interviewsene tydelig-
gør, at nogle lærere har meget fokus på relationer til eleverne. Om det er et flertal, vides ikke. Relati-
onsarbejderne i denne opgave (Anders og Simone) viser også en tilbøjelighed til at sætte sig ind i 
elevernes situation. 

Dataene antyder, at skolegangen for eleverne ikke nødvendigvis er en forpligtende profession, som 
man identificerer sig med. For mange er det tydeligvis en art værnepligt, som er nødvendig for at 
komme videre i livet. Denne lønmodtagerlivsform inklusive den deraf følgende manglende motivation 
for læringsindholdet synes lærerne at acceptere som en kendsgerning.  

Selvom der hersker en vis ønskeforestilling om kommunikativt forståelsesorienterede elever i klasse-
værelserne, forholder alle interviewede lærere sig, som om de er klare over, at gymnasie- og hf-uddan-
nelsen ikke ”er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstrak-
tion” ,81 selvom det står i bekendtgørelsens formålsparagraf. På den baggrund må formodningen om 
det multikulturelle samfund på gymnasium og hf bekræftes. Det affektive samspil og de bagvedlig-
gende holdninger ligner mere en integrationsproces end en assimilation, hvor eleverne retter sig ind 
efter skolens værdier og normer. 

 

                                                           
81 Se både STX- og HF-bekendtgørelsens formålsparagraffer. 
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7.2 Undersøgelsens konsekvenser 

Det affektive samspil har betydning for undervisningens succes. Forbindelsen mellem samspillet og de 
didaktiske effekter kan tydeliggøres med Jan Tønnesvangs teori om selvet i pædagogikken. Han bruger 
Heinz Kohuts begreb selvobjekt, som betegner ”den enkeltes oplevelse af at blive understøttet, opløftet 
og på anden vis vitaliseret.”82 Læreren kan ifølge Tønnesvang give eleven denne oplevelse på fire 
forskellige måder. For det første kan læreren have en empatisk rolle som elevens spejling, som kan 
hjælpe med at komme over frustrationer. For det andet kan han eller hun være et forbillede og fore-
gangsmand for eleven, skabe sammenhæng i en læringssituation og endelig for det fjerde agere som 
medspillende modspiller, eller udfordrende selvobjekt, som Tønnesvang kalder det.83 Det er væsentligt, 
at læreren også opleves som understøttende og opløftende. ”Udfordr mig uden at knægte mig er barnets 
udspil…”84 - det kan kun ske mellem mennesker, der er nogenlunde på bølgelængde med hinanden. 

 

7.3 Opgavens blinde pletter - en kritisk vurdering  

Denne opgaves metodiske valg gør, at eleverne med udgangspunkt i Mads Trondman bliver typificeret, 
mens lærerne med udgangspunkt i Pierre Bourdieu og Michael Poulsen fremstår som individer, om 
end som typificerede individer.  

Typificeringen og kvantificeringen af eleverne gør, at forskeren beskriver deres måde at være på som 
et problem. Denne opgave bruger 9 sider på at analysere elevernes mangler i forhold til skolens krav 
(s. 19-28). Den undersøger ikke skolens mangler i forhold til elevernes krav eller lærernes pædagogiske 
fejl. Man kunne også have efterprøvet, om Bourdieus forestilling om en klassehabitus rammer plet. 

Følelsesmæssige relationer mellem mennesker har alt for mange nuancer til at blive sat i bås. Kvalita-
tive interviews med udvalgte elever ville give et anderledes indblik i samspillet mellem lærere og ele-
verne. Interviewpartneren Mette, som blev citeret før, fremhæver fx evalueringens vigtighed i et inter-
view: 

”Mette: Jeg lærer bedst, når jeg får noget feedback. Sådan skal du gøre det bedre, eller det var 

virkelig godt det her. Så får jeg ligesom gejst og blod på tanden.  

Ulrich: Hvad hvis det, du har lavet, ikke er godt? Hvad så med feedbacken? 

Mette: Det er selvfølgelig ikke det fedeste at få at vide. Så får jeg indtryk af, at jeg er lidt en 

fejler. Og så bliver jeg jo nødt til at gøre noget ved det. Hvis der er et fag, som jeg har svært ved, 

så giver jeg måske ikke op, men bliver alligevel sådan lidt opgivende. Det bliver måske lidt pro-

test.”85 

                                                           
82 Se Tønnesvang, s. 80. 
83 Jf. Tønnesvang, s. 119. 
84 se ibid, s.84. 
85 se Predelli (2014), s. 27. 
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Dette uddrag giver et godt indblik i en mindre stærk elevs forventning til læreren. Han skal opmuntre 
hende med motiverende ros og forbedringsforslag. Men kritik udløser modstand. I et kvalitativt inter-
view tildeler man eleven den aktive status rolle og tilmed en personlighed. Man får en forklaring for 
den subjektivering, der danner baggrund for hendes tilgang til undervisning og hendes forhold til en 
gymnasielærer. Uddraget er en illustration af, hvordan en ikke-socialiseret elev ønsker mere accept og 
opmærksomhed fra læreren (jf. 7.1.). En samling udsagn af denne type går mere i dybden med sam-
spillets karakter og ville give et billede af, hvordan det, set med elevernes øjne, skulle se ud. Metoden 
åbner desuden i højere grad end en kvantitativ tilgang op for didaktiske spørgsmål om, hvordan sådan 
en elev skal takles. 

Et andet spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med forskningsmetoden, handler om forholdet mellem 
det oplevede og det reale, observerbare samspil. Den uudtalte antagelse i denne opgave lyder, at ople-
velsen af samspillet har større betydning end dets faktiske karakter. Men ovenstående interviewklip 
med Mette antyder, at samspillet kan have en høj kvalitet, selvom eller netop fordi eleven kunne opfatte 
det som uharmonisk eller endda ubehageligt at blive kritiseret. Her kommer tidsdimensionen i spillet. 
Oplevelsen eller, som i denne opgave, den efterfølgende beskrevne oplevelse kommer relativ kort tid, 
efter samspillet har fundet sted. Det kan tænkes, at hverken eleven eller læreren kan overskue samar-
bejdets langsigtede konsekvenser. Den strenge lærer eller den uopmærksomme elev kan umiddelbart 
opleves som upassende, mens samspillets værdi først senere bliver tydeligt. 

En løsning på dette metodiske problem havde været en systematisk observation af fx de interviewede 
læreres undervisning. Det havde uden tvivl givet interessante erkendelser at sammenligne de fire for-
skellige læreres kontakt til eleverne og desuden sammenligne iagttagelserne med deres egne beskrivel-
ser. Men som skrevet i kapitel 2 kan det være dilemmafyldt at besøge og senere beskrive en kollegas 
undervisning. Desuden havde det sprængt rammerne af denne opgaves omfang også at analysere un-
dervisningsbesøgene. Både det og kvalitative interviews med eleverne ville være en oplagt uddybelse 
af denne opgaves emne. 

Som forsker kan man kun positionere sig ét sted og betragte verden derfra. En anden må indtage en 
anden position og supplere eller korrigere erkendelserne. 
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Bilag 

Bilag 1: Mit liv om 10-15 år 

I 2013 har en 2.g-klasse på SG med 21 piger interviewet hinanden, optaget svarene og transskriberet dem. 

Her er gengivelsen i originalsprog. 
 

1) Om 10-15 år regner jeg med at være fædigudannet som kosmetolog, og som har åbet min helt egen salon i Dubai. 

Jeg har en meget stor drøm om at bo i Dubai i et stort hus tæt ved vandet sammen med min mand, og to søde 

børn, en pige og en dreng, Azzam og Celina. Min salon skal være en stor salon på flere etager, og som skal blive 

kendt i den arabiske verden. I salonen skal man kunne få en masse forskellige behandlinger til kroppen, få sat 

make-up samt nogle flotte frisure.  

 

2) Jeg er 28-33 år og er flyttet udenfor en større by (evt. århus).  

Her bor jeg sammen med min mand og et barn + venter nummer 2.  

Vi er gift (blev vi inden barn nr 1) 

Vi bor i et fint lille nyt hus, med hund og have. 

Jeg er færdig med min uddannelse og i arbejde - har fri i weekenderne. 

Min mand arbejder også - har fri i weekenderne. 

 

3) Jeg bor i en lille by i Jylland, med omkring 10 km til nærmeste store by. Jeg er færdig uddannet et eller andet, 

og har fast arbejde (fri i weekenderne). Jeg er gift med min drømmemand. Jeg har 1 barn og venter mit andet.  

Min mand og jeg har mange gode venner, som vi ofte har på besøg. Min mand har også et fast arbejde (fri i 

weekenderne). Min mand har herre aften hver anden torsdag og jeg har pigeaften hver anden torsdag. Bor ikke 

langt fra min familie. 

 

4) Om 10-15 år vil jeg ønske at jeg har en god uddannelse, og et job jeg er glad for. Jeg vil stå op hver morgen, og 

være glad, fordi jeg skal på arbejde. Jeg vil have et job hvor det interessere mig, og hvor jeg tjener gode penge, 

så jeg kan leve i et flot hus i en forstad med min familie. I min fritid vil jeg bruge tid på familien, sport og huset. 

Mit liv til den tid vil være dejligt, da jeg selv vil have stiftet en familie med en mand og nogle børn. Jeg vil have 

mit eget sted at bo, hvor vi kan passe os selv med arbejde, familie og fritid. Vi har også fået nogle skønne na-

boer, som vi bruger meget tid med. Vores børn er på samme alder, og de leger godt sammen. Min mand og 

naboen spiller bold sammen, og de nyder det. Mens naboens kone og mig nyder stilheden, mens de er væk. 

 

5) Om 10-15 år regner jeg med at have fået en god uddannelse. Jeg er blevet fitness instruktør og har fået en god 

mand og 2-3 børn. Vi bor i et nyt hus inde i byen med god udsigt. Jeg har en Mercedes.  I min fritid har jeg et 

dansehold for mindre børn som jeg træner 2 gange om ugen. I weekenden slapper jeg af med min familie og 

tager på camping engang imellem. I sommerferien tager jeg ned i syden med familien og nyder livet. 

6) Jeg arbejder som revisor, hos et stort firma, her har jeg arbejdet i 2 år. Jeg startede da jeg var 26, lige efter jeg 

var færdig på universitet. Dvs. jeg nu er 28. Jeg har en mand, som jeg bor sammen med, også har jeg 2 små 
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børn. Jeg bor i en storby, måske DK (Ålborg) eller også bor jeg i udlandet. Derudover så går jeg stadig til bord-

tennis, hvor jeg stadig er træner, for begynderne eller øvede. Jeg dyrker sport til daglig, hvor jeg løber en tur 

efter arbejde. Det er mig som laver maden derhjemme, og holder styr på regnskaber osv. Hvert år tager min 

familie ud og rejse i sommerferien, hvor vi slapper af og nyder vores liv. 

 

7) Jeg er færdig med at studere journalistik, og herudover har jeg et job for et eller andet blad eller lign. Jeg vil 

muligvis have kæmpet mig over ”skrivebordsjournalismen” og forsøger ivrigt at udleve min drøm at blive korre-

spondent. Jeg rejser en del rundt i verden, og det vil også være en kvalifikation til mit forhåbentligt senere kor-

respondent-job. Jeg har muligvis en kæreste, men ingen børn. Det er vigtigt for mig at have en ordentlig uddan-

nelse og job inden jeg får børn – hvis jeg får dem.  

 

8) Om 15 år er jeg 34 år gammel og har måske en lille familie, men en kæreste og et lille barn. Jeg bor muligvis i 

en (muligvis lille) lejlighed i en større by som København eller i et andet land alt efter mit arbejde. Til den tid 

har jeg også fået en uddannelse og fundet et job som jeg er glad for. Jeg ved ikke hvad jeg arbejder med. I min 

fritid dyrker jeg sport, er sammen med min familie og venner og benytter mig af byen i form af cafe med venin-

derne, restaurant besøg, teater og koncert oplevelser. Jeg vil også gerne rejse meget, og arbejde som frivillig et 

par timer om ugen. Mit arbejde skal ikke være et hvor man skal møde og have fri på et bestemt tidspunkt, det 

må gerne være noget hvor arbejdstideren er flydende, hvor man i princippet kan arbejde på alle tidspunkter og 

have fri på alle tidspunkter. Hvis jeg har et barn vil jeg selvfølgelig også gerne gå til noget med det. 

 

9) Jeg håber på at have taget en videregående uddannelse, i en større by som for eksempel Århus eller Køben-

havn. Jeg har været ude og rejse i et par år, måske været au pair i et andet land. Så er jeg flyttet lidt ud af byen 

og lidt længere ud mod de små byer, måske endda tilbage til hvor jeg voksede op, fordi jeg har fundet mig en 

kæreste/mand. Vi har fået en fin villa, og måske et barn eller to, og to hunde. Vi har fået råd til et sommer-

hus/lejlighed i et af de andre Europalande.  

 

10) Om 10-15 år regner jeg med at være færdig med min uddannelse. Jeg er enten udannet som klinikassistent 

eller noget helt andet, som jeg ikke helt ved. Lige nu bor jeg sammen med ham jeg elsker og det gør jeg forhå-

bentligt også om 10-15 år. Vi bor i en lejlighed nu, men kunne godt tænke os et flot stort hus. Om så lang tid, 

tror jeg også vi har rejst en del og oplevet verdenen sammen. Til den tid tror jeg også vi har fået børn, måske 2 

børn. Jeg tror også at jeg er flyttet fra Skive. Vi tænker nemlig på at bo i en lidt større by, måske Århus. Mig og 

mand har også en flot bil i den periode, måske en Mercedes.  

