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kapitel 2:

fag, kriterier og karakterer

i dette kapitel ser vi på den del af elevernes oplevelser, som knytter sig 
til undervisningens indhold og bedømmelsen af elevernes faglige ar-
bejde. som det vil fremgå, hænger de interviewede elevers oplevelser 
af fagene og af bedømmelsen i vid udstrækning sammen med deres 
oplevelse af undervisningen, af lærerne og af deres forestillinger om, 
hvilken uddannelse de er på, og hvad de skal bagefter. tilsvarende 
har deres opfattelse af den faglige side af skolen sammenhæng med 
den måde, de forvalter deres lektier på, f.eks. med hensyn til, hvad der 
bliver prioriteret.
 kapitlet har to hovedfokuspunkter. det første er elevernes ople-
velser af fagene, fagenes indhold og relevans, og hvad som opfattes 
svært eller let ved de enkelte fag. det andet er elevernes oplevelser 
med bedømmelse af deres faglige niveau, først og fremmest i form af 
karakterer, og deres forståelse af, hvilke kriterier der lægges til grund 
for bedømmelsen. her indgår også elevernes fortællinger om, hvad 
karakterer og bedømmelse gør ved dem.
 som nævnt i kapitel 1 er de interviewede elever fra gymnasiefrem-
mede hjem, og for en dels vedkommende også elever, som i spørgeske-
maet gav udtryk for, at de syntes, de havde vanskeligheder med gym-
nasiet, eller at de syntes, det var svært. de oplevelser og fortællinger, 
vi bygger det følgende på, er derfor netop set fra et perspektiv, hvor 
det er svært at gå i gymnasiet. det centrale i afsnittet er således ikke 
alene, at disse elever har vanskeligheder med det faglige. det er i lige 
så høj grad, hvad de har det svært ved, hvilke begrundelser eleverne 
giver for, at de har det svært, og hvordan de forstår eller ikke forstår de 
faglige sider af gymnasielivet.
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2.1 fagene 

At skabe mening med det, man møder 
elevernes søgen efter relevans i og med fagene i gymnasiet har været 
et gennemgående tema i interviewene. “hvad skal det bruges til?” er 
en formulering, som dukker op mange gange. enkelte bringer også 
begrebet interesse på banen, uden dog helt at kunne definere det. Men 
fælles for begge begreber er, at eleverne søger en mening med faget 
som en nødvendig motivation for at arbejde med det. i et interview 
med en pige fra den københavnske hhx spørger intervieweren, hvad 
der skaber interesse: 

det er individuelt. Jeg kan lide sprogfag, matematik og virksomheds-

økonomi. ikke dansk og samtidshistorie. historie kunne jeg godt lide i 

canada, men ikke i folkeskolen, og ikke her. Jeg har nogle meget gode 

lærere her, men jeg tror meget, det er den måde, der bliver undervist 

på. der er en masse lange underlige tekster. så skal man læse dem, og 

så bliver der bare snakket lidt. og man forstår det egentlig ikke helt. 

og så tænker man også: hvad skal jeg bruge det til? derovre er det en 

grundviden. her er det en handelsskole. Man ved, hvad man vil, når 

man kommer ud. selvfølgelig er det er godt at vide, hvordan det her er 

bygget op. (hhx1)3

interessen for et fag eller begrundelsen for, at man skal have det i gym-
nasiet, kan som i ovenstående citat hænge sammen med, at man ople-
ver, at faget skal bruges som grundlag for noget, man skal lære senere 
i gymnasie forløbet. oftere nævner eleverne, at et fag kan eller skal 
bruges i en senere uddannelses- eller arbejdssammenhæng. for nogle 
af eleverne er det meget afgørende, at der kommer en sammenhæng 
ud af uddannelsen. Nogle af eleverne ser især gymnasiet som en ud-
dannelse, man skal igennem for at nå til noget andet eller for at have 
noget at falde tilbage på. for disse elever er der en særlig betoning af, 
om et fag og dets indhold kan bruges senere – enten i arbejdslivet el-

3) parentesen efter citaterne angiver, hvilken skoleform (her hhx), og hvilken lokalitet 
(1, 2 eller 3) citatet kommer fra. hvor der er to skoler fra samme lokalitet, kaldes de 
henholdsvis a og b.
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ler i fritidslivet. et eksempel fra en drengegruppe, som går på hhx, og 
som har et kritisk og distanceret forhold til den faglighed, de møder i 
uddannelsen:

Ja, for eksempel i matematik, der tænker man, hvad skal jeg bruge det 

her til. virkelig, hvad skal jeg bruge det her til. er det bare, fordi at 

man skal kunne noget matematik. eller hvad kan man bruge det til? 

og i dansk, altså hvad skal vi bruge at kunne analysere en tekst til? vi 

skal analysere tekster hele tiden, men hvad skal vi bruge det til i det 

virkelige liv? (hhx1)

de andre drenge i interviewet støtter op og kritiserer videre, at der 
lægges så meget vægt på grammatikken i engelsk, for “… man kan jo 
sagtens føre en samtale med en englænder alligevel”. for drengene i 
denne gruppe er det vigtigt, at de kan knytte fagenes indhold direkte 
sammen med noget, de synes, de kan bruge. drengene betragter gym-
nasiet som en forberedende uddannelse, men ikke nødvendigvis som 
forberedende til en videregående uddannelse på en højere læreanstalt. 
deres orienteringshorisont er en merkantil uddannelse med en elev-
plads som næste uddannelsestrin, og det er ud fra dette perspektiv, 
de forholder sig til de fag, de møder på gymnasiet. ved spørgsmålet 
om, hvorvidt drengene kan huske, at læreren i matematik har forklaret 
dem, hvad de kan bruge det til, lyder svaret:

Johan: Jo, der har vel været… altså, jeg kan huske, at der var et emne 

på et tidspunkt, hvor man kunne regne ud, hvor meget det var klogt at 

producere, så du kunne få den højeste indtjening. det er så det eneste, 

jeg kan komme på.