 

11) Om 10-15 år kunne jeg godt tænke mig at have en uddannelse og et godt job. Drømmen er at være designer 

eller måske have læst noget engelsk på universitetet. Om 10 år regner jeg med at bo alene i en lejlighed måske 

sammen med en kæreste hvis jeg har det. Det er ikke sikkert jeg har fået børn endnu, men kunne godt begynde 

at tænke på det. Jeg bor i en større by end skive. Måske Århus, Herning eller Ålborg. I min fritid ser jeg mine 

veninder og træner. Jeg ved ikke om jeg stadig vil holde kontakten med nogle af dem jeg snakker med i dag. Jeg 

vil stadig tage livet lidt som det kommer. Jeg vil hellere være lykkelig end at tjene en masse penge. Jeg håber 

jeg har nået en masse af ting som jeg ville, f.eks rejse osv. Jeg håber ikke jeg sidder som 30 årig og fortryder en 

masse ting.  

 



Elevkultur og lærerroller i gymnasieskolen  Ulrich Predelli 

 

52 
 

12) Om 10 – 15 år regner jeg med at jeg er færdig med min uddannelse som designer, og arbejder nu som selv-

stændig designer i min egen butik i København med mit eget tøj og sko – mærke.  Jeg går i fitness, yoga og lø-

ber i min fritid for at holde mig i form.  Jeg bor i et middelstort parcelhus med min mand og to små børn i en 

forstads by til København. Jeg tænker at vi sikkert også har en hund af racen, golden retriever. Mit job gør at 

jeg også pendler en del frem og tilbage til London. Mine forældre bor stadig i Krejbjerg, og dem sørger jeg for 

at besøge så tit som muligt.  

 

13) Jeg arbejder som journalist i Århus. Jeg bor i et hus lidt uden for Århus sammen med min mand og min nyfødte 

dreng.  

Jeg har gennem min uddannelse været i mange lande og boet i Australien et år. Jeg kom hjem for to år siden og 

flyttede sammen med min mand i en lejlighed i København som jeg mødte før jeg tog af sted. Julen efter det 

blev vi gift og holdte et stort bryllup og jeg blev kort tid efter gravid. Vi flyttede tilbage til Århus og i et stort 

hvidt hus med have lidt udenfor byen og vi fik en hund. 

I min fritid mødes jeg med veninder og jeg går i fitness og til yoga og bruger meget tid med min dreng William 

og min mand.  

Vi planlægger at rejse til Australien nogle måneder når William er blevet lidt større. 

 

14) Jeg er blevet færdig med gymnasiet og gået videre med en ny uddannelse, som muligvis kunne være ergotera-

peut. Den uddannelse er jeg nok også blevet færdig med, og så har jeg fundet en mand og fået nogle børn – 2-

3stykker. Jeg bor i eget hus og har en hund. Til den tid har jeg også været ude og rejse en del og fået en masse 

erfaring. Jeg rejser mindst én gang om året med min familie, både til kolde og varme lande. Vi hygger og har 

det godt! 

 

15) Om 10 – 15 år ønsker jeg, at jeg har taget en uddannelse som journalist med speciale i rapportering. I forbin-

delse med mit job rejser jeg ofte ud i verden for at indsamle relevante oplysninger, der kan rapporteres vider til 

Danmark. 

Min primære bopæl er Danmark, hvor jeg håber jeg bor med en mand, som også har et udfordrende job. Vi har 

ingen børn, da vi begge ønsker at fokusere på karrieren. De penge jeg tjener ved arbejdet som journalist ønsker 

jeg at anvende på rejser med min mand, hvor vi lader op til hverdagslivet. Herudover prioriterer vi at se nære 

venner og familie, når tiden er til det.  

 

16) Jeg har taget en videregående uddannelses. Og fået et godt job. Jeg er blevet gift og har fået to børn. Vi bor i 

Århus, eller på landet. Hvis vi bor i Århus så har vi en kat, hvis vi bor på landet så har vi en hund. Vi tager en uge 

på skiferie hvert år.   Vi tager også på sommerferie. 

 

17) Om 10-15 år skulle jeg rigtig gerne både have fået hue på, have været ude som Guide på et familiehotel i et år, 

og have læst enten jura i 5 år på enten Århus eller København Universitet hvor jeg blandt andet har været ude i 

et år i en form for "praktik" i forbindelse med mit jura-studie i enten i USA eller Storbritannien eller have læst 

statskundskab. Jeg skulle rigtig gerne have fundet mig en sød kæreste, som jeg helst skulle have fået enten 2-3 

børn med, da min plan er at få de børn jeg gerne vil have inden jeg fylder 30. Jeg skal have styr på min øko-

nomi, og enten måske være i gang med eller have startet eget advokatfirma op i København eller også er jeg 

nok spindoktor. I min fritid går jeg nok til en eller anden form for sport, måske fitnesscenter for at holde min 
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krop ved lige, og jeg vægter kost og logi utrolig højt. Samtidig med det vægter jeg det også utrolig højt at passe 

på mine børn, og sørger for, at have tid til dem og vise dem hvor højt jeg elsker dem. Det vil være utrolig vigtigt 

for mig, at komme ud af huset sommetider, og lave noget med min familie - fx tage på ture til enten til udlan-

det, eller blot rundt omkring i Danmark.  Jeg interesserer mig meget for politik, og det er generelt utrolig vigtigt 

for mig, at vide hvad der sker omkring mig - også i udlandet.  

 

 

18)  10-15 år har jeg afsluttet min uddannelse, og forhåbentlig også været ude at rejse og se noget af verden. For-

håbentlig vil jeg også have mit eget hus/lejlighed, og muligvis børn.  

 

19) Jeg er færdiguddannet, med min gymnasiale og universelle uddannelse, desværre ved jeg ikke endnu hvad jeg 

vil være, men det skal være noget som interessere mig, noget jeg er glad for. Jeg bor i udkanten af en storby, 

måske Aarhus, i en villa sammen med min mand, vi har fået et barn, en dreng. Mit arbejde må gerne have en 

god plads i min hverdag, men i weekenderne er til at slappe af og hygge med familien, jeg skal også helst have 

plads til at gå til noget sport. 

 

20) Jeg vil højst sandsynligt være bosat i New York, i en mindre lejlighed. Jeg har forhåbentlig taget uddannelsen 

som fotograf på NYU. Jeg bor muligvis alene, måske med en kæreste. Ingen børn, da jeg ønsker at fokusere på 

karrieren fremfor familielivet. Jeg er glad for mit job, da det samtidig er min hobby, og jeg bruger de fleste af 

mine vågne timer på at arbejde. Derudover vil jeg tro, at jeg har mit eget fotostudie. Jeg har forholdsvis styr på 

økonomien, og jeg fokuserer kun på at det skal løbe rundt, og jeg fokuserer ikke på at det skal give et kæmpe 

overskud, men det vil selvfølgelig være en bonus. Jeg vil bruge det meste af min fritid på at rejse rundt i ver-

den, både som backpacker, og på luksusferie. En normal hverdag vil højst sandsynligt bestå af at jeg tidligt om 

morgenen render rundt i gaderne på Manhattan med en kop kaffe fra Starbucks i min hånd, imens at jeg styr-

ter rundt for at portrættere forskellige mennesker, samt for at skyde fashion-shoots. 

 

21) Om 10-15 år bor jeg i et hus i et forstadskvarter med min mand, vores to børn, vores hund og vores kat. Jeg har 

et godt job længere ude på landet som efterskolelærer i engelsk, kristendom og samfundsfag på en efterskole, 

med gode kolleger og elever på skolen. Mine børn, der er 7-10 år gamle, går på den lokale skole, og min mand 

arbejder i byen. I weekender slapper vi af og er sammen med familie og venner. 
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Bilag 2: Spørgeskemaet 
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Bilag 3: Tabeller og figurer, der ikke står i teksten 

 

Tabel 1: Arbejdsindsats på skolen                        

   gymnasieelev    HF-elev   Total 

 dreng pige begge  dreng pige begge   

Hvad fylder mest i dit liv?          

Lektier/ afleveringer fylder mest 14,3% 35,8% 29,4%  8,0% 12,3% 11,0%  27,3% 

          

Hvor vigtige er lektier?          

helt afgørende 12,3% 16,6% 15,5%  0,0% 7,0% 4,9%  14,0% 

meget afhængig af fag og lektierne. 61,0% 67,1% 65,3%  24,0% 56,1% 46,3%  62,7% 

afhængig af dagens program 22,1% 15,2% 17,2%  36,0% 24,6% 28,0%  18,5% 

uvæsentlige 4,5% 0,5% 1,7%  28,0% 12,3% 17,1%  3,9% 

          

Hvor mange % af lektierne laver du?         

Laver 90% af lektierne 13,0% 22,7% 20,0%  4,0% 14,0% 11,0%  19,0% 

Laver 100% af lektierne 3,2% 5,6% 4,9%  8,0% 0,0% 2,4%  4,5% 

          

Hvor mange % af alle afleveringer laver du?         

Laver 90% af afleveringerne 16,2% 9,1% 11,1%  28,0% 17,5% 20,7%  12,3% 

Laver 100% af afleveringerne 79,2% 84,5% 83,0%  40,0% 68,4% 59,8%  80,0% 

          

Hvor vigtigt er det at følge med i timerne?         

Det er meget vigtigt. 31,8% 45,2% 41,3%  20,0% 29,8% 26,8%  39,4% 

Det er vigtigt, men ikke afgørende. 32,5% 28,3% 29,4%  24,0% 28,1% 26,8%  28,9% 

Det er forskelligt fra fag til fag. 32,5% 25,9% 27,9%  40,0% 38,6% 39,0%  29,5% 

Det er mindre vigtigt. 1,9% 0,3% 0,8%  4,0% 1,8% 2,4%  1,0% 
 
N 154 374 528  25 57 82  610 

Tabellen viser markante udslag af flere krydstabeller. De få ubesvarede samt ”ved ikke” er udeladt. 

0,0%

20,0%

40,0%

gymnasieelev HF-elev Hovedtotal

Figur 1: Forældrenes uddannelse

Lang videregående (Universitet)

Mellemlang videregående (fx pædagoger, skolelærer, sygeplejerske)

Kort videregående uddannelse (fx datamatiker, laborant)

Erhvervsuddannelse (typisk håndværk)

Folkeskoleuddannelse

Gymnasieuddannelse (STX, HHX, HTX, HF)
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Figur 2: Undervisningens vigtigste mål 

 

Tabel 2: Deltagelse i juleløb og aktivitetsdag 
 
Var du med til juleløbet 2014?         

 gymnasieelev  HF-elev   Total 

 dreng pige begge  dreng pige begge   
ja 36,4% 44,9% 42,3%  12,0% 8,8% 9,8%  38,1% 

nej 61,7% 53,5% 55,8%  80,0% 87,7% 85,4%  59,6% 

          

Var du med til aktivitetsdagen 2014?          

ja 87,0% 86,6% 86,8%  76,0% 70,2% 72,0%  84,9% 

nej 11,7% 12,3% 12,1%  24,0% 26,3% 25,6%  13,8% 
 

Der er hhv. 2,6% og 1,6%, der enten ikke kan huske, om de var med, eller ikke svarede 
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Tabel 3: Deltagelse i arrangementer og sammenhold i klassen 
 
Var du med til juleløbet 2014? 
     

Sammenhold i klassen Meget godt Godt Mindre godt Dårligt i alt 

ja 41,4% 36,5% 43,0% 12,9% 38,1% 

nej 57,7% 60,9% 54,7% 77,4% 59,6% 

kan ikke huske det 0,5% 1,5% 2,3% 9,7% 1,6% 

ubesvaret 0,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,6% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
Var du med til aktivitetsdagen 2014? 
      

Sammenhold i klassen Meget godt Godt Mindre godt Dårligt i alt 

ja 91,4% 85,4% 73,3% 64,5% 84,9% 

nej 7,3% 13,9% 24,4% 32,3% 13,8% 

kan ikke huske det 0,5% 0,4% 1,2% 3,2% 0,6% 

ubesvaret 0,9% 0,4% 1,2% 0,0% 0,6% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

N 220 274 86 31               611 
 

Tabel 4: Trivsel på skolen og deltagelse i arrangementer   

       

Har du været med til juleløbet 2014? / Hvordan har du det på SG?   

 

 

har det  har det  Det er ok trives ikke trives slet i alt 

 meget godt godt   rigtigt  ikke  

 

ja 41,4% 41,6% 29,5% 27,3% 0,0% 38,1% 

nej 56,2% 56,9% 67,2% 72,7% 80,0% 59,6% 

kan ikke huske det 1,9% 0,8% 3,3% 0,0% 0,0% 1,6% 

ubesvaret 0,5% 0,8% 0,0% 0,0% 20,0% 0,6% 

       

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

Har du været med til aktivitetsdag 2014?      

       

ja 89,0% 87,5% 76,2% 68,2% 80,0% 84,9% 

nej 10,0% 11,4% 21,3% 31,8% 20,0% 13,8% 

kan ikke huske det 0,5% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,6% 

ubesvaret 0,5% 0,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,6% 

       

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N 210 255 122 22 5        614 
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Figur 3: Meninger om fællesarrangementer på skolen 
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…Fortsat figur 3: Meninger om fællesarrangementer på skolen 
 

 
 

Figur 4: Fællesarrangementers betydning for sammenhold i klassen 
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Figur 5: Læreren 
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Figur 6: God undervisning 
 

 
 

 
 
 

Tabel 5: 
Hvor ofte sker det, at du taler om private problemer med en lærer (undt. studievejleder, mentorer o.l.)? 
 

At følge med i timerne ...er meget vigtigt ...er vigtigt …afhænger af fag …er mindre vigtigt 

Ofte 4,5% 2,8% 3,3% 0,0% 

Sjældent 34,2% 33,1% 30,2% 50,0% 

Aldrig 60,1% 63,5% 66,5% 50,0% 

ubesvaret 1,2% 0,6% 0,0% 0,0% 

     

Hovedtotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N = 609 243 178 182 6 
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Bilag 4 – Interviewguide 

Det vil jeg afkode Mulige spørgsmål 
 
Lærerens habitus 
 

 
Hvorfor valgte du at læse de fag, som du har læst? 
Hvad betyder fagene for din identitet (som privatperson)? 
”Lever” du dine fag uden for skolen? 
 
Synes du, at din egen alder (eller køn) har positiv eller negativ indflydelse på 
samspillet med eleverne? 
Hvordan ville du beskrive din kontakt til eleverne? (fortrolig, distanceret, 
kammeratlig) 
Hvordan reagerer du, når en elev fremhæver personlige årsager for ikke at 
aflevere til tiden? 
Antaget, eleverne ville have dig med i fredagsbaren eller evt. på diskotek – 
hvordan ville du reagere på det? 
Hvor vigtig er tryghed for dig? (at eleverne føler sig trygge) 
Oplever du problemer i forhold til dit sprog eller din adfærd? Hvilke feed-
back får du? 
 

Lærerens syn på eleverne 
 

Hvordan karakteriseres eleverne på SG i 2015? Hvilke krav stiller de til dig? 
Prøv at beskrive forskellige typer gymnasieelever/hf-elever. 
Hvor vigtigt er det for dig at have personlig kontakt til eleverne, fx kende lidt 
til deres liv? 
Skal faget føres til eleverne, eller skal eleverne føres til faget? 
 

 
Lærerens syn på sin egen 
profession 
 
 

 
Hvad kan du lide ved din profession, hvad kan du ikke lide? 
Hvorfor er du blevet gymnasielærer? 
Hvordan ville du karakterisere din egen undervisning? 
Hvad er vigtigt for dig, når du arbejder med en klasse? 
Hvad skal en lærer kunne for at være god? 
 

 
Lærerens syn på klassens 
funktion 
 

 
Hvad gør du for at skabe et klassefællesskab? 
Hvad ville du sige, når eleverne vil spise kage i din undervisning? 
Er du teamkoordinator/ hvordan har du det med det? 
Kan du godt lide at tage på hytteture? 
Skal elever nødvendigvis gå i en klasse? Kan det være løse grupper (kurser)? 
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Bilag 5 – Interview med Aage 

 
Aage på 68 har 9 forskellige fag (Græsk, latin, oldtidskundskab, dansk, filosofi, religion, russisk, italiensk, 

retorik). Han har været ansat på skolen siden 1986 og har aldrig haft en sygedag. Da han blev 65, gav rek-

toren ham 2 sygedage i fødselsdagsgave. Interview gennemført den 20.3. 2015 

 

HABITUS 

Ulrich: Hvor mange fag har du læst, Aage? 

Aage: Jeg kom i forbindelse med 8 forskellige fag. Jeg har mit udgangspunkt i den klassiske filologi. Så har jeg 

suppleret hen ad vejen med dansk og religion og filosofi, men også russisk og italiensk og så også retorik. 

Ulrich: Hvorfor har du læst så mange fag? 

Aage: Det er nok en blanding af interesse og ar jeg på et tidspunkt følte mig lidt presset stillingsmæssigt. Men 

hen ad vejen kunne jeg også se en sammenhæng. Da jeg begyndte med filosofi, syntes jeg også, at det var 

nærliggende at tage religion. Italiensk udspringer en fascination af Italien. I min branche er undervisnings-

kompetence jo et passende mål at sætte sig. 

Ulrich: Er du monstro tværfaglig i hjertet? 

Aage: Ja, det er jeg. Jeg har også på et tidspunkt beskæftiget mig med matematik. Men det har jeg aldrig 

gjort færdig. Jeg kunne se en sammenhæng mellem det græske og matematikken og vil også komme ind i 

matematikken ad den vej. Men det blev altså aldrig til noget.  

Ulrich: Du er som sådan en 1700-tals-intellektuel, Goethe, Schiller eller Kant. Har du nogle forbilleder der? 

Aage: Det tror jeg ikke jeg har. Men jeg kan godt beundre disse skikkelser. Og de var jo overalt i Europa, også 

i Østeuropa. Det er jo imponerende, hvad de kunne. Men nu var den daværende viden jo ikke så stor, som 

den er i dag. I dag ville noget tilsvarende jo være helt umuligt. 

Ulrich: I dag ville de være gymnasielærere. Hvad betyder alle de fag, du har læst for din identitet? 

Aage: Jeg opfatter mig som bredt faglig og kan være med i mange sammenhænge. Selvom jeg underviser i 

det ene fag, er det naturligt at trække på de andre fag. Jeg synes, at det i høj grad har med min identitet at 

gøre, især med min identitet som lærer. 

Ulrich: Men vel også privat. Du er jo fx formand for kammermusikforeningen, og du er nok skolens største 

operakender, selvom musik overhovedet ikke er et af dine fag. 

Aage: Jeg har jo en gammel kærlighed til den klassiske musik. Det var i en tid, hvor mine skolekammerater 

spurgte, om jeg var til Cliff eller Elvis. Og jeg svarede så: Hvad mener du, Beethoven eller Mozart? Det har jeg 

fulgt op på og lærte også på meget lavt amatørniveau at spille klarinet og klaver. Jeg holder meget af klassisk 

musik og opera. 

Ulrich: Hvad får du ud af at høre opera? 
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Aage: Nogle gange føler jeg det lige så nødvendigt som at trække vejret. Det giver mig først og fremmest en 

følelsesmæssig oplevelse. Men det giver også en oplevelse af nysgerrighed. Jeg har fx set Cosi fan Tutte en 

hel del gange, og det er aldrig ens. Der er altid forskel på sangerne og på kvaliteten. Men det er altid spæn-

dende at se, hvad en instruktør kan få ud af det. 

[…] Mere om at læse noget krævende, der sætter ham i godt humør. Og det giver ham en dybere forståelse 

af noget, han ellers har beskæftiget sig med. […] I fritiden giver Aage sig til at høre og spille musik, men han 

går også op i madlavning, eksperimenterende mad inden for italiensk og asiatisk køkken. Han læser også no-

get, men langt mindre, end han kun tænke sig. 

Ulrich: Du kender sikkert Thomas Ziehe, i hvert fald af navn. Han problematiserer jo konflikten mellem hver-

dagskultur og finkultur i skolen. Du er om nogen en repræsentant for finkulturen. Oplever du denne konflikt 

som et problem? 

Aage: Nej, det gør jeg ikke. Men det er også, fordi jeg har en meget fast rolle. Jeg er ikke meget for at interes-

sere mig for elevernes hverdagskultur. Det gælder også fx billedkunst. Jeg holder meget af at gå på museer. 

Men jeg kommunikerer til eleverne: Det er jer, der skal flytte sig.  

Ulrich: Det er ikke dig, der skal flytte sig? 

Aage: Nej, det mener jeg ikke. Jeg kan godt lytte interesseret og more mig med det, men min opgave er at 

flytte eleverne. 

Ulrich: Du sagde, at elevernes hverdagskultur er du ligeglad med, fordi du ikke interesserer dig for deres kul-

tur. Men det må dog betyde noget, hvis du fx læser Holberg med dem. 

Aage: Jo, på den måde kan man godt sige, at jeg interesserer mig, fordi jeg synes jo også, at gamle tekster 

skal være relevante i dag. Ellers er der ingen grund til overhovedet at opføre dem. Det gælder også sprogligt. 

Man kan jo ikke sige til en pige: Du er en dejlig balsambøsse. Man må bruge lidt mere moderne udtryk.  

Ulrich: Det kunne de jo misforstå – som bøssebalsam fx. Hvad sker der, når du kommer med sådan noget fra 

Holberg? 

Aage: Jeg oplever, at eleverne synes, det er meget sjovt. Men jeg er også klar over, at de opfatter det som 

lidt fremmed. Derfor skal sådan noget formidles med et glimt i øjnene. Jeg spurgte i en pigeklasse for nylig, 

om der er en fyr, der for nylig har kaldt nogen af jer balsambøsse? Så griner de, og så skaber man en eller an-

den interesse.  

Ulrich: På et tidspunkt brugte du et pornobillede i oldtidskundskab for at vise formernes skønhed eller sådan 

noget, hvordan virkede det? 

Aage: Jeg har faktisk brugt det som eksamensmateriale, hvor et billede skal perspektiveres, fx til en Afrodite-

statue. Og der brugte jeg, ikke et pornobillede, men et billede af en nøgen pige, som stod i nøjagtig samme 

positur som det antikke forbillede. Så kan man diskutere, hvad forskellen egentlig er og hvordan sådan en 

statue blev opfattet, som kunst eller som erotisk stimulerende.  

Ulrich: På et tidspunkt hang der en plakat her på skolen, som var humoristisk ment. Den var lavet af nogle 

elever og handlede om en konkurrence, hvor en af priserne var en undervisningstime med Aage. Har du en 
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forklaring på, hvad de mente med det? Er der noget særligt ved din omgang med eleverne eller din undervis-

ning? 

Aage: Det kom faktisk helt bag på mig, at de gjorde det. Jeg spurgte også lidt forundret, hvorfor de gjorde 

det. Jeg tror, at de ikke oplever ret mange lærere efterhånden, der er, som jeg er, og som måske har et ret 

afslappet forhold til, hvad eleverne egentlig præsterer. De gør normalt, hvad de kan eller hvad de selv synes. 

Og vi har en god atmosfære. Det sker meget sjældent, at jeg skælder elever ud. Og så bliver der alligevel sagt 

nogle ting, som er fuldstændig fremmede for dem, men som jo også er meget spændende at høre på. 

Ulrich: Du siger, at der efterhånden ikke er ret mange lærere, som er lige som dig. Hvordan er du så i forhold 

til andre lærere? 

Aage: Jeg tror nok, at min brug af ironi er en el anderledes end de fleste andres.  

Ulrich: Fortæl… 

Aage: Ja men, når jeg bruger ironi, så udspringer det meget af den konkrete situation. Og det er altså noget 

med at være hurtig i replikken. Og så opstår der et sjovt pingpongspil mellem mig og klassen. Men jeg går 

ikke bevidst ind i klassen for at være ironisk. Der var en klasse, der foreslog, at vi skulle se en film. Og den 

skulle selvfølgelig har faglig relevans. Filmen var så med Brad Pitt. Og en af pigerne sagde så, at den vil de 

gerne se, for så var der noget ”mancandy”. Det var et udtryk, jeg ikke havde hørt før. Jeg spurgte så meget 

interesseret ind til, hvad det betød. Og så måtte jeg jo sige, at de for en gangs skyld havde lært mig et nyt 

ord. Det var de glade for. 

Ulrich: Hvordan vil du beskrive din kontakt til eleverne? 

Aage: Jeg synes, jeg har en god kontakt og mener, at det er det helt essentielle i undervisningen. Hvis jeg 

følte, jeg havde en dårlig kontakt til eleverne, så måtte jeg holde. Jeg kan godt lide eleverne. Og jeg bilder 

mig ind, at de også kan lide mig. 

Ulrich: Hvis du skulle sætte et adjektiv på, er din kontakt så fortrolig, kammeratlig, distanceret eller andet? 

Aage: Den er ikke fortrolig. Men den er måske nok lidt kammeratlig. Altså, jeg prøver ikke at gøre mig til 

mere end jeg er. Jeg har jo været ud for, at nogle elever spurgte mig, om det var rigtigt, at jeg var den kloge-

ste lektor i Danmark. Og så svarede jeg meget afvisende, at det bestemt ikke var rigtigt. […] 

Ulrich: Du siger kammeratlig, hvad mener du med det? 

Aage: Jeg mener, sammenlignet med min egen skoletid, hvor der bestemt ikke var nogen kammeratlighed. Vi 

var i nogle tilfælde Des med lærerne. Jeg har også flere gange oplevet at blive slået. Og sådan noget er jo 

fuldstændig utænkeligt i dag. Man er også på en eller anden måde på lige fod. Men alligevel tillægger ele-

verne én en autoritet, som man ikke kan løbe fra, en autoritet, der gælder det faglige, men også en autoritet, 

der gælder, at man kan gennemføre sin undervisning. Og så er det jo ingen hemmelighed, at jeg ikke er en 

årsunge i forhold til eleverne. 

Ulrich: Kammeratlig i forhold til din egen skoletid. Men hvis der kommer en elev, der fortæller dig en eller 

anden personlig historie à la: Jeg kunne ikke lige aflevere stilen i dansk, fordi sådan og sådan – hvordan rea-

gerer du? 
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Aage: Ja men, så ville jeg da lytte til historien og spørge ind. Og hvis det lyder rimeligt, så siger jeg, at de skal 

aflevere hurtigst muligt. Hvis eleven har personlig problemer, så prøver jeg at tage hensyn til det.  