Mick: Men meget af det matematik, vi har, er bygget på, at vi skal læse 

videre på handels[høj]skolen og universitetet og sådan noget. (hhx1)

de studieforberedende begrundelser for fagene og indholdet rammer 
ved siden af drengenes søgen efter relevans, da handelshøjskolen eller 
universitet ikke uden videre indgår som et perspektiv for dem. fordi 
hhx har en mere direkte adgang til hovedforløbet i en erhvervsuddan-
nelse, er der større sandsynlighed for, at der på hhx sidder elever, som 
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ikke umiddelbart har en videregående uddan nelse som parameter for, 
hvad der er relevant. det understøttede relativt mange af de elever, vi 
har interviewet på hhx, som opfatter gymnasieuddannelsen som noget 
at falde tilbage på, hvis det ikke viser sig at være det rigtige at tage 
en erhvervsuddannelse. for denne gruppe handler relevans om, at de 
kan se en sammenhæng mellem det, de mener, faget drejer sig om, og 
deres egen situation. det kan være, at de oplever umiddelbart at kunne 
bruge faget i deres hverdag uden for uddannelsen eller i et senere ar-
bejdsliv. derimod anerkender de ikke på samme måde begrundelser, 
som henviser til en brug i senere uddannelser. af samme grund er de 
mere positive over for de tre fag (virksomhedsøkonomi, afsætning og 
international økonomi), som mere direkte retter sig mod en senere til-
værelse i en virksomhed:

int: hvor synes i så lige, at i lærer noget, som i kan bruge?

ahmed: i sprog selvfølgelig. det kan du bruge. […] i virksomhedsøko-

nomi, hvis det er, du skal ud og bestyre en virksomhed og lave noget, 

som du skal bogføre.

antonio: og i international økonomi, der lærer vi noget, synes jeg.

ahmed: og så i afsætning. det er sådan set de tre spændende fag, vi 

har. […]

Johan: det er også derfor, at jeg har valgt det, fordi man skal have virk-

somhedsøkonomi og afsætning, altså sådan nogle fag, som man synes 

kunne være spændende. altså, det er jo også rimeligt spændende at 

høre om og at lære om, synes jeg. (hhx1)

her adskiller hhx sig fra htx. Begge uddannelser har ganske vist også en 
erhvervsorientering i deres profil, men dels kan man fra hhx gå direkte 
videre på hovedforløbet i en erhvervsuddannelse (og hhx kan dermed 
fungere som første del af en erhvervsuddannelse), dels er overgangs-
frekvensen til videregående uddannelse en del større på htx end på 
hhx. det kan være grunden til, at flere af htx-eleverne end af hhx-ele-
verne nævner bestemte videregående uddannelser som begrundelser, 
når de vurderer relevans. derfor er der også forskel på, hvilke fag de 
forskellige elever i interviewene fremhæver som interessante og rele-
vante. det er forskelle, som knytter sig til deres hverdagsliv (kommer 
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de i hverdagen ud for situationer, hvor de oplever at have brug for 
fagenes indhold), deres skoleform (især de erhvervsgymnasiale over 
for de alment orienterede uddannelser), deres studieretninger og deres 
eventuelle tanker om videregående uddannelsesforløb.
 samtidig er der forskel på, i hvilken udstrækning lærerne fortæller 
eleverne, hvad fagene kan bruges til, og i hvilken udstrækning elever-
ne selv forsøger at finde noget, som gør fagene relevante. en gruppe 
htx-drenge (htx1a) fortæller, at lærerne oftest forklarer meningen, hvis 
de spørger, og i reglen ikke bare ved at svare, fordi de skal. det frem-
gik også i den ene af de work shopper, vi holdt for lærere tilknyttet 
klasserne. her fortalte en hhx-lærer, at hun i stort set hver eneste time 
skulle begrunde, hvorfor de skulle lære hendes fag.

andre elever fortæller, at de selv finder en begrundelse i fagene, 
som pigen bag nedenstående citat:

de fleste af fagene giver ting, der kan bruges til et eller andet. hvis 

man er kreativ nok. Man kan regne på middagsmaden og regne på, 

hvor meget kulhydrat og fedtstof, der er i den. Man kan altid gøre det. 

Biologi, hvor man har lært om celler og kroppens funktion. større per-

spektiv. så kommer man til at tænke, og man får fagudtryk. Når noget 

er kontamineret, så er det, når noget er forurenet. så bruger man det 

ord. det kommer ind i hverdagen.

 i teknikfaget har jeg proces. det er over byg ning af biologi B, der bli-

ver til a. der bliver man opmærksom på, at man tidligere behand lede 

redskaber og mad forkert. det er rart at vide, så man ikke bliver syg af 

bakterier, som man kunne have undgået. det er ikke kun viden, der går 

tabt. Man kan bruge det bagefter. (htx1b, pige)

pigen her knytter en forbindelse mellem skolefagenes indhold og sin 
hverdag, og hun oplever, at hun har glæde af det, hun lærer. samtidig 
bruger hun udtrykket “hvis man er kreativ nok”. den mening med fa-
gene, som hun kan fortælle om, er altså tilsyneladende ikke noget, hun 
oplever umiddelbart bliver præsenteret for dem. det er noget, hun skal 
tænke frem og skal bruge sin kreativitet til at finde. pigen fortæller, at 
hun ikke har gjort sig overvejelser om at gå i en naturvidenskabelig el-
ler teknisk retning, som htx ellers lægger op til. hun tænker i retning af 
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en mere humanistisk præget uddannelse, hvor kemi, biologi og fysik 
ikke vil have den store relevans. til gengæld lægger hun vægt på at 
dyrke en fritidsinteresse, hvor hun bruger sin krop, og hvor viden om 
kost og kroppens funktion kan have en mening. derfor er det muligt, 
at hun ikke uden videre har en forventning om, at fagene skal kunne 
bruges direkte til det, hun forestiller sig at skulle efter gymnasiet, men 
at hun selv skal finde en relevans. Måden, hun gør dette på, er ved at 
sætte det i relation til de elementer, hun møder i sin hverdag, under-
støttet af sin interesse for krop og sundhed.

Nogle elever peger også, som i det indledende citat, på en almen 
dannelse som begrundelse for et indhold: “det er kultur”, som en elev 
udtrykker det (htx1b). i et gruppeinterview med hf-elever indgår de 
’almene ting’ som noget, man godt ville være foruden eller som en sur 
pligt i modsætning til en gavebod. drengen i interviewet ville gerne 
slippe for de fag, som han ikke bryder sig om, og selv vælge sine fag. 
Men pigen mener, at de ’almene ting’ er nødvendige for “at kunne 
klare sig”. pigen udtrykker en åbenhed for de almene elementers re-
levans på længere sigt, men det er ikke en stærk fornem melse af en 
selvstændig værdi af det almene, som kommer til udtryk i citatet.

der er jo også nogle krav om, at man skal have nogle almene ting, man 

skal jo have nogle ting for at kunne klare sig. Jeg tror ikke, at man bare 

kunne gøre det sådan, så det bare var en gavebod. der er jo altid nogle 

sure pligter med. Man må jo tage det sure med det søde. Man skal jo 

lære det hele, og det er jo ikke alting, man synes er lige interessant. 