Ulrich: Laver du evalueringssamtaler? 

Aage: Jeg laver af og til karaktersamtaler. Og hvis en klasse beder mig om at lave evalueringssamtaler, så si-

ger jeg ja. 

Ulrich: Spørger du så ind til elevernes private forhold? 

Aage: (Spontant): Nej! Det synes jeg slet ikke er min opgave 

Ulrich: Spørger du ikke, om der givetvis er et eller andet galt? 

Aage: Nej. Hvis de fortæller mig noget, så ville jeg gerne forholde mig til det. Men det at spørge ind til, hvor-

dan en elev har det privat, det ville være så grænseoverskridende i forhold til, hvad jeg er ansat til. 

Ulrich: Du ser dig som en fagrepræsentant og ikke som en socialpædagog? 

Aage: Nej, jeg er på ingen måde socialpædagog. 

[…] Samtale om fredagsbar, som han gerne ville komme til, hvis ikke han hele tiden skulle rejse for at se nogle 

operaer i weekenden. 

Ulrich: Har du nogensinde oplevet problemer i forhold til dit sprog, din habitus, så eleverne opfatter dig som 

en fremmed fugl? Opstår der et kultursammenstød? 

Aage: […] Nej, der opstår ikke noget sammenstød, men altså. Hvis der var ansatser til det, så ville jeg også 

bruge en eller anden form for ironi. […] 

[…] 

SYN PÅ ELEVERNE 

Ulrich: Hvordan karakteriserer du eleverne på Skive Gymnasium og HF i 2015? 

Aage: Jeg synes, at de fokuserer lidt for meget på deres egen situation. De mangler et udblik til verden på en 

eller anden måde. Det kan både være politisk, men det kan i høj grad også være kulturel.  

Ulrich: Er det ikke meget normalt, eller har de forandret sig? 

Aage: Jeg bilder mig ind, at det er blevet værre. Men jeg var jo selv meget politisk engageret, da jeg gik i gym-

nasiet. 

Ulrich: Du er 68, så du gik i gymnasiet i 60’erne. 

Aage: Ja, det var, da det hele begyndte, fx kampagnen mod atomvåben. Det var jeg meget engageret i. Der 

synes jeg, at nogle elever de er mere interesserede i, hvem der er kæreste med hvem. Hvad skete der sidste 

lørdag i byen? Og så er det ligesom deres lukkede univers. Der er dog jo min opgave at åbne det lidt og sige: 

Der er også andre ting. 
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Ulrich: Der kommer så alligevel konflikten mellem finkultur og hverdagskultur til syne. 

Aage: Ja, det kan man godt sige. 

Ulrich: Du oplever den altså også, selvom du i starten sagde, at den var der ikke. 

Aage: Ja, men jeg oplever den ikke som et problem, men den er der. 

Ulrich: Er der andre ting, der er karakteristisk for eleverne? 

Aage: Jeg synes jo, at de er meget venlige og nogle gange ligefrem meget føjelige i forhold til begyndelsen af 

min karriere i København i 70’erne. Der var jo helt helt andre ting, jeg kunne komme ud for, også grove ting. 

Jeg var ud for, at en elev kaldte mig dumme unge. Og det var bestemt ikke ironisk. […] Jeg synes, eleverne er 

blevet meget mere venlige, imødekommende og accepterende. 

[…] 

Ulrich: Oplever du en forskel mellem gymnasie- og hf-elever? 

Aage: Ja, det gør jeg. Gymnasieleverne er mere indstillede på at yde en indsats, sådan generelt. HF-elever 

står meget fremmed over for det at skulle læse lektier. Og så er der selvfølgelig et par undtagelser med 

nogle, der er meget flittige og dygtige. Men der er stor forskel mellem gymnasie- og hf-klasser. 

Ulrich: Lidt mere om den personlige kontakt. Du sagde lidt forskellige ting i løbet af interviewet. Hvor vigtig 

er den personlige kontakt så? 

Aage: Det kan jo ikke undgås. Jeg skal jo ikke gå ind som en professor, der skaber afstand og holder forelæs-

ninger. Hvis jeg ikke har det rart med klassen og klassen ikke har det rart med mig, så lærer de ikke ret me-

get. På den måde skal jeg selvfølgelig interessere mig for eleverne. Det er selvfølgelig professionelt, men der 

kommer også meget pudsige episoder. 

[…] Samtale om elever, der var seksuelt aktive under en gymnasiefest. Eller om biografen. Tit vil de også 

gerne høre noget om mine erfaringer som ung, fx samtale om telefoner i min ungdom. Der var noget med 

Rigstelefonen. 

Ulrich: Er det egentlig faget, der skal føres til eleverne, eller er det eleverne, der skal føres til faget? Hvilket 

udsagn ville du mest tilslutte dig? 

Aage: Det er eleverne, der skal føres til faget. 

 

Ulrich: Fagets mål er altså udgangspunktet. 

Aage: Ja. 

Ulrich: Hvad så, hvis eleverne ikke kan føres til fagets mål? 

Aage: Så må man selvfølgelig gå på kompromis. Men så er der altså også et kompromis. 

Ulrich: Du skruer ikke faget lidt til? 
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Aage: Det er jo svært ikke at gøre sådan ubevidst. Man griber situationen. 

 

SYN PÅ DIN PROFESSION 

Ulrich: Hvad kan du lide ved din profession, og hvad kan du ikke lide? 

Aage: Jeg kan jo vældig godt lide at føre nogle 16-årige frem til, at de får et eller andet niveau, så de kan be-

gynde på et universitetsstudium. Det synes jeg, er noget stort. Det, jeg nok ikke kan lide, er vor professions 

omdømme ude i befolkningen. Jeg har ikke indtryk af, at gymnasielærere er et sådan meget respekteret folk. 

Der er jo andre akademiske uddannelser, der nyder større respekt. Og det kan man også se på vore overens-

komster. Siden jeg begyndte, er arbejdsforholdene helt klart blevet forringet. Man skal arbejde mere. Og 

man har ikke så megen indflydelse. Og man bliver fagligt begrænset, fx af AT, som absolut ikke er min livret. 

[…] Jeg mangler den faglige udfoldelse. 

Ulrich: Hvordan ville et gymnasium se ud, hvis det var dig, der bestemte? 

Aage: [Tøver lidt] Det skulle i høj grad være et lærdomsgymnasium, der fokuserer på naturvidenskab og 

sprog og sådan almen kultur. 

Ulrich: Lærdomsgymnasium, det lyder lidt som gymnasiet i 50erne. 

Aage: Ja, der var meget godt. Jeg mener måske ikke, at forholdet mellem lærerne og eleverne er noget, man 

skal praktisere i dag. Men eleverne skal være klare over, at de første og fremmest kommer her for at lære 

noget. Og det kræver en indsats. Og så tager vi det så gemytligt, som vi kan. 

Ulrich: Er det ikke et gymnasium, hvor de bedste 10% bliver forberedt på universitetet? 

Aage: Dybest set tror jeg ikke på det med de 10%. Der er så få elever, jeg har oplevet, hvor jeg sagde, at de 

simpelthen ikke har evner for at gå her. Normalt har det et eller andet at gøre med deres motivation eller 

private situation. 

[…] 

Ulrich: Er det motivation, der kan flytte bjerge? 

Aage: Ja, og der er jo elever, der ikke er motiverede. Jeg kunne godt tænke mig, i stedet for den diskussion, 

der kører i øjeblikket, om de skal have 02 eller 4 eller 7. Alle skal have lov til at komme. Til gengæld skal vi 

også have lov til at lave stopprøver for at sige: Det her, det går ikke. Enten går du om eller du gå ud. 

Ulrich: Synes du, at du som lærer har et ansvar for elevernes motivation? 

Aage: Ja, det synes jeg, ikke sådan at en elev siger: Du gør et fag så kedeligt, at vi ikke gider. Det har jeg svært 

ved at tage alvorligt. Men jeg har et ansvar for, at undervisningen foregår i en rar atmosfære. Og jeg skal 

også vise et engagement, så de bliver smittet. 

Ulrich: Gør du noget for at motivere den enkelte? 
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Aage: Så kræver det, at eleven selv kommer. Jeg vil aldrig tage fat i en og sige: Det går ikke så godt. Skal vi 

lige tage en samtale? Det synes jeg ligger uden for mit arbejde. 

Ulrich: Du har klare grænser. Hvordan vil du karakterisere din egen undervisning? 

Aage: Det er lærerstyret undervisning, men også gruppearbejde eller pararbejde men de her ret store læng-

der af moduler. Jeg så hellere, hvis vi havde moduler à 45 minutter. Og så kom der et nyt fag. Men der er jeg 

jo nødt til at variere. Men 3.gerne, dem spørger jeg også, hvordan vil I gerne undervises i dag? Nogle gange 

vil de gerne have klasseundervisning. Andre gange vil de have spørgsmål på tavlen. 

Ulrich: Hvordan har du det med mere utraditionelle arbejdsformer, Cooperative Learning fx, walk-and-talk, 

ude i byen? 

Aage:[…] Jeg har brugt Cooperative Learning en del gange og også spurgt eleverne til råds, hvordan de andre 

lærere gør. Men det skal også være et ønske fra eleverne. 

Ulrich: Hvordan skal en lærer være for at være god? 

Aage: Han skal først og fremmest være dygtig til sit fag. Det er det absolutte udgangspunkt. Derefter skal han 

have en ordentlig kontakt til eleverne. Det skal være sådan, at det skinner igennem, at han faktisk godt kan 

lide at undervise og at han også er lydhør over for eleverne. 

Ulrich: Du er 68 år gammel og arbejder stadigvæk. Du kunne være gået på pension for længst. Elsker du din 

profession? 

Aage: Ja, det gør jeg. Jeg holder så meget af at undervise, at jeg ikke gide stoppe. […] Jeg sagde engang, at eg 

bliver ved til jeg er 70, måske også længere. Men når jeg er 75, så underviser jeg ikke mere. Det er helt sik-

kert. 

Ulrich: Lever du for at arbejde eller arbejder du for at leve? 

Aage: Jeg arbejder for at leve. Det gør jeg. Men arbejdet er jo takket være mine fag en stor del af min identi-

tet. Hvis jeg stod ved et samlebånd, så var jeg holdt for længst. 

[…] Om karriere. Han kunne ikke drømme om at blive rektor. Han går efter spændende opgaver. 

KLASSEFÆLLESSABER 

Ulrich: Når du underviser, hvor meget gør du ud af at styrke eller skabe klassefællesskabet? 

Aage: Det gør jeg ikke så meget ud af. Men jeg griber ind, når der er en dårlig stemning, når jeg mærker, at 

nogen bliver mobbet. Det går altså ikke. Der skal også være en ordentlig tone. Men det at skabe et fælles-

skab, det må eleverne altså selv finde ud af. 

Ulrich: Du er aldrig teamkoordinator, så hvidt jeg husker. 

Aage: Ja, jeg synes, der er for megen administration. Det er for kedeligt. Så skal man have elevsamtaler. Og 

det fører ikke rigtigt til noget. […] 
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Bilag 6 – Interview med Simone 

Simone er 35 år gammel. Underviser samfundsfag + historie. Interview gennemført den 26.3. 2015. 

[…] Om hvorfor hun læste sine fag. Hun fandt i løbet af sit studium ud af, at hun skulle blive gymnasielærer. 

Det er lidt usædvanligt for en på statskundskab, og hun følte også, at andre så ned på hende, fordi hun kun 

skulle blive gymnasielærer. Hun var hjælpelærer på uni. Og hun syntes ikke, at et job som embedsmand var 

ligeså spændende som det levende miljø, der var på et gymnasium. Hun fortsætter… 

Simone: Og så var det meget familievenligt også I forhold til den fleksibilitet, der lå I gymnasielærerjobbet. 

Det tiltalte mig også. Og så var der også den selvstændighed, der ligger i arbejdet på gymnasiet. 

Ulrich: Bliver der set ned på gymnasielærere på statskundskab I Aalborg? 

Simone: Det oplevede jeg I hvert fald. Jeg hørte flere gange spørgsmålet: Hvorfor vil du kun være gymnasie-

lærer? 

Ulrich: Du har allerede tænkt familie ind i karrieren. Hvad betyder dine fag for din identitet? 

Simone: Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold. Det vidste jeg, at det var den vej, jeg skulle. 

Ulrich: Lever du dine fag på en eller anden måde? Er du fx politisk aktiv? 

Simone: Nej, jeg følger med I hvad der sker. Og så er jeg aktiv i nærdemokratiet, børnehaver, foreninger o.l.. 

Men jeg er ikke partipolitisk, heller ikke i en græsrodsorganisation. 

Ulrich: Du er også studievejleder. Opfatter du mere som fagperson eller mere som en art relationsperson? 

Simone: Jeg har svært ved at skelne. Jeg ved, der er kollegaer, der fortæller deres elever meget om deres pri-

vatliv og gør det på en naturlig måde. Og eleverne elsker det. Det har jeg svært ved. Der har jeg en distance 

på mange områder. Men samtidig er jeg mig 100% i det. 

Ulrich: Hvad sætter du i centrum, eleven eller faget? 

Simone: Tøver længe… Som studievejleder er det jo klart eleven, men i undervisningen er det faget. Men fun-

gerer det ikke mellem mig og eleven, så er det svært med faget. Jeg har ikke selv haft dårlige forhold til ele-

verne. Men jeg taler jo meget med eleverne i studievejledningen. Og hvis de først har meldt pas på en lærer, 

så er det pas på hele faget. Det har jeg tænkt meget over. Hvis ikke man har det gode forhold til eleverne, så 

er de lynhurtige til at dømme faget ude og til at dømme undervisningen ude. De er benhårde på den måde. 

Hvis man har den gode relation, så accepterer de meget mere. Så kan man løfte dem. 

Ulrich: Det siger pædagogisk litteratur også, at elevens identifikation med faget går gennem lærerens person-

lighed. Det kan du åbenbart genkende. Kan du fortælle nogle eksempler. 

Simone: Ja, jeg hører jo også elever komme til mig og klage over andre lærere. Og der kan jeg høre, at der er 

nogle lærere, der har en enorm lang snor. Dem kan de lide. Og så bliver der grinet af, at vedkommende ikke 

kommer til tiden og ikke retter afleveringer til tiden. Så bliver det lidt sjovt, når vedkommende ikke har struk-

tur. Men hvis de har set sig sur på én, så er snoren enorm kort. Så er han en idiot, og faget er åndssvagt.[…]  
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Ulrich: Hvorfor har du valgt studievejlederstillingen? 

Simone: Det er vildt spændende at lære eleverne at kende på denne måde. 

[…] Taler om det at kende sine egne elever fra studievejlederside: ”Det kan være svært at være den hårde 

bedømmer, når man kender deres baggrund.” […] 

Ulrich: Hvis vi tager din rolle som underviser – hvordan ville du beskrive din kontakt til eleverne? 

Simone: TØVER… Professionelt, men også autentisk. Jeg er overhovedet ikke venindeagtig. (HUN LAVER EN AF-

VÆRGENDE GESTUS MED EN UDSTRAKT ARM OG EN LODRET OPADPEGENDE HÅND) Det har jeg ikke lyst til. Men det bety-

der ikke, at man ikke kan lave lidt fis. Men det er ikke sådan, at jeg sætter mig ned med dem og spørger, om 

de havde en god weekend, medmindre der var sket et eller andet specielt. Jeg synes, jeg har en god kontakt. 

Men jeg er heller ikke en, der rører ved dem. Jeg passer på med ikke at komme for tæt på, synes jeg. 

Ulrich: Men bliver det ikke en konflikt med studievejlederrollen? 

Simone: Nej. Fordi jeg vil gerne høre dem, men jeg giver ikke ret meget tilbage. På et tidspunkt skulle vi lave 

nogle powerpoints, hvor man præsenterede sig selv. Så lavede jeg den første for at give dem en ide, hvordan 

man kan gøre det. Så kan jeg mærke, at jeg godt kan fortælle, hvad jeg laver i min fritid. Men da jeg så skulle 

vise billeder af min familie, så kunne jeg mærke, at det kommer for tæt på. Da jeg under forberedelsen zap-

pede familiebillederne, var der en foto af mig med hvid kjole og mon mand ved siden af mig. Og det var for 

intimt. Jeg har en kollega, som viser video fra sin bryllup, og eleverne synes, det er fedt. Og det er også ok. 

Men det kan jeg ikke gøre. Men det behøves ikke for studievejledningen. Det ville være dårlig studievejled-

ning, hvis jeg fortalte noget à la ’Det har jeg også prøvet, og nu skal du høre, hvordan jeg taklede det den-

gang’. Det er ikke et ligeværdigt forhold, det her. Og det er jeg opmærksom på. 

Ulrich: Antaget, de ville spørge dig, om du ville komme med i fredagsbaren, hvad ville du sige? 

Simone: Det tror jeg ikke, jeg ville gøre. Jeg bryder mig heller ikke om de gange, hvor vi [lærere og elever] 

holder fester samtidigt. Jeg bryder mig ikke om at møde dem, når de er fulde. 

Ulrich: Du ville heller ikke gå på Crazy Daisy efter gallafesten, vel? 

Simone: Så skulle der en del lærere med. Jeg ville ikke være to lærere, der gør det. 

Ulrich: Er du den distancerede fagperson? 

Simone: Nej, det synes jeg heller ikke jeg er. Jeg er interesseret i dem, men så meget giver jeg ikke tilbage. 

Jeg kommer ikke og fortæller frem minutter om min ferie i starten af timen. Men jeg kunne godt finde på at 

spørge til deres. 

Ulrich: Oplever du nogensinde, at der er en kulturkløft eller en sproglig kløft mellem dig og eleverne? 

Simone: Tøver… Nej, men det tror jeg de gør. Griner… 

Ulrich: Men du oplever det ikke i undervisningen? 

Simone: Det kommer an på, hvad du mener med kulturkløften. Jeg føler, jeg kan forstå dem. Det er lidt an-

derledes nu. Da jeg blev ansat for 10 år siden, var jeg 25 og følte mig enormt tæt knyttet til dem. Der kunne 
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jeg godt finde på, at sige ’vores generation’ eller vores forældre. Men de tænkte allerede dengang, ’ah, Si-

mone, nu strammer du den lidt’. Du er pissegammel, du er 25. Nu er jeg midt i 30’erne, og nu ville jeg ikke 

sige ’vi’ længere.  

Ulrich: Er det det samme for eleverne, om du er 25 eller 35? 

Simone: Det har jeg ikke noget billede af. 

Ulrich: Oplever du aldrig konflikter, når du fx beder dem om at uddybe et eller andet og de kigger tilbage og 

spørger, hvad der er at uddybe? 

Simone: Der hvor Jeg oplever de største kløfter, er i studievejledningen med de baggrunde, de kommer med. 

Jeg er jo selv vokset op i middelklassen og har en middelklasseomgangskreds og havde det hele vejen gen-

nem livet og havde intet billede for de lavere… altså, jeg har ikke haft veninder, der havde alkoholiserede for-

ældre eller nogle med stofmisbrug. Jeg var ikke klar over, hvor udbredt det faktisk var. Psykiske lidelser har 

jeg også været forskånet for, både selv og i omgangskredsen. Og der er jeg blevet klogere og har fået respekt 

for nogle af dem – hold kæft, hvor kan de klare meget. 

I det faglige oplever jeg nogle gange, at jeg skal forklare ord, som min datter på 10 forstår. Og det er jo også 

en kulturel kløft, kan man sige. 

Ulrich: Du oplever kulturkløften mest i studievejledningen, ikke så meget i undervisningen. 

Simone: I undervisningen kan jeg måske blive lidt irriteret over noget, hvis ikke jeg kender baggrunden for 

den enkelte. Er den pige eller dreng mon mindre snedig? Men når jeg har oplysninger fra studievejledningen, 

så kan jeg måske godt se årsagerne til, at han/hun ikke har de samme forudsætninger som sidemakkeren. 

Ulrich: Tryghed – hvad betyder det for dig? 

Simone: Helt vildt meget, helt vildt meget, jeg gør rigtig meget ud af, at der ikke er dumme spørgsmål og at 

der heller ikke er dumme svar. Selv de dummeste svar, dem prøver jeg sådan lige… altså det er sjældent, at 

jeg siger, at et eller andet er forkert. Så gør jeg det enten på en pæn måde eller også over for en elev, som 

jeg ved godt kan tage det. Det at de føler sig trygge er basis for, at undervisningen overhovedet kan gå. 

Ulrich: Eller der andre måder, du skaber tryghed på? 

Simone: Altså jeg behandler dem ordentligt, taler ikke ned til dem, men med respekt, som jeg også ville be-

handle mine kolleager. 

Ulrich: Men du skal jo også opdrage dem. Er der en konflikt? 

Simone: Nej, jeg er ikke den, der råber, men snarere appellerer. Selv der taler jeg ikke rigtig ned. 

Ulrich: Men du irettesætter vel nogle gange. 

Simone: Ja, det gør jeg og siger: ’Nu gider jeg ikke se din mobiltelefon længere’. Jo, det gør jeg. Og så gør jeg 

noget ud af, at det skal være lidt pinligt. 

Ulrich: Går det så ud over trygheden, når det bliver pinligt? 
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Simone: Det håber jeg ikke. Jeg håber, det opleves som fair.  

KARAKTERISTIK AF ELEVERNE 

Ulrich: Hvis du havde en kineser foran dig – hvordan ville du karakterisere eleverne for ham? Hvad er det for 

nogle mennesker, der går på gymnasiet i Danmark? 

Simone: De er jo meget forskellige. Der er de superambitiøse. Der er en god mellemgruppe, der også er am-

bitiøse, men som også har et liv ved siden af. Og så har vi også dem, er sidder her, fordi de ikke ved, hvor de 

ellers skal sidde. De er umotiverede. De superambitiøse, de er meget drevne. Og det er karaktererne, der fyl-

der mere for dem end læring. De skal bruge de der høje karakterer. De har høje forventninger til sig selv. Det 

er nok barsk for mange af dem. Og mellemgruppen vil også gerne noget, men de ved ikke helt, hvad de vil. 

Og livet skal også leves ved siden af. De vil også have høje karakterer, men so what, hvis det ikke sker. Og de 

umotiverede, de bruger det her lidt som en varmestue. Gymnasiet er jo også en vej at gå, hvis man vil vente 

med at træffe et valg. 

Ulrich: Hvad betyder denne typisering så for dig, når du underviser? 

Simone: Det betyder jo en udfordring. Det er jo svært at ramme disse grupper. Hvem skal man vise hensyn 

til. Det er sådan en evig afvejning, synes jeg. 

Ulrich: Hvordan takler du denne afvejning i praksis? 

Simone: Jeg prøver i timerne, at der er noget, der er lidt sjovt. Men der skal også være noget udfordrende. 

Nogle af mine arbejdsspørgsmål er ret tekstnære. Og så kalder jeg dem tjekspørgsmål. Og så laver jeg de lidt 

mere tænksomme spørgsmål, som kræver lidt mere, som er spændende. Det er der, hvor de dygtige kan vise, 

hvad de kan. Og så går jeg også i nogle af timerne på kompromis med, hvad vi skal have ud af denne time. 

Der skal være lidt plads til noget sjovt. Det kan være, jeg bruger relativ megen tid på en eller anden tv-udsen-

delse i forhold til, hvor meget fagligt indhold der er. Det skal helst ikke være for ensformigt, det vi laver. Det 

kan også være et rollespil, som de bruger megen tid på i forhold til, hvad der kommer ud af det. 

Ulrich: Praktiserer du sommetider undervisningsdifferentiering? 

Simone: Det prøver jeg på den made, at jeg stiller forskellige spørgsmål, hvor de må vælge, hvor de lægger 

vægten hen. Også i gruppesammensætningerne kan jeg vælge at sætte dem sammen efter niveau eller moti-

vation. Men jeg kan også lade dem selv lave grupper. Der prøver jeg også at differentiere. Og så er jeg jo me-

get ude i grupperne. Men jeg synes ikke, jeg har succes med at dele klassen op og gennemgå noget for nogle 

og noget andet for andre. 

Ulrich: Det lyder, som om en differentiering, der opstår naturligt i timerne. Men man kunne jo også lave op-

gaver, som er forskellig i niveau og dele elever op. 

Simone: Det er jeg ikke så meget for. Så giver jeg nogle af dem et stempel. Og så stempler jeg måske forkert. 

Ulrich: Der har du en berøringsangst måske. 

Simone: Ja. Hvad hvis jeg putter nogen I den forkerte kasse, fjerner jeg så hans motivation? Og hvis du spør-

ger mine elever, så tror jeg ikke, at de vil sige, at der sker megen differentiering. 
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Ulrich: Hvis du nu skulle vælge et svart: Er det faget, der skal føres til eleven, eller er det eleven, der skal fø-

res til faget? 

Simone: Det er jo lidt begge dele. Jeg synes bestemt ikke, at vi skal spille fandango og gå på kompromis med 

fagligheden. Det synes jeg ikke. 

Ulrich: Men gør du det ikke? 

Simone: Som jeg jo sagde før, så gør jeg det jo lidt, når vi tager en eller anden udsendelse eller spiller et rolle-

spil eller smider noget med Lego ind for at appellere til forskellige intelligenser. Men det er jo også basalt og 

nødvendigt. 

Ulrich: Sker det, at du reducerer lektiemængden, fordi eleverne brokker sig eller ikke forstår teksterne? 

Simone: Det gør jeg vel. Det er jeg nok ikke så bevidst om. Men man spørger sig jo, hvad får de læst, hvad er 

realistisk? Og så ved jeg jo, at hvis jeg giver dem 10 sider, så er det kun den ambitiøse tredjedel, der får den 

læst. Så det gør jeg ikke særlig tit. På den måde imødekommer man jo lidt, men jeg ved også, at der er nogle, 

der ikke læser lektier. Derfor holder man jo ikke op med at give lektier for. 

Ulrich: Men du siger egentlig, at det er faget, der er i centrum, det er ikke eleven. 

Simone: Ja, vi har jo en bekendtgørelse, vi skal leve op til. Og den kan vi jo ikke gradbøje. 

Ulrich: Jo, kan man ikke det? Der står jo ikke i bekendtgørelsen, på hvilket niveau man gennemgår de 

”pinde”, der udgør kernestoffet. 

Simone: Der tror jeg, jeg har mine egne standarder for, hvornår det er godt nok. 