Men det kan være, at man kan se om nogle år, at det var egentlig meget 

rart, at man havde det. Måske, jeg ved det ikke. Men jo, det ville da helt 

sikkert være lækkert, hvis bare man kunne vælge de ting, som man al-

lerhelst ville have. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. (hf2)

tilsvarende bliver almen viden to andre steder nævnt som noget, den 
pågældende elev er glad for at få, af hensyn til en senere erhvervsfunk-
tion som henholdsvis politibetjent (hf2) og manuskript forfatter (stx2b). 
Når eleverne taler om indholdet i gymnasieuddannelsen, er det ikke 
det alment dannende element, som træder frem. i et interview (stx1a) 
siger intervieweren, at nogen måske ville sige, at gymnasiet var det 
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sted, hvor de skulle blive til ’rigtige mennesker’, men det kan den ene 
elev i interviewet ikke helt følge. det er snarere folkeskolen, som har 
den rolle. og den anden siger, at i gymnasiet lærer man at arbejde lidt 
mere med tingene.
 relevans er en vigtig begrundelse for mange af eleverne, men hvad 
faget eller indholdet skal være relevant i forhold til, varierer. af samme 
grund varierer det også, hvilke fag eleverne oplever som relevante, 
afhængigt af hvilken gymnasial uddannelse de går på, hvilken studie-
retning de har og deres forestillinger om livet efter gymnasiet.

Er faget interessant? 
Når eleverne forsøger at finde en mening i det, de møder i gymnasiet, 
har det også betydning, om de synes, selve fagene er interessante. den-
ne interesse kan komme inde fra faget som en interesse for den indsigt, 
faget kan bidrage med. det er en begrundelse for at ville beskæftige sig 
med et fag, som især findes hos htx-eleverne og enkelte stx-elever. ele-
verne på de øvrige gymnasieformer taler om, at de synes, fag er spæn-
dende eller interessante, men de kommer ikke på samme måde med 
begrundelser, som knytter sig til en indsigt eller forståelse, som faget 
kan bidrage med. i et af gruppeinterviewene på htx siger en dreng:

det, der har skabt interesse for mig i fysik – det er mit yndlingsfag – det 

er, hvis jeg tager en sten og gør sådan her med den, så kan jeg måle på 

det, jeg kan tegne, hvad stenen den gør. det synes jeg er rimeligt fedt 

at kunne gøre, at kunne forklare ting. at hvis jeg skubber den [stenen, 

red.], så kan jeg fortælle, hvor hurtigt den falder. det synes jeg er fedt at 

kunne. og hvorfor den gør det. det er det, der skaber interesse. (htx2)

faget bidrager med en indsigt og en fornemmelse af at kunne gennem-
skue et naturforhold, i øvrigt en begrundelse, som kan genfindes hos 
studerende ved fysik på universitetet. for andre htx-elever er denne 
interesse for at forstå teorien knyttet til en praktisk og eksperimentel 
dimension i arbejdet. i et individuelt interview har en pige på htx for-
klaret, at det med at gå i laboratoriet er en væsentlig grund til, at hun 
har valgt htx frem for stx:
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det at lave noget med egne hænder. altså det med ikke at forstå noget. 

hvis du har en ligning, vil jeg gerne vide, hvorfor ser ligningen sådan 

ud. det er ikke godt nok for mig, at en lærer siger, at det er sådan. Jeg 

vil gerne have et bevis for, at den fortæller mig det. hvis du har en 

ligning om, hvad gastrykket er ved bestemt temperatur. så er det godt 

nok med en ligning. Men så går du ud og laver nogle forsøg i fysik, og 

så kan man se, at det er rigtigt nok, at den ligning fortæller, at det er 

rigtigt nok. det kan jeg godt lide at stå og lave det selv og se, at det lyk-

kes. det kan jeg godt lide. Biologi er lige mig. det er på højere niveau i 

laboratoriet. (htx1b)

dermed er samtidig knyttet en tråd til undervisningsformens betyd-
ning for, om eleverne synes, fagene er interessante. i flere interview 
fortæller elever om fag, hvor et lærerskift har betydning for, hvordan 
eleverne synes om faget. i et gruppeinterview på en stx-skole fortæl-
ler en af drengene, at hvis de en dag ikke skal have særligt mange 
gode fag, så kan han godt finde på at blive hjemme, mens andre dage 
har så spændende fag, at han kommer i skole, uanset hvor syg han er. 
lærerens måde at undervise på kan også pludselig skabe interesse for 
et fag, som eleverne måske ikke fandt så interessant i folkeskolen, og 
omvendt (jf. kapitel 4 om den gode lærer & den gode elev). i nogle af 
fagene er det knyttet til, om læreren kan forklare det, som er svært, om 
undervisningen er varieret, og i andre fag hænger det i høj grad sam-
men med, om der er mulighed for at diskutere i undervis ningen eller 
ej. for en gruppe drenge på htx var muligheden for diskussion, og for 
at kunne komme med egne meninger for eksempel afgørende for, om 
de oplevede samfundsfag som interessant.
 Når læreren betyder så meget, er det ikke alene en indikation på, 
hvor væsentligt det pædagogiske og didaktiske er i forhold til elever-
nes oplevelser af gymnasiet. ’fagene selv’ forekommer ikke at være 
nogen særligt kraftfuld størrelse, fordi fagene af eleverne opleves gen-
nem de valg af form og indhold, som træffes af lærere, læreplansforfat-
tere osv. samtidig peger det i retning af, at elevernes valg af gymnasiet 
ikke i særligt høj grad er båret af en interesse for de enkelte fags ind-
hold. elever nes interesser i forhold til indholdet er tilsyneladende i hø-
jere grad knyttet til, om de synes, det, de møder, opleves brugbart, og 
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om det er noget, de selv oplever at få en større indsigt i, et område de 
bliver klogere på, som er attråværdigt at kunne i andre sammenhænge, 
de indgår i.
 elevernes interesse for et fag i én sammenhæng og ikke i en anden, 
hænger altså ikke alene sammen med valg af undervisningsform, men 
også med hvorvidt læreren formår at koble fagligheden sammen med 
elevernes forventninger og livsverden. i citatet ovenfor med pigen på 
hhx, som havde været udvekslingsstuderende i canada, fortalte hun 
om sin oplevelse af faget samtidshistorie. der gav hun udtryk for en 
forståelse af, at historie kan have en betydning som almen eller ’grund-
viden’ (det er sådan, hun fortolker sin erfaring fra canada), men dels 
bliver det ikke imødekommet i undervisningen på hhx, hvor det hen-
står i det uvisse, hvad hun skal med de underlige tekster, dels bryder 
det tilsyneladende med hendes forestilling om hhx (“her er det en han-
delsskole”). det er altså ikke ’faget i sig selv’, hun forholder sig til, men 
faget som det fortolkes og undervises i i den konkrete sammenhæng, 
og den forståelse og forventning hun selv har til, hvad der er relevant 
i den pågældende sammenhæng.
 Men elevernes interesse for faget hænger ofte også sammen med, 
om de oplever at mestre det. i et gruppeinterview på hhx spørger in-
tervieweren, om der er nogle fag, de synes bedre om end andre:

det kan være lidt i perioder, hvad for nogle emner man har. om det er 

et emne, man bare slet ikke kan være med i, eller om det er et emne, 

hvor du bare forstår og kan følge med i.

int: prøv at give et eksempel på et sted, hvor det blev interessant.