Ulrich: Og de orienterer sig ved fagfælleskabets standarder? 

Simone: Ja, og hvad jeg selv synes, jeg kan stå inde for. Der har jeg egentlig de samme standarder uanset 

klasse. 

Ulrich: Hvad gør du så for, at de svage også kan nå målet? Gør du noget specielt? 

Simone: Jeg bruger mere tid på dem. Og de skriftlige afleveringer er også gode for at få trænet. Men nej, der 

er nogle, som jeg aldrig når. Og det har jeg svært ved, hvis de selv yder en indsats, men ikke, hvis ikke de yder 

en indsats. Så er det bare sådan, det er. Det er jeg koldt overfor. 

Ulrich: Så kan de sejle deres egen sø. 

Simone: Ja, hvis jeg synes, at jeg har gjort alt, hvad jeg kan, og de sidder der med deres mobiltelefoner og 

deres facebook, så er det deres problem. Og jeg er ikke den, der stopper al undervisning, fordi der er en der 

er på facebook. Det er også deres eget ansvar. Jeg prøver at behandle dem som voksne mennesker. 

Ulrich: men det er de jo ikke. 

Simone: Nej, det er de ikke. Og der kan jeg nok lade nogle hænge. Jeg havde engang en klasse, hvor jeg blev 

sur. Og det hjalp heller ikke. Det endte bare med, at jeg gik derfra og var sur hver gang. Og det gider jeg ikke. 
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Så jeg gør, hvad jeg kan for at gøre undervisningen spændende. Men hvis ikke du vil være med, så er det bare 

sådan. 

Ulrich: Hvordan ville du beskrive forskellen mellem gymnasie- og hf-elever? Eller ser du overhovedet en for-

skel? 

Simone: Der er en stor forskel, i hvert fald i deres sociale baggrund. Det er helt tydeligt i studievejledningen, 

at hf’erne de typiske har langt flere lig i lasten. Og det spiller voldsomt ind i deres skolegang. De har ikke væ-

ret vant til succesoplevelser i skolen. De har en anden tilgang til skolen og til lektierne. Og det gør, at det fyl-

der så meget i deres dagligdag, at de ikke har overskud. Det er måske også sekundært i forhold til de proble-

mer, de har derhjemme, at far er helt vildt fuld, eller at mor er smidt hjemmefra. 

Ulrich: Kan man også se det i undervisningen? 

Simone: Ja, de har ikke det samme overskud. Og hvis vi tager den gruppeopdeling, som vi snakkede om i star-

ten, så er gruppen med de ambitiøse meget mindre på hf. Der er altså færre, der kan løfte en klasse. Til gen-

gæld er gruppen af dem, der bare sidder der for at sidde, meget større. Det gør noget ved kulturen i en 

klasse. 

Ulrich: Er det affektive samspil med hf-klasser anderledes end med gymnasieklasser? 

[…] 

Simone: Altså min undervisning er ikke anderledes. Men ambitionen er lavere. Jeg er meget mere på redegø-

rende niveau og arbejder generelt noget mere med teksten. De er mindre selvstændige. 

Ulrich: Arbejder du mere med relationerne I hf-klasser? 

Simone: I mit lærervirke synes jeg, det er det same. Men det er egentlig vigtigere at have en god relation til 

hf’erne. For de er mindre motiverede i sig selv. 

Ulrich: Gør du så et eller andet for at opbygge en god relation til hf-klasser? 

Simone: Måske gør man lidt mere ud af, at det skal være sjovt. Lidt mere tv, lidt mere legospil. Der er flere, 

der skal have det på en anden måde. Og der er færre, der laver lektier. 

Ulrich: Oplever du kultursammenstød i en hf-klasse? 

Simone: Jo, i endnu højere grad. […] 

Ulrich: Kan du beskrive sådan en historie? 

Simone: Jeg synes især, det er tydeligt I sociologi, fx familiesociologi. Her passer jeg på med ordvalget. Der er 

nogle generaliseringer, som man måske undlader, fordi det ikke nødvendigvis er de erfaringer, de kommer 

med. Og så er det også det med fremmedord, som de stejler overfor. Dem skriver jeg i højere grad på tavlen. 

Det var hårdt i starten. 

Ulrich: Hvordan er hf-elevernes adfærd i undervisningen? 
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Simone: De er knap så skolede. De har ikke haft succesoplevelser i skolen. Og nogle af dem havde lærere, 

som ikke har behandlet dem særlig pænt. De har mere en distance, og er mere mistænksom over for lære-

ren. De tror ikke nødvendigvis, at læreren vil dem det godt. For gymnasieelever er lærerne måske lidt som 

mor eller far. Det er persontyper, de kender og er trygge ved. Og sådan har hf’erne det ikke. Derfor har de 

mere et armslængdeprincip på og mere skepsis. De er mere bange for at sige noget eller holde oplæg. Og det 

at holde oplæg foran klassen, de vil de ikke, fordi de havde mange dårlige oplevelser i folkeskolen, hvor de 

var de dumme eller følte sig sådan. 

SYN PÅ PROFESSIONEN 

Nu følger der en samtale om hendes syn på professionen, hvad hun kan lide og hvad hun ikke kan lide. Der er 

meget, hun kan lide, fx samspillet med eleverne og den dynamik, der følger med. Så synes hun, at fagene er 

fantastiske. Det bliver ikke kedeligt. Hun er også vildt glad for studievejledningen. Det betyder også, at jeg 

underviser lidt mindre. Det er også hårdt at undervise. Men man kan også koncentrere sig mere de få, man 

har. Så er der så megen viden på sådan et lærerværelse. […] 

Ulrich: Er der noget, du ikke kan lide ved din profession? 

Simone: Jeg kan overhovedet ikke lide, hvis jeg skal gå på kompromis med kvaliteten, med det faglige og også 

det didaktiske. Jeg hader også, hvis jeg en dag er dårligt forberedt. Så er jeg også bange for, hvad der sker 

med gymnasielærergerningen. OK 13 har ikke været så slemt endnu. Men alt det der med McKinsey osv.. I 

det øjeblik, hvor det hele er defineret i forvejen, hvad vi skal undervise i. Eller at vi skal undervise endnu 

mere. Den der effektiviseringstanke, den bryder jeg mig ikke om. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke går ud 

over arbejdsglæden eller kvaliteten. Metodefriheden er jeg vildt glad for. 

Ulrich: Hvad er en god lærer? 

Simone: En, der skaber tryghed i undervisningen, er autentisk og engageret. Jeg tror, man skal kunne lide sit 

job for at være god. Og så skal man have en vis struktur. 

Ulrich: DU nævner tryghed som det første. Er relationen til eleven vigtigere end faglighed?  

Simone: Ja, det vil jeg sige. 

Ulrich: Hvad gør du for at skabe et godt klassefællesskab? 

Simone: I selve min undervisning gør jeg egentlig ikke så meget andet end at blande holdene og blande grup-

per og tænke over, hvem jeg sætter i gruppen sammen. Jeg tager også gerne på ekskursioner. […] Jeg er me-

get glad for, at LEG-gruppen [LEG= Løfteevnegruppe, som iværksætter noget for at mindske frafald og få alle 

med] har meget fokus på klassefællesskab. Som studievejleder ved jeg jo, hvor meget det betyder for elever-

nes trivsel og gennemførelse og faglig udvikling. Tidligere havde vi for lidt fokus på det. 

[…] Hun kan godt lide at være TK og tage på hyttetur, men synes også, at det er lidt hårdt. Hun er ofte TK og 

det er en funktion, hun trives med. 
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Bilag 7 – Interview med Anders 

Anders er 30 år og har engelsk og spansk. Interview gennemført den 19.3. 2015. 

[…] 

HABITUS 

Ulrich: Du har læst engelsk og spansk. Hvorfor har du lige læst disse fag? 

Anders: Oprindeligt valgte jeg at uddanne mig til oversætter og tolk. Det var mit mål, da jeg begyndte på uni-

versitetet, at jeg vil arbejde som oversætter og tolk. Og så blev jeg så færdig på universitetet og startede så 

som oversætter og tolk. Det var meget fint, men det var også meget hårdt arbejde at skaffe kunder og fast-

holde kunder. Det var også ensomt, jeg havde ikke rigtigt nogle kollegaer. Og så fandt jeg ud af, at jeg hellere 

vil have noget fast, noget deltid. […] På et tidspunkt blev jeg tilbudt fast ansættelse og pædagogikum på Skive 

Gymnasium og HF, og så greb jeg chancen. Og så blev jeg bidt af det siden og har lagt oversættelse og tolk-

ning på hylden. 

Ulrich: Du blev bidt af det, sagde du. Hvad blev du bidt af? 

Anders: Altså for det første kontakten med mennesker. Det lyder lidt banalt. Men jeg fandt ud af, da jeg var 

selvstændig, at det ikke er mit temperament at være alene. Jeg holder rigtig meget af at have kontakt med 

mennesker. Og når jeg så kan kombinere det med mine fag og nørde lidt med kollegaer og bagefter vise sin 

lidenskab til fagene, når man kommer ud til eleverne, så er det en god kombi. Der er både det universitære, 

hvor man kan nørde igennem med kollegaer om grammatik eller tekst, men der er også en formidlingsop-

gave.  

Ulrich: Hvad betyder de fag, du har læst, for din identitet? Vil du fx være sprogekspert, eller kunne det ligeså 

godt have været musik eller noget andet? 

Anders: Jeg har allerede i folkeskolen interesseret mig for sprog og valgte fx fransk på aftenskole. Senere bo-

ede jeg også i udlandet i en periode og var ude at rejse. Og på den måde bliver sprogkundskaber selvfølgelig 

en del af identiteten. Når man taler et fremmedsprog, så gør det, at man flytter sig fra noget trygt lokalt til 

noget mere globalt. Sprog er jo også kultur og en prøven på at sætte sig uden for sig selv. 

Når jeg kommer hjem, så læser jeg selvfølgelig bøger på engelsk. Det faglige og det private glider sammen. 

[…] 

Ulrich: Der var to 1.g-elever med naturvidenskabelig studieretning, muligvis fra samme klasse endda, der 

nævnte dig som et eksempel på en forbilledlig lærer. Har du en forklaring på det? 

Anders: Nej. Jeg tror måske, at det kan have noget at gøre med, at jeg holder af mine fag. Det er lamt at sige. 

Men det gør stort set alle lærere. Jeg tror ikke, at jeg gør noget, som andre lærere ikke gør. Men det skinner 

sikkert igennem, at jeg godt kan lide mine fag og at jeg godt kan lide mine klasser, og at jeg godt kan lide at 

undervise. Det er det, at jeg har lyst til at komme på arbejde. 

Ulrich: Det kunne alle lærere jo sige. 
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Anders: Jo. Det er som sagt lidt lamt. Jeg tror også, det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge, når de går til 

fremmedsprogsundervisningen. Det gælder faktisk både spansk og engelsk. Det er lidt forskelligt, fordi 

spansk er et begyndersprog, hvor alle starter på samme niveau. Der tør de måske lidt mere, fordi alle er på 

samme niveau, i hvert fald i starten. 

Engelsk er et prestigesprog. Det har høj status hos eleverne. Det vil de gerne være gode til. Og de er også 

gode. Derfor kommer der en eller anden pres på dem, der har svært ved det. De føler så, at niveauet er højt, 

vi skal helst præstere og ikke lave fejl. Og så er det vigtigt, at de føler at være i et rum, hvor de også må være, 

og hvor det er i orden at lave fejl og hvor de må tale på det niveau, de nu er. Og det gør jeg meget ud af. Men 

det gør andre lærere jo også. 

Jeg bruger megen energi på at spotte de elever, der har svært ved det, komme ned til dem og sørge for, at de 

får sagt noget, at de får nogle gode oplevelser. Jeg sørger for, at de ikke bliver harpuneret i timerne. Men jeg 

kommer til dem, når der er gruppearbejde for at høre dem der. Og de, der gerne vil være på i timerne, de 

bliver hørt der. Min analyse af klassen og mine reaktioner på den, kan være en årsag til, at nogle elever skrev, 

som de gjorde. Jeg synes, det er vigtigt, og jeg tror, der er mange elever, der har dårlige oplevelser med det 

at stå frem og sige noget. Der kommer elevernes identitet i spil også. Man kan jo ikke udtrykke det, man vil, 

på et fremmedsprog. Det kan være en ret frustrerende oplevelse, fordi den person, man fremstiller er en an-

den, end den man er. 

Ulrich: Tror du egentlig, at du har din alder med dig eller imod dig? Eller spiller den en rolle overhovedet? 

Anders: Den spiller en rolle. Det gør den altid. Min fornemmelse er, at der er nogle, der godt kan lide de æl-

dre, fordi de kan spille en forældrerolle. Med de yngre lærere har man en fælles ungdomsreference, selvom 

der trods alt ligger nogle år mellem os. 

Ulrich: Du er 30. 

Anders: Jeg er 30. Og det er ikke det samme, de går op i, som jeg gjorde, da jeg var 17-18 år gammel. Jeg tror, 

der er fordele og ulemper ved at være ung. Det handler om, hvordan man forvalter de fordele og ulemper. 

Jeg kan mere troværdigt bruge ungdomssproget i klassen. Men så er der en eller anden forældreautoritet, 

som du fx kan gøre brug af. 

Ulrich: Tror du ikke, at eleverne ser dig som fuldgyldig voksen? 