Men i vØ [virksomhedsøkonomi] der synes jeg bare, at hvis man har 

et eller andet emne, som man bare ikke kan finde ud af, så er det svært 

at lave sine lektier og sådan noget. Men hvis der så kommer et emne 

bagefter, som man godt kan finde ud af, så vil man da også gerne lave 

sine lektier, og gøre noget ekstra ud af det. særligt hvis man har haft en 

periode inden, hvor man ikke kunne lave særlig meget. (hhx 3)

eleverne i denne gruppe kommer trods adskillige opfordringer ikke 
frem med konkrete eksempler på fag eller emner, de synes er spæn-
dende. de har store vanskeligheder med at finde sig til rette i uddan-
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nelsen, og virker i interviewet meget modløse. for denne gruppe ele-
ver har fagene på hhx i sig selv ikke (længere) en tiltrækning. Men 
oplevelsen af at kunne følge med og kunne forstå, hvad der foregår, 
har en betydning for, hvor meget man engagerer sig i undervisningen 
og laver lektier – blandt andet fordi man kan finde ud af at lave lekti-
erne! andre elever siger noget tilsvarende og peger på en tæt sammen-
hæng mellem interesse og involvering. eleverne henviser til, at deres 
evner påvirker deres lyst til at lære (se også de haan 2005 og afsnit 6.2 
om self-efficacy). som en stx-pige udtrykker det: “det er også, hvis man 
ikke har den samme forståelse over for det fag. det natur viden skabe-
lige er jo meget firkantet, og hvis man ikke har den forståelse, så drejer 
man sig hen mod de andre fag.” (stx2b). Men elevernes involvering 
og interesse for faget afhænger også af, om de oplever at få taletid og 
aner kend else i undervisningen (jf. afsnit 3.2 deltagelse).
 selv om elevernes oplevelser og forståelser af fagenes indhold og 
relevans i vid udstrækning hænger sammen med lærerens og lære-
planernes fortolkninger og valg, så er der tilsyneladende også nogle 
kendetegn ved de forskellige fag, som sætter sig igennem og påvirker 
elevernes oplevelser.

Kendetegn ved fagene 
de kendetegn, eleverne nævner i forhold til de forskellige fag, har med 
fagenes kultur og tradition at gøre samt i en vis udstrækning med de-
res videnskabsteori; for nogle af fagene er der en for bløf fende overens-
stemmelse i elevernes beskrivelser på tværs af skoler og skoleformer. 
omvendt vil udøvere af faget og medlemmer af fagets fællesskab – 
forskere og gymnasielærere – ikke nødvendigvis være enige i de træk, 
som eleverne på tværs af uddannelser fremdrager som typiske for fa-
gene.
 en dreng i et gruppeinterview på stx fortæller, at han overvejer at 
læse medicin eller eventuelt til gymnasielærer. han går på en studie-
retning med matematik og fysik på højniveau, men hvis han skal være 
gymnasielærer, skal det være i historie og religion:

Ja, de interesserer mig meget [de humanistiske fag]. Matematik er også 

et af de fag, jeg vil elske. Men man diskuterer bedre med eleverne i 
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de andre fag end i matematik, hvor der er et facit. du skal gøre, hvad 

læreren siger. Men i de andre fag, der må du komme med dine egne 

meninger, diskutere med læreren og uddybe dine meninger. (stx1a)

her ses to af de kendetegn, som kan genfindes flere steder, nemlig at 
matematik er kendetegnet ved, at der er ét svar, et facit, som ikke kan 
diskuteres, mens de humanistiske fag i højere grad er fag, hvor man 
kan diskutere og komme med sine meninger. drengen, som udtaler sig 
i interviewet, løfter også sløret for, hvorfor eleverne nogle gange op-
lever de humanistiske og de samfundsvidenskabelige fag som sjovere 
end matematik og naturvidenskab: de humanistiske og samfundsvi-
denskabelige fag åbner for muligheden for at fremlægge synspunkter 
og på den måde være aktivt deltagende i undervisningen. hvis altså 
man har gennem skuet og kan håndtere ’spillereglerne’ for diskussio-
nen i klassen (jf. afsnit 3.2). omvendt kan nogle af de arbejdsformer, 
der bruges i undervisningen i matematik og de natur viden skabelige 
fag, være en støtte for nogle elever. i et interview på htx bliver gruppen 
spurgt, om det typisk er sådan, at man er god til et fag, men ikke til et 
andet. en dreng svarer:

Jeg synes, jeg er lige dårlig til begge fag. Men jeg har nemmere ved at 

forstå dansk. Men jeg har svært ved at huske det. der er så mange ting, 

man skal huske, med navne og perioder, og hvem der har skrevet hvad 

og sådan noget. det er svært at huske. frem for i matematik, hvor man 

får arbejdet det ned i hænderne på en måde. (htx3  )

Matematik 
Ud over at opleve matematik som et fag, hvor der findes ét rigtigt svar, 
så beskriver eleverne det også som et svært fag, hvor det er vigtigt 
at følge med. Matematik er et fag, hvor eleverne oplever progression, 
idet det bliver bygget op trin for trin. Men det giver dem samtidig en 
oplevelse af, at hvis man mister et trin eller sine noter, “så er du lost” 
(hhx1). Niveauet bliver beskrevet som værende meget højt, og eleverne 
er afhængige af deres noter til faget. drengene bag nedenstående citat 
oplever matematikken meget anderledes end i folkeskolen, og de føler 
ikke, at de er klædt på til den matematik, som de møder i gymnasiet:
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Nouh: Ja, det er en helt anden retning, faget. det er en helt anden måde 

at lære det på.

antonio: Ja, for eksempel alt det, man lærer i niende klasse i matematik 

i folkeskolen. det er ligesom om, at du har et nyt fag her. alle de ting, 

du har lært i niende klasse, kan du slet ikke bruge. det er kun plus og 

minus og de der småting. alt det du lærer her, det er bare nyt.