Anders: Jo, men de har måske lettere ved at komme til dig med nogle personlige ting. Så er det lidt som at gå 

til mor og far med det. De kommer ikke til mig i første omgang. 

Ulrich: Det gør de ikke, kan jeg høre. 

Anders: Jeg har i hvert fald oplevet nogle elever, der har problemer, som jeg slet ikke kendte til. 

[…] Samtale om alderens fordele og ulemper og om irettesættelser. Han har en mere kammeratlig måde at 

irettesætte med vendinger som ”Come on, du ved godt, at du ikke må det.” 

Ulrich: Hvordan vil du beskrive din kontakt til eleverne? 

Anders: Hvis jeg skulle prøve at analysere min egen rolle som lærer – det har jeg gjort meget i mit pædagogi-

kum – så er Jeg til en vis grad kammeratlig. Det kan være, jeg kommer nogle minutter før timens start og 
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sludrer lidt med eleverne, inden vi går i gang. Og jeg blev opmærksom, at mange faktisk godt kan lide det at 

kunne se læreren i et lidt mere personligt lys. Det gør det også lettere at takle undervisningen bagefter. Er 

der måske nogen, der har brug for at sidde lidt med facebook, fordi de har haft en træls dag. Eller skal man 

sige, at de skal lukke pc’en. Så, det der med at mærke klassen, det bruger jeg meget krudt på. 

Jeg er altså kammeratlig i den forstand, at jeg gerne vil vide, hvem de er. Men der skal selvfølgelig være en 

tydelig markering af, hvornår vi går i gang fagligt.  

Ulrich: Antaget, de spørger dig, om du kommer til fredagsbaren, hvad ville du sige? 

Anders: Efter studieretningsdagen var jeg faktisk sammen med nogle 3.g’ere og drak en øl med dem. Vi 

havde været sammen en hel dag. Ellers er jeg tilbageholdende med det. Det må gerne være personligt, men 

ikke privat. Så kan de måske glemme, at det jo er mig, der skal bedømme og eksaminere dem. 

SYN OG KONTAKT MED ELEVERNE 

Ulrich: Hvis du skulle sætte ord på din kontakt med eleverne – hvordan ville du beskrive den? 

Anders: Den er en blanding af kammeratlighed – ah jeg bryder mig i grunden ikke om dette ord, de er jo ikke 

mine venner eller kammerater – men der kan godt være en hverdagstone, samtidig med, at der er en faglig 

diskurs. Man vinder på den faglige konto ved at have et godt forhold til dem. 

Ulrich: Det lyder, som om du har en god kontakt til eleverne.  

Anders: Jeg prøver på det, men der er nogle, man har bedre kontakt til end andre.  Deres motivation, det vi-

ser forskningen, er i høj grad styret af det relationelle. Men nogle elever når man bedre end andre. Der skal 

være en grænse. Og det må ikke være for privat. 

Ulrich: Har du egentlig problemer med at skælde elever ud? 

Anders: Nej, jeg slår ned, når der er sludresnak i timerne. Og jeg tror, man har lettere ved det, når man samti-

dig har en god kontakt. Jeg synes ikke, jeg er specielt eftergivende. 

Ulrich: Hvad med sproget, kan der være en barriere mellem dig og eleverne? Jeg læser af og til i evaluerin-

gerne, at nogle elever ikke helt forstår, hvad læreren siger. 

Anders: […] Ja, det hænder, at jeg omtaler nogle ting, som om jeg forudsætter, at de ved det. Nogle gange 

bliver niveauet for højt for nogle, men også fordi jeg bruger engelske ord, de ikke kender. Men jeg oplever 

ikke generelt, at de ikke forstår, hvad jeg siger. 

Ulrich: Oplever du en kulturkløft mellem dig og eleverne? Det kan jo udtrykke sig i både sprog og andre ad-

færdsmønstre. 

Anders: Jeg vil ikke kalde det kulturkløft, men dog en diskurskløft. Jeg udtrykker ting på et akademisk niveau. 

Men det handler også om at holde sig selv udenfor, at være observerende. De siger måske deres mening i 

stedet for at observere. 

Ulrich: jeg kan se på spørgeskemaet, at nogle elever synes, at læreren er på en anden planet, at de selv er. 

Har du selv også sommetider denne fornemmelse? 
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Anders: [trækker lidt på det] Neeej, det synes jeg ikke. 

Ulrich: Du læser det ikke i dine evalueringer. 

Anders: Nej, det jeg læser i mine evalueringer er, at jeg giver for mange lektier for.  Den får jeg næsten hver 

gang. Jeg forventer jo, at de afsætter 30-40 minutter hver gang ved lektielæsning. Nogle gange skriver de må-

ske også, at niveauet er for højt. 

Ulrich: Lad os snakke lidt om eleverne. Hvordan ville du karakterisere eleverne? 

Anders: Eleverne er jo forskellige. Jeg tror, engelsk er et taknemmeligt fag at undervise i, fordi de i forvejen 

er ret god. Vi har set lidt de samme film og sådan. 

Men så skulle vi snakke om elevtyper. Og det skal man passe på med. Jeg synes, motivation er mere interes-

sant. Jeg har oplevet elever, der var umotiveret i en periode, og så kom de tilbage lige pludseligt. Jeg tænker 

ikke så meget i typer. 

Ulrich: Du er ikke så meget for at karakterisere eleverne. Hvis der nu kom en kineser og spurgte dig, hvordan 

de mennesker du underviser er. Hvad ville du så sige? 

Anders: Tøver længe. Jeg vil sige, det er elever, der har en holdning. Og det gælder på godt og ondt. Det kan 

være vanskeligt, når de skal arbejde med noget, som de ikke selv synes er interessant. Men det er jo også 

godt, at de tager stilling til tingene. 

Ulrich: Hvad vil du til selve kineseren, hvis du skulle forklare forskellen mellem en gymnasieklasse og en hf-

klasse? 

Anders: HF’erne er nogle gange et andet sted i livet. Og man har andre relationer til dem.  

Ulrich: Du vil ikke bruge udtryk som egnet, måske egnet eller uegnet i forhold til faglige mål. 

Anders: Jeg synes, man skal passe på med at stigmatisere. Det er ikke særlig frugtbar i forhold til motivatio-

nen. Det er det samme som det med typerne. Det er mere interessant at gå ind i en klasse og fornemme, 

hvorfor motivationen er der eller ikke er der. Men man kan jo også mærke den præmis, at der sidst på året 

ikke er flidspræmier i form af årskarakterer. Jeg har også klasser, hvor der er rigtig megen potentiale. Så kan 

der godt være noget med lektielæsning. 

[…] Der kommer lidt ræsonnement over, at Anders ikke kan lide at tænke i typer. For ham er motivationen 

det vigtigste. 

Ulrich: Er du meget påvirket af Dorte Ågård? 

Anders: Jeg synes, det giver rigtig god mening, det hun siger. Og det havde vi også noget om i pædagogikum. 

Hvis man har gode relationer til nogen, så får man også motivation og interesse til gengæld. Når man typise-

rer for meget, så bliver det for fastlåst. 

 […] 
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Bilag 8 – Interview med Annette 

Annette, 42, har fagene fysik og kemi. Interview gennemført d. 27.3. 2015. 

 

Ulrich: Hvorfor har du læst fysik og kemi? 

Annette: Ja, hvorfor valgte jeg dem i sin tid? Det var de seje fag. Der var udfordring. Min bror var startet på 

ingeniørstudiet og droppede ud. Så det ville jeg ikke vælge. Og så var det sejt at læse fysik og kemi på univer-

sitetet.  

Ulrich: Der er søreme ikke mange kvinder, der synes, det er sejt at læse fysik og kemi. Det må du uddybe. 

Annette: Jeg søger meget udfordringer. Kemi var jeg ret god til i gymnasiet. I fysik var jeg en 9-tals-elev. Jeg 

var mindst lige så god til de sproglige fag. Men jeg vil gerne have udfordringer. Jeg syntes, det var sejt. Det 

lyder da lækkert med fysik og kemi. Sejt, syntes jeg. Og så ville jeg være en sej forsker og forske i materialer. 

Så det kunne ikke blive vildt nok. 

[…] Der kommer en samtale om sprog, der ikke er seje nok. De naturvidenskabelige fag brændte hun mest 

for. Men hun syntes det var federe og der var mere i det og flere udfordringer i naturvidenskaberne. 

Ulrich: Hvad brugte du dine fag til? 

Annette: Jeg skulle i hvert fald ikke være gymnasielærer. Det var det sidste, jeg skulle, fordi jeg selv var ikke 

en speciel artig pige. Og skrækscenariet var en klasse fyldt folk som mig selv. På studiet gik jeg også målrettet 

uden om de fag, der skulle til for at blive gymnasielærer. Jeg valgte de hardcore fag, kvantefysik, kvantekemi 

osv. osv.. Og så havde jeg jo den ide, at jeg skulle forske i materialer. 

Ulrich: Gjorde du det så også? 

Annette: Jeg kom ud på DTU og lavede mit speciale derude. […] Der var det lidt mere praktisk orienteret. Og 

chancen for at få en ph.d var måske også større. Så det var fint. Men under mit speciale døde lidt i skrivepro-

cessen. Så erkendte jeg, at jeg ikke skulle lave flere store afhandlinger. Jeg blev ellers tilbudt en ph.d.. Så gik 

jeg ud i det private. 

[…] Der kommer en beskrivelse af Annettes karriereforløb, der starter i B&O. Hun brugte kun en lille del af sin 

fysikviden her. Det der bar hende igennem karrieren var mere hendes analytiske sans, hendes evne til at 

overskue o.l.. Opremsning af flere stillinger, som var mest i det private, men også i det offentlige. Hun blev 

headhuntet nogle gange af både offentlige og private virksomheder. Hun havnede til sidst på gymnasiet, 

fordi hun var træt af sit arbejde på Mitateknik. Hun trængte til luftforandringer og kendte en ansat på gym-

nasiet, som endte med, at hun blev ansat på gymnasiet. Hun havde ikke pædagogikum og startede som pæ-

dagogikumkandidat på Skive Gymnasium. Hun oplevede arbejdet på gymnasiet som hårdt og udfordrende. 

Der er hele tiden deadlines, og man skal være på hele tiden. Havde hun vidst, at det var så hårdt, var hun ikke 

blevet gymnasielærer. Hun mangler stadigvæk et eksperimentelt fag til at være gymnasielærer. 

Ulrich: Hele din kringlede vej til gymnasielærergerningen må betyde noget for din kontakt med eleverne. 

Hvordan er din kontakt til eleverne? 
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Annette: Det jeg oplever, når jeg snakker med kollegaer om eleverne, er, at jeg har klart større forventninger 

til eleverne end kollegaerne. Jeg er jo vant til at arbejde med voksne mennesker. Jeg har stadigvæk en for-

ventning om at arbejde med voksne. Og eleverne er selvfølgelig ikke voksne, men de er på vej til at blive 

voksne, men alligevel fornuftige mennesker, skulle man mene. Og der er jeg blevet meget skuffet mange 

gange. Men jeg holder fast i, at jeg har en forventning om et fornuftigt samarbejde. 

Ulrich: Prøv at uddybe det med forventningerne. Er det faglige forventninger eller med hensyn til disciplin? 

Annette: Njah, nu underviser jeg jo kun på C-niveau. Men relativ store forventninger til det faglige i forhold 

til, at det kun er C-niveau, ja. 

[…] en samtale om, at hun ganske vist er kvalificeret til at undervise på B- og A-niveau, men hun underviser 

stadigvæk kun på C-niveau og har ingen ambition om at undervise på B- eller A-niveau, fordi der ligger så me-

get på C-niveau, som hun ikke har undersøgt endnu. Hun er stadigvæk i gang med at komme ind i sine fag, 

som hun var langt væk fra i lang tid. Om noget fagligt om fx regnbuer. 

 

Ulrich: Det lyder, som om du har meget fokus på det faglige. 

Annette: Ja, det har jeg, altså inden for C-niveau. 

Ulrich: Men faget er dit udgangspunkt. Og når jeg spørger til din kontakt til eleverne, så siger du, at du bliver 

skuffet over, at de ikke indfrier dine faglige og personlige forventninger. 

Annette: Nu har jeg jo også hf, og der er helt basale spilleregler om at være sammen i en gruppe, der bliver 

maltrakteret fuldstændigt. Almindelig respekt for medmennesker den er sat så meget over styr for nogens 

vedkommende. Og det er voldsomt forstyrrende for mig. Og når jeg oplever det som lærer, så må det også 

forstyrre eleverne. Og jeg påtaler altid over for de urolige elementer, at de ikke kan være det bekendt at øde-

lægge det for de andre i klassen. […] Der ligger enormt megen opdragelse. Og jeg er overrasket, hvor megen 

opdragelse der skal til. 

Ulrich: Og det er måske en kontrast til erhvervslivet, hvor man har med professionelle folk at gøre, der over-

holder aftaler og sådan noget. 

Annette: Ja. Og folk, der er ansat i en virksomhed, ved også godt, at man ikke afbryder under et møde eller 

tager telefonen op og begynder at ringe. Men det er sådan nogle ting, der sker i undervisningen. […] Når ti-

men var færdig, så var der nogle elever, der hoppede ud af vinduet i stedet for at gå gennem en dør. Det er 

sådan noget abe-noget.  

Ulrich: Er essensen i din kontakt, at du har nogle forventninger, som eleverne ikke kan indfri? 