Johan: Man er ikke klædt på til matematikken. (hhx1)

elevernes oplevelse af et højt niveau, progression og en afhængighed 
af at kunne de grundlæggende trin for at kunne følge med i matema-
tikken får dem også ofte til at prioritere lektierne i dette fag frem for 
lektierne i de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag (jf. afsnit 
6.2). det faktum, at de som oftest også har en afleveringsopgave for 
hver uge, hjælper også godt på vej i elevernes prioritering af lektierne 
i matematik. Men eleverne har samtidigt også en oplevelse af, at det 
er vigtigt at være til stede i matematiktimerne, da de er afhængige af 
lærerens forklaringer. Matematik, fysik og en stor del af de naturvi-
denskabelige fag beskriver eleverne ofte som fag, man ikke selv kan 
læse sig til (i modsætning til dansk og de humanistiske fag):

Nasim: det er jo noget, læreren skal forklare, hvis det er, at du ikke selv 

kan løse det. Mens i dansk, der kan du komme frem til det selv, selv 

analysere det og fortolke en eller anden novelle. sådan er det også med 

engelsk.

dalia: det er også sådan i matematik, at der er ikke nogen, der vil være 

fraværende der. der er altid noget, der bliver gennemgået. og man 

kommer hurtigt bagud.

Nasim: og man når langt hver gang.

sasha: vi får et bevis for hver eneste gang. altså, vi kører rigtigt hurtigt 

frem i forhold til de andre fag, synes jeg. altså, vores lærer er meget 

aktiv. vi får afleveringer hver uge. Men for eksempel i oldtidskund-

skab…

Nasim: Ja, i de humanistiske fag, der er det helt anderledes.

sasha: hvis nu at læreren står og fortæller dig noget om odysseus eller 

et eller andet, så kan du altid gå hjem og slå det op på nettet, læse det og 

så selv lære det. i matematik, der er sådan nogle beviser, hvor du ikke 

selv kan komme frem til det, hvis du ikke har fået det forklaret. (stx1a)
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et andet træk, som gør sig gældende for mange af elevernes beskri-
velse af matematik, er oplevelsen af at blive introduceret til noget nyt 
hver gang. dette, sammen med oplevelsen af at det lærte fra de tidli-
gere timer skal bruges til de kommende timer, giver eleverne en ople-
velse af, at det går stærkt, og at det er nødvendigt at hænge i for ikke at 
blive koblet helt af faget. der er bestemte regler og logikker, som man 
skal kunne huske eller genkalde sig fra sine noter for at kunne arbejde 
videre i faget. denne oplevelse af sammenhæng i faget bliver også for-
muleret som en modsætning til dansk og de øvrige humanistiske fag, 
der ofte bliver beskrevet som afbrudte temaer og forløb, der ikke har 
meget med hinanden at gøre. der er derfor ikke det samme behov for 
at kunne huske det lærte i de humanistiske fag før den dag, de skal til 
eksamen, hvor de så til gengæld skal læse alt stoffet op igen.

i matematik er der nye eksempler hver gang. det bliver sværere og 

sværere. Man skal følge med i matematik, ellers kan man ikke følge 

med om en uge og i prøverne. vi skal have prøve på torsdag. så er det 

bedst at have fulgt med. ellers er man lost. også i fysik og kemi.

int: så er det bedre springe over i andre fag?

Man kan læse det andet op til eksamen. om et halvt år kan jeg alligevel 

ikke huske det [jeg har læst]. Man skal alligevel læse det hele igennem 

til eksamen. Matematik skal man huske. der er bestemte regler i mate-

matik. du kan altid finde en løsning. (stx3b)

forskellen mellem på den ene side det eksakte og firkantede, hvor det 
er vigtigt at kunne huske (“i modsætning til engelsk. det er svært at 
gætte sig til en fysisk formel” (htx1b)), og på den anden side det mere 
åbne og diskuterende sætter sig også spor i elevernes oplevelser af kri-
terierne for bedømmelse i de forskellige fag, hvilket vi vender tilbage 
til (jf. afsnit 2.2).

Dansk og sprog 
de humanistiske fag har eleverne blandede følelser for. Nogle af dem 
sætter pris på, at man i disse fag, ligesom i samfundsfag, kan diskutere 
og komme med sine egne meninger. det giver andre muligheder end i 
de mere eksakte og firkantede naturvidenskabelige fag. på den anden 
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side kan de godt se, at det er relevant med dansk og sprog, men de 
synes også, det kan blive for meget, og at der er gentagelser i forhold 
til folkeskolen.

oskar: Jamen det er bare, at det er det samme som i folkeskolen. Måske 

nogle andre ting, men f.eks. at analysere en novelle, det har vi haft i fol-

keskolen. Nogle ting er meget gode. der er bare nogle af tingene, man 

synes, det er spild af tid. tre år med det, det er meget. Måske kunne 

man have på B-niveau (fnis) …

emma: Jeg forstår måske godt, at dansk er på a-niveau. det er vores 

sprog her i landet. Men historie! Jeg har stort set ikke haft det i folke-

skolen, det er sådan lidt udgået. og så nu, jeg forstår godt, at vi skal 

have noget, men at det fylder så meget med moduler, og alle skal følge 

[dem] i tre år. i forhold til andre fag, som man måske hellere ville have 

byttet om på.

int: hvad ville i give som forklaring på, at man skal have historie? 

hvad skal man bruge det til?

Jakob: det er et samfundsvidenskabeligt fag. Man skal have større ind-

sigt i, hvad baggrunden er for samfundet, der er nu. Men så var sam-

fundsfag måske vigtigere på højere niveau.

emma: historie. det er det med globaliseringen. hvad er der [af] bag-

grund for de forhold? det skal man kende til. hvorfor har de det [de 

samfund – mennesker] lige pludseligt på den måde.

oskar: det forklarer meget i forhold til vores nutid [utydeligt]. (stx1b)

det er altså ikke sådan, at eleverne ikke kan se meningen med fagene, 
men de synes, der er for meget af det, og i forhold til dansk er det 
lidt uklart, hvad faget skal bidrage med foruden den sproglige viden. 
historie tolker de først og fremmest som et fag, der skal bidrage til at 
forstå nutiden. Men omvendt har de så svært ved at forstå, hvorfor de 
i så fald ikke har flere timer i samfundsfag og færre timer i historie.
 oplevelsen af, at dansk er det samme som i folkeskolen, træder 
frem hos flere af eleverne. Men samtidig fortæller de om vanskelig-
heder med bedømmelseskriterierne i faget: hvad er det, man skal 
kunne? eleverne oplever at gøre det samme som i folkeskolen, men 
kriterierne for den gode opgave og det gode udsagn er ikke det sam-
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me. Men hvad er det så? forvirringen bliver ofte hægtet sammen med 
elevernes tolkning af dansk (og andre af de humanistiske fag) som fag 
uden endelige svar, og derfor er spørgsmålet om rigtigt og forkert et 
andet end i matematik og naturvidenskab. det ender ikke nødvendig-
vis i en total relativisme, hvor alt er rigtigt, men i en frustration og 
forvirring over nogle læreres forvaltning af bedømmelse i tolkning af 
billeder og skønlitteratur. det med kriterierne vender vi tilbage til se-
nere i kapitlet. pigerne bag nedenstående citat fortæller, at de benytter 
samme analysemodeller, som de fik i folkeskolen, og det giver dem en 
oplevelse af, at de ikke lærer noget nyt i faget.