Annette: For nogens vedkommende ja. Og der kan være nogle, der har svært ved at finde ud af, hvem der er 

chef. Og specielt i hf-klassen har der været elementer, der har udfordret mig kraftigt. Og der har jeg virkelig 

følt, at jeg måtte – undskyld udtrykket – pisse territoriet af meget tydeligt. 
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[…] Der følger en anekdote om en hf-dreng, der med store ord måtte beordres ud af klasselokalet, fordi han 

larmede. Og han begyndte at diskutere med hende, om han nu skulle ud. Hun var følelsesmæssigt meget på-

virket. Det var ubehageligt, men så fik de også en fornuftig time. Sommetider spørger hun nogle andre ele-

ver, om hun var for skrap, men har altid fået at vide af de andre, at det var i orden, det hun gjorde. 

 

Ulrich: Sker det ofte, at du er emotionel i timerne? 

Annette: I de situationer ja. Det er over for mig en meget provokerende opførsel. Der har jeg svært ved at 

lukke ned for følelserne, når der er de her direkte konfrontationer. Et andet eksempel, hvor jeg også var i fø-

lelsernes vold, var med en STX-klasse, hvor de snakkede om en aflevering, og hvor jeg vil have, at de arbej-

dede med nogle ting omkring det, så de havde lavet en bedre aflevering med færre fejl. Og så var der en elev, 

som begynder at påtale, at jeg skulle bare gøre mit arbejde og rette tingene. Og det blev jeg voldsomt provo-

keret af. Og jeg konfronterer ham med det, at mit arbejde er ikke at rette alle deres fejl med at lære dem at 

gøre tingene korrekt. Men jeg bemærkede i situationen, at jeg blev voldsomt provokeret af situationen. […] 

Jeg blev selv aggressiv over for ham. […] Vi får så også afstemt, hvordan vi kommunikerer her. Men jeg skulle 

jo også lappe noget der. Så jeg kan godt blive medrevet i en situation, men jeg er meget bevidst om, om jeg 

skal have repareret noget bagefter. De frække drenge i hf, der provokerer mig voldsomt, dem har jeg et fint 

forhold til. Og vi hilser på hinanden. Så personligt har jeg det egentlig fint med alle mine elever, synes jeg.  

Ulrich: Har du også positive oplevelser? 

Annette: Ja, det har jeg, meget. Det der gør mig mest glad, er nogle elever, der giver udtryk for, at de slet 

ikke kan finde ud af det her. Der var fx en hf-pige, der sagde, at hun ikke kunne finde ud af noget som helst. 

Jeg gravede sig simpelthen ned. Men hende har jeg løftet. Og nu vil jeg vurdere hende til 7. Og hun har me-

get mere selvtillid nu. Det er jo bare lækkert. Og hun har fået selvtillid. Og jeg roser hende for det. Jeg aner-

kender enhver indsats. 

Ulrich: Man kunne have det indtryk, at du har en kulturkonflikt med de forventninger du har. 

Annette: Jeg bliver overrasket over nogle ting, fx det med hf-drengen, der tager telefonen frem midt i en 

time. Men jeg ved ikke, om det er en kulturkonflikt. Man kan måske sige, at det er en kulturkonflikt. Men jeg 

synes jo, at det er en ganske almindelig måde at være sammen på. […] Det er ganske almindelige spilleregler i 

samfundet, der bliver maltrakteret. Og så bliver jeg overrasket. Det er mangel på respekt. Det er jo mangel 

på kultur. 

Ulrich: Konflikt eller ej. Du møder også megen respekt, noget à la ”Hold kæft, er hun skrap”, men man hilser 

på hinanden. Er respekt den feedback, du får fra eleverne? 

Annette: Ja, meget som du siger. Jeg har også respekt for mine elever. De er fantastiske. Og jeg synes jo, de 

er mine elever. Jeg ville jo forsvare dem, hver eneste af dem, også de paddehatte, som ikke gider lave noget. 

Det er skønne unge mennesker. Og det er en af mine styrker, at jeg har det sådan. […] Jeg forsøger en lige-

værdighed, selvom vi er ulige. Fx, når jeg går rundt og hjælper, så prøver jeg altid at være i niveau med dem. 

Jeg sætter mig ned på en stol fx for netop at være i øjenhøjde. Og jeg afbryder altid, når jeg hører en sige, at 
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han har et dumt spørgsmål, med, at et spørgsmål ikke kan være dumt. De skal have selvtillid. Jeg oplever al-

tid, både i hf og stx, at de har så lidt selvtillid. De tror ikke, de kan en dyt. Tryghed i klasserummet er forud-

sætning for at lære noget. Det er noget af det, jeg prøver at opnå. 

Tryghed og respekt er vigtige. Jeg oplever, at eleverne også kommer til mig, når de er kede af det, hvis der er 

noget. Så sætter jeg klassen i gang, og så får vi en lille snak. […] Jeg oplever, at eleverne er trygge ved mig og 

kan tage fat i mig, hvis der er noget, de er kede af. Så gør jeg også meget ud af at huske, hvem jeg skal spørge 

ind til. Sommetider skriver jeg det også op.  

Ulrich: Hvad betyder tryghed for dig? 

Annette: Det jeg oplever med eleverne er, at de har tillid til, at de kan snakke med mig om noget, de er kede 

af. […] Men det hænger også sammen med respekt. De ville jo ikke komme til en lærer, som de ikke har re-

spekt for. Når de kommer, så har jeg også ører, som er så store, at de nærmest blafrer. […] Jeg havde en elev, 

der tudbrølede over en eller anden kæreste, der havde slået op. Og jeg tænkte jo, ja ja, søde ven, hvis det er 

det værste, du skal opleve i dit liv… Men jeg tager det selvfølgelig alvorligt i den situation. […] 

Ulrich: Ville du beskrive dit forhold til eleverne som værende fortroligt eller kammeratligt? 

Annette: Ikke kammeratligt, fordi de er godt klare over, at jeg er lærer. Vi kan grine og fnise, og sommetider 

har vi noget tøsefnis om noget. Vi griner altid i mine timer. Men de ved godt, at jeg er lærer. […] For et stykke 

tid siden havde jeg en elev, der var en postkasse for kammeratlig. Det var sådan en efterskoleelev, der er 

mere åben. Hun gik hen til mig og gav mig et knus. Hun er også fantastisk sød. Men jeg giver hende ikke et 

knus. Og hun kan nok fornemme, at det ikke er vejen frem med læreren. Jeg italesatte det ikke, men jeg tog 

lidt afstand fra det. Vi skal ikke give hinanden knus, fordi vi synes, vi har det sjovt sammen. 

Ulrich: Hvis de spurgte dig, om du vil komme på fredagsbaren, hvad ville du så sige? 

Annette: Så ville jeg sige, at det er jeg for gammel til. […] 

Ulrich: På den ene side er du rigtig tæt på eleverne, men på den anden side er du også fagperson og holder 

afstand. Du kan skifte fra den ene til den anden rolle. 

Annette: ja, det kan jeg. Og jeg kan måske nogen gange opleve mig som en reservemor, efter jeg har sat klas-

sen i gang. Jeg ved jo godt, at hun ikke kan koncentrere sig. Jeg kunne jo også lade hende sidde for sig selv, 

men det kan jeg ikke få mig selv til. Jeg holder jo af alle de små puds. Det kan være givet godt ud i forhold til 

læringen, hvis der er nogen, der lige får lov til at få lidt luft. Man vinder rigtig megen respekt, og disse elever 

de vender rigtig stærkt tilbage i timerne. […]  Så gør de måske endda en ekstraindsats 

Ulrich: Synes du egentlig stadigvæk, at du er sej? 

Annette: Sej? 

Ulrich: Ja, det ord brugte du mange gange i starten af interviewet. 

Annette: Nå ja, nej, jeg er ikke sej. Jeg er ikke sej. Seje, det er de kloge lærere, der har både A- og B-niveau. 

Ulrich: Det seje er stadigvæk forbundet med faglighed lige som dengang, du startede på uni. 
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Annette: Ja, jeg er jo rigtig god til de der tungere elever. 

Ulrich: Dem du hidser dig mest op over, dem er du bedst til? 

Annette: Måske lidt. Og så skal jeg ikke have hf næste år. Det har været voldsomt hårdt for mig. […] Men jeg 

tænker egentlig, at jeg gør det skidegodt alligevel. […] 

 

SYN PÅ ELEVER 

Ulrich: Annette, hvordan ville du beskrive gymnasie- og hf-elever for en fra Langbordistan? 

Annette: Mit indtryk er helt klart, at eleverne er bange for at give den en skalle.  

Ulrich: Hvorfor bange? 

Annette: Det ved jeg ikke. Jeg kan have en simpel formel på tre bogstaver og sige til dem: Den skal I lære. Og 

deres første reaktion er: det kan vi ikke. […] De påstår også, at de ikke kan lære udenad. […] 

Ulrich: Hvorfor kalder du det angst? De fleste ville kalde det dovenskab eller sådan noget. 

Annette: Det er det indtryk, jeg får, at de selv tror, at de ikke kan lære udenad. […] Men det at sætte sig ned 

og lære noget, det er de ikke blevet tvunget til i folkeskolen. […] Jeg kan sommetider undre mig, at min 

dreng, der går i 6. klasse, kan mere matematik og mere fysik end de elever, der går i 1.g. I dag i fysik havde vi 

et matematisk tegn, som min datter i 2. klasse allerede har lært. Og det kører de rundt i i gymnasiet. Så bliver 

jeg sgu irriteret og skrap og siger, at det skal de lære, fordi det er under 2.klasses niveau. 

Ulrich: Hvordan reagerer de, når du siger, at det er under 2. klasses niveau? 

Annette: Så bliver de jo noget tavse og kan høre, at jeg er blevet sur. 

Ulrich: Går det ikke ud over trygheden? 

Annette: Det gør det måske lige i denne situation. Men de ved jo også godt, at jeg vil dem det bedste. Det er i 

hvert fald min overbevisning. […] 

Ulrich: Når jeg spørger, hvordan du ville karakterisere, så siger du, at nogle simpelthen ikke er gode nok til at 

lære noget. 

Annette: Ja, de giver sig ikke til at terpe. 

Ulrich: Er der andre ting, der karakteriserer eleverne? 

Annette: De har en dårlig selvtillid eller måske selvværd. Den forskel er jeg ikke helt skarp i. Men de gør sig 

ringere, end de er. De starter altid med at sige, at et eller andet er et dumt spørgsmål. […] 

[…] lidt om fysik C, som man kan sætte en abe til at lære. 

Ulrich: Er der andre ting, du kan sige om eleverne? 
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Annette: De er ikke så gode til at hjælpe hinanden og ikke så gode til at søge hjælp hos hinanden. […] 

Ulrich: Er de for individualistiske? 

Annette: Jeg tror, de når ikke længere end til sig selv. De kan sidde i gruppen og snakke om noget, som de 

ikke forstår. En af dem spørger så og får svar, men giver svaret ikke videre til resten af gruppen. […]  

Ulrich: Skal eleverne føres til fag, eller skal faget føres til eleven? 

[…] Snak om bekendtgørelsens krav og om at gradbøje den. Det fremgår af Annettes fortælling, at faget står i 

centrum… 

Annette: Det er jo faget, de skal eksamineres i. Kunsten for mig er at gøre det interessant for dem. 

Ulrich: Er de faglige standarder faste? 

Annette: Ja, bare det at de er nogle paddehatte til enheder, det gør jo ikke, at det bliver uvigtigt. Så tæsker 

jeg dem rundt i det. […] 

 

SYN PÅ PROFESSIONEN 

Ulrich: Du kom ind i lærergerningen ad en kringlet vej. Hvordan ser du din profession egentlig? Kan du lide 

den? 

Annette: Hun griner…. Nu skal jeg jo ikke tøve alt for meget. Øøhm, det er et bekvemt job at have i forhold til 

små børn i skolealderen. Når de har vinterferie og påskeferie, så har jeg også ferie. Så skal de ikke på institu-

tion. Så forsøger vi derhjemme at have børnene så lidt som muligt i institutionerne. […] Men når der er un-

dervisningstid, så har jeg mildest talt et problem med min tid. Jeg bruger alt for lang tid og er allerede på 

nedsat tid. Mit problem er jo, at jeg tager udgangspunkt i eleverne, når jeg skal forberede mig. Og det tager 

jo tid. Jeg har et billede af mine elever og de problemer de har med at forstå det. […] 

Ulrich: Antaget at du vandt 10 millioner kroner, Annette, ville du så også være gymnasielærer? 

Annette: Nej, så ville jeg sige op. […] Så skulle jeg grave i haven. 

Ulrich: Lærer, det er ikke et kald for dig. 

Annette: Nej, det er ikke et kald. Men jeg har den følelse, at der er behov for mig. De har mere behov for 

mig, end jeg har behov for dem. 

Ulrich: Du lyder ikke vildt begejstret over at være gymnasielærer. Men du er heller ikke utilfreds? 

Annette: Dele af jobbet fungerer ikke rigtigt, andre dele, der gør jeg det rigtig godt. Jeg kan ikke vurdere, 

hvor gode mine evalueringer er, men rektoren siger, at mine evalueringer er vildt flotte. Så jeg gør det jo 

godt. Men jeg synes også, det er hårdt og kommer ikke sovende til det. På den måde er jeg ikke så professio-

nelt endnu.  

[…] 