karoline: Ja, fordi at... altså, jeg synes jo bare, at dansk... altså jo man 

kan selvfølgelig lære mere, ikke også. Men det er... altså for eksempel 

i matematik, ikke, altså nu sammenligner jeg meget med matematik, 

ikke. for det synes jeg, at jeg er bedre til i hvert fald, fordi at der lærer 

man noget nyt, og det skal se sådan og sådan ud, og så gør man sådan 

og sådan. dansk, det er noget anderledes, fordi så får man et digt eller 

et billede, og så kan man så sætte sig ned og sige, okay jeg kunne godt 

tænke mig at gøre sådan og sådan ved det her billede, at analysere på 

den og den måde. det synes jeg bare ikke, altså det behøver man ikke 

at bruge krudt på, jo men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. 

altså, man skal ikke lære noget nyt for at kunne det. for i folkeskolen, 

der har man jo haft om digtanalyse og man har også…

kamilla: Ja, der får man de der fine analysemodeller, hvor der bare er 

de der femten punkter, som man går igennem, og når man så er færdige 

med dem, så har man lavet en analyse.

karoline: Ja, og dem har man så stadigvæk. (stx3a)

Men der er dog også enkelte elever, som fremhæver, at i dansk “der 
er en god faglighed, altså, det man har lært i folkeskolen, får man ud-
bygget” (pige i stx1a), og andre nævner, at de kan bruge modeller fra 
9. og 10. klasse, men mere i dybden (hf1). Nogle af htx-eleverne har en 
anden slags oplevelse med dansk og sprog. for dem er det et åndehul 
i forhold til de hårde naturvidenskabelige fag. de naturvidenskabelige 
fag er hårde, fordi der er så meget, man skal huske, som man ikke bare 
kan tænke sig frem til. dansk og engelsk er mere ’hyggefag’ og ’hyg-
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gelektier’ (htx1b). Men udsagnene omkring dansk og de humanistiske 
fag som ’hyggefag’ får en anden lyd, når eleverne fortæller om deres 
forvirring over kriterierne for, hvad de skal kunne, og hvad der giver 
anerkendelse og opmærksomhed eller (tale)tid i undervisningen.
 i et af interviewene på stx fortæller eleverne om en gruppe pigers 
dominans i undervis ningen. pigerne problematiserer lærerens udsagn 
og fører diskussioner, som de interviewede elever (to drenge og en 
pige) ikke oplever som meningsfulde. intervieweren spørger, om der 
er nogle fag, hvor den gruppe af piger ikke kan køre den form for do-
minerende diskussioner:

oskar: i de naturvidenskabelige fag. alt hvor der er klare facts. der kan 

de ikke styre. de kan ikke diskutere der. det er fuldstændigt udelukket, 

hvad deres mening er, fordi det er håndfast.

emma: du er nødt til at holde dig til fakta, at det skyldes den og den 

grund, og det er dokumenteret langt tilbage. så der er faktisk ikke dis-

kussioner på samme måde. de er mere jævne, de timer, så der er flere 

af de andre, der får sagt noget. de er også bedre til at høre flere i hele 

klassen.

oskar: der bliver heller ikke gentaget.

Jakob: Ja, det er de bedste fag.

emma: det er, fordi de tager rundt i klassen. læreren vælger også dem, 

der ikke rækker hånden op. i dansk og sprogfagene er det mest dem, 

der rækker hånden op, der bliver taget, og så er det de samme. (stx1b)

dominansen er tilsyneladende ikke kønsbaseret, da den også opleves 
af nogle af pigerne. Meget tyder på, at der et element af social forskel, 
da det er de samme piger, som gruppen henviser til som de ’kloge’ 
piger med en større paratviden (jf. den samme gruppes diskussion om 
paratviden, se s. 53). irritationen over, at det ofte er de samme, der del-
tager mest i diskussionen i klassen, går igen i flere interview, særligt i 
snakken omkring de humanistiske og samfundsviden skabelige fag (jf. 
kapitel 3).



49kapitel 2: fag, kriterier og karakterer

2.2 kriterier for bedømmelse 

spørgsmålet om kriterier for bedømmelser handler om, på hvilken 
måde eleverne ved eller har en fornemmelse af, hvad det er, de skal 
kunne for at få gode karakterer. på den måde er det forbundet med 
elevernes forståelse af, hvad fagene går ud på, og dermed både deres 
egen fortolkning af, hvad fagenes mål er, og deres tolkning af lærernes 
tolkning. hvis eleverne skal kunne vide, hvordan de skal gebærde sig 
i skolen og i forhold til lektierne, og hvis de skal kunne prioritere deres 
arbejdsindsats i forhold til gymnasiet, er det nødvendigt, at de har en 
forståelse af kriterierne for bedømmelse. elevernes svar i interviewene 
i forhold til dette tema varierer fra en ret klar fornemmelse af, hvad 
man skal kunne, til en helt grundlæggende forvirring over, hvad der 
kræves af dem. i et gruppeinterview på hf spørger intervieweren om 
eleverne har en fornemmelse af, hvad der giver gode karakterer:

Nick: Nej, det har jeg ikke.

linda: i nogle fag. i matematik. hvis det er en skriftlig aflevering: så 

hedder det masser af tekst, konklusioner, mellemregninger, god opstil-

ling og selvfølgelig løst opgaven rigtigt.

int1: er der nogen fag, hvor i er helt blanke på, hvad der skal til?

anna: engelsk.

linda: Ja.

Nick: samfundsfag.

Begge piger: Ja! fy for den.

linda: Jeg er en, der er god til at snakke generelt, så jeg håber, det lyk-

kes mig at snakke mig ud af tingene, men der ligger også den frygt, 

at jeg ikke ved, hvad jeg skal snakke mig ud af. så den ligger lidt i 

uvished.

int2: hvad giver man efter i billedkunst?

Nick: det må ikke kunne lade sig gøre at give karakterer i billedkunst. 

(pige1: fordi det er smag og behag). 

Jeg har det lige som med at analysere tekster. det går efter en anden, 

som mener noget andet, som måske mener noget andet end en selv 

(pige1: Men der er nogle analyseformer). 

Men hvis jeg synes, det er en blomst, og censor synes, det er en agurk, 

så bliver vi jo aldrig enige. (hf3)
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disse tre elevers oplevelser deler de med flere af de andre elever, vi 
har interviewet. det gælder både oplevelsen af, at det er relativt enkelt 
i matematik og de naturvidenskabelige fag, og at det er ret diffust i 
dansk og nogle af de humanistiske fag. samtidig er oplevelsen af at 
skulle mene det samme som nogle andre – og som regel det samme 
som læreren – også ret udbredt. samfundsfag bliver til tider trukket 
ind som et fag på linje med de humanistiske fag, hvor man skal kunne 
snakke og diskutere, men der er også elever, som mener, at det hand-
ler om at kunne dokumentere sine udsagn på samme måde, som man 
skal kunne dokumentere, hvordan man er kommet frem til det resul-
tat, som man har fået i matematik:

det, som ligger på htx, det er dokumentationen [en anden elev: det, 

som ligger på de gymnasiale uddannelser]. resultatet er også en del af 

din karakter, men det er mere den dokumentation, du har. på matema-

tik på a-niveau, der får vi en lommeregner, og så er det ikke svært at 

få det rigtige facit, men lige så snart læreren så siger, jamen så kom op 

til tavlen og tegn den op og skriv, hvordan du kom frem til den. så står 

man der som et spørgsmålstegn. det er derfor dokumentationen, det 

giver høje karakterer at kunne dokumentere det, du gør. i folkeskolen 

er det meget facit. Min mor er folkeskolelærer. her bliver der fokuseret 

meget på dokumentationen. (htx2)

som eleven bag ovenstående citat fortæller, hører han ikke til kate-
gorien af elever fra gymnasie fremmede miljøer. elevens mor er folke-
skolelærer, og han trækker i sin forklaring på kriterierne i gymnasiet 
tydeligt på en diskussion, som han har haft med sin mor. eleven fort-
sætter med at forklare, at kriterierne for dokumentation også gør sig 
gældende i samfundsfag, men ikke i engelsk og dansk, hvor man kan 
snakke sig til en god karakter.

[…] engelsk, det er jo ligesom dansk, der kan du snakke. Men du kan 

ikke i samfundsfag sige, at socialdemokraterne vil have udlændingene 

ud af landet. så må man have lidt baggrundsstof, du må kunne doku-

mentere, at socialdemokraterne har sagt det. hvis du ikke kan doku-

mentere, at de har sagt det, så er det ikke rigtigt. eller jo, måske er det 

rigtigt, men så får du måske syv i stedet for ni. (dreng, htx2)
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i citatet udtrykkes også den opfattelse, at der i dansk og flere af de 
humanistiske fag ikke på samme måde er et fast resultat. i de fag skal 
man kunne tale på den rigtige måde og bruge de rigtige ord. Man skal 
tale samfundsk, bruge bonusord, eller bruge “det rigtige sprog”. i ne-
denstående citat fra samme interview som ovenstående citat formule-
res elevens sprogbrug som et afgørende kriterium.

lars: så vil jeg hellere sige i samfundsfag, der skal du kunne snakke 

samfundsk. det er sådan, man siger ’valutabalancen’ og ’inflationen’. 

samfundsfagske ord.

Morten: samfundsrelaterede ord.

lars: Nej, ikke samfundsrelaterede. samfundske ord.

int: så der er nogle fag, hvor man skal kunne snakke nogle ord, og så er 

der nogle fag, hvor man skal kunne det der ’dokumentationsting’.

lars: Ja, sådan er det. […] hvis vi kommer til eksamen [i dansk], og kan 

bruge ord som logica og virkelig kan fyre latinske ord af, det at bruge 

mere nuancerede ord, det er noget af det, der giver gode karakterer. 

ligesom i samfundsfag: hvis jeg kun kan tale samfundsk, så vil censor 

tænke wouh, og så vil jeg også få høje karakterer der. (htx2)

en pige på stx fortæller, at hun oplever, at dansk er det samme som i 
folkeskolen, samtidig med at hun også kan se, at kravene er ændret. 
Men hun har svært ved at realisere disse ændrede krav og oplever 
ikke, at det er noget, hun tilegner sig fra undervisningen i gymnasiet. 
hun beskriver det mere som en forudsætning i gymnasiet:

karoline: Man kan selvfølgelig bare udbygge dem [analysemodellerne 

fra folkeskolen] med noget pænere sprog og sådan nogle ting, og så 

skrive det på den måde, man gerne vil have det. Men jeg har i hvert 

fald svært ved at finde ud af, hvad det er, man skal gøre for at få topka-

rakterer. i matematik, der skal man have det rigtige facit og de rigtige 

forklaringer. i dansk der skal man skrive med et godt sprog, have et 

godt sprog og ramme det, der er det rigtige. og så tænker jeg bare, ja-

men det er jo ikke noget, man lærer. Jeg har ikke lært, hvordan jeg skal 

stille en stil op i dansk. […]

int: hvad er et godt sprog?
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karoline og kamilla: et varieret sprog.

karoline: Man må godt kunne fremmede ord, synonymer og sådan 

nogle ting.

hanne: hun har bare de ord, som hun godt vil have, at vi bruger for 

nogle forskellige ting. det kan godt være nogle svære ord, men det kan 

også godt være nogle ord, som vi måske slet ikke har hørt før. det vil 

jeg da sige. der er da mange ord, som hun bruger, som vi slet ikke har 

hørt før. for eksempel hvis hun retter nogle af de ord, vi har skrevet, så 

vil hun hellere have, at vi skriver det her ord, ikke. (stx3a)

på den ene side oplever eleverne, at kriterierne er klare nok: det er 
fremstillingsformen og sproget, som er vigtigt. på den anden side er 
det et lukket land for dem, hvad det vil sige. eleverne har svært ved 
at sætte ord på, hvad det er, der kræves af dem. lærerens forklaringer 
bliver af eleverne oplevet, som at deres eget sprog ikke er godt nok, 
at læreren har en forestilling om, at de skal bruge bestemte ord, “ord, 
de ikke har hørt før”, “ord, der fanger” eller flere ord for at beskrive 
det samme. Men hvad vil det sige, og hvorfor er det vigtigt at kunne? 
denne usikkerhed over for, hvad der egentlig kræves, viser sig også i 
en gruppe hf-elevers beskrivelse af en dansk stil, de har fået for:

karina: dansk, det er da også sindssygt svært. det er virkelig en ud-

fordring.

sebastian: Jo, den nye er i hvert fald svær. vi har fået sådan en dansk stil 

for, der virker helt vildt svær og uoverskuelig. og hun kan ikke rigtigt 

forklare os, hvad det betyder med de der ting.

int: hvad går den ud på?

sebastian: det er noget med, at vi skal formidle til en hf-klasse, og vi 

ved ikke, hvordan hun mener, vi skal gøre det.

karina: vi har fået en tekst af herman Bang, og så skal vi analysere 

den og formidle den til en 1. års hf-klasse, så de forstår det. Men vi skal 

samtidig bruge faglige udtryk.

ken: den skal være interessant og faglig. der er mange ting som...

sebastian: konklusioner og så videre. (hf2)

eleverne har altså fået en opgave, som de ikke forstår, hvad går ud på, 



53kapitel 2: fag, kriterier og karakterer

og hvor de ikke oplever, at læreren kan forklare, hvad hun mener. Ud 
fra deres beskrivelse forekommer det, som om læreren har bestræbt 
sig på at give analysen af den litterære tekst en konkret retning ved at 
indlægge en formidlingsdimension. Men det er gået hen over hovedet 
på eleverne, som tilsyneladende ikke får nogen ideer om, hvad de for-
skellige nøgleord betyder: analysere, formidle, faglige udtryk.
 oplevelsen af ikke at kende kriterierne kommer også til udtryk i 
andre interview. vi har allerede citeret pigen fra hf, som var usikker 
på, hvad hun skulle tale sig ud af, men også i et gruppe inter view, hvor 
to hf-piger fortæller om deres eksamen i billedkunst. i det tilfælde dre-
jer det sig også om at forstå koderne i en eksamenssituation (f.eks. at 
opmuntrende nik fra en eksaminator ikke er det samme som en høj 
karakter), men pigerne er også noget usikre på, hvad det er, de ikke har 
gjort rigtigt.
 arbejdet med at afkode kriterierne kan også kompliceres af, at der er 
forskel på lærerne. det bliver meget synligt i nogle af de tværgående at-
forløb, hvor lærerne anlægger forskellige kriterier, og et andet eksempel 
er en pige (hf3), som fortæller, at den ene lærer vil have mere sammen-
hæng, mens den anden synes, det er fint nok, som hun skriver nu.
 i et enkelt af gruppeinterviewene (hf3) er eleverne også inde på, at 
man skal vise, man er selvstændig og tager initiativ. ellers er der kun 
ét af interviewene, hvor ordet kompetencer bliver brugt. det er en pige 
på htx (htx1b), som henviser til deres grundforløb, hvor de har arbejdet 
med læringsformer og forskellen mellem viden og kompetencer, men 
det er ikke noget, som knytter sig til hendes oplevelse af fagenes mål. 
eleverne i et interview fortæller, at de har fået beskrivelsen af målet med 
faget forklaret ved, at lærerne gennemgik det på overhead, og de fik ud-
leveret nogle hæfter, men det er tilsyneladende ikke sket andre gange.
 paratviden bliver også nævnt som et kriterium i snakken om, hvad 
man skal gøre for at få gode karakterer. i et af interviewene (stx1b) for-
tæller en pige, at man godt kan spørge læreren om noget, hvis man ikke 
forstår det. “Men man skal helst virke klog, hver eneste gang man siger 
noget. du skal have paratviden med i alt.” (stx1b) Men da intervieweren 
spørger til, hvor man får den parat viden fra, har de svært ved at sætte 
ord på det. de er dog alle enige om, at almenviden er noget, man har 
med sig i forvejen – enten fra folkeskolen eller fra sine forældre. ele-
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verne oplever med andre ord snarere almen viden som en forudsætning 
for at kunne deltage i gymnasiet, end de oplever det som noget, de lærer 
i gymnasiet. på samme måde oplever eleverne sproget som en forudsæt-
ning for, frem for som en del af målet med, undervisningen.
 i et andet stx-interview (stx3b) fortæller en dreng, at fordi nogle 
elever kan spørge deres forældre om det faglige (konkret fordi tre af 
eleverne har forældre, som underviser i et naturvidenskabeligt fag), så 
kommer de andre elever til at virke dummere. Nogle elevers mulighed 
for at få hjælp hjælper altså ikke blot de samme; det bidrager også til 
at forstærke den synlige forskel – eller i hvert fald andre elevers ople-
velse heraf. og eftersom den mundtlige karakter i så høj grad handler 
om, hvordan man fremtræder på den mundtlige scene i klassen, så er 
det ikke usandsynligt, at elevens oplevelse har bund i virkeligheden.

2.3 karakterer og feedback 

i et par af interviewene (htx2) og (stx2b) nævnes det, at karakterer har 
en større betydning i gymnasiet, end de havde i folkeskolen. karakte-
rer og karaktergivning har derfor en væsentlig indflydelse på elever-
nes prioriteringer og deres oplevelser af gymnasiet. her er hf interes-
sant, fordi man netop ikke får karakterer.
 Nogle af eleverne taler om, at der er lidt konkurrence om karakte-
rerne (f.eks. htx1b), mens der andre steder fortælles, at eleverne sammen-
ligner karakterer, men de synes ikke, de konkurrerer. selv om der måske 
ikke er en åben konkurrence, så er der i forbindelse med elevernes for-
tællinger om gruppedannelse (i hvert fald på htx) alligevel noget, der 
tyder på, at karaktererne har en betydning her – om end eleverne ikke 
direkte vil sige, det er sådan. selv om elevernes fortællinger om, hvad 
der skaber en populær elev, peger på, at det er, om man har humør og er 
god at omgås, så indgår karakterer formentlig også i stratificeringen.

Karakterer fungerer motiverende 
Nogle af de interviewede elever fortæller om, hvordan karakterer fun-
gerer motiverende for dem. karaktergivningen betyder, at man gør 
en ekstra indsats. i det ene htx-interview er det meget langt fremme i 
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elevernes bevidsthed, når de prioriterer deres arbejde. klassen havde 
i grupper skullet forberede en fremlæggelse i form af et skuespil, men 
ved fremlæggelsen var det en anden lærer, som var til stede. intervie-
weren spørger, om det har betydning for, hvor mange kræfter man 
lægger i det, og den ene elev svarer:

så var man jo ikke lige så engageret i det, for det var jo hende, [dvs. den 

fraværende lærer] der skal give karakterer. hvis jeg virkelig skal lægge 

kræfter i og virkelig skal lege skuespiller, så er det da også, fordi jeg vil 

have høje karakterer. så hvis det bare er en anden lærer, der skal kigge 

ind, mens vi fremfører det her stykke, så gider jeg sgu da ikke. altså – 

hvad får jeg ud af det? (htx2)

i et andet interview er drengene enige i, at hvis der er et fag, man inte-
resserer sig meget for, så vil man nok også prioritere det, selv om man 
ikke får karakterer i det, men generelt er det karakteren, som motive-
rer. som en dreng i interviewet siger: “det er jo karakteren, der skaber 
vores fremtid.”(htx2)
 i et gruppeinterview på den jyske hhx-skole fortæller en af dren-
gene, at han prioriterer de fag, som skal afsluttes. en pige fortæller, at 
hun ved seneste karaktergivning havde fået 8 (efter 13-skalaen) i alle 
fag og med sin mor havde talt om, hvad hun skulle prioritere, så nu 
ville hun vægte de fag, hun forventede at skulle bruge senere (hhx3). i 
denne gruppe indgår karaktererne som én faktor i motivationen, men 
ikke som den eneste; også interesse og forventninger til, hvad man 
skal bruge senere, spiller ind. karakteren bliver også beskrevet som et 
pejlingsmærke for, om der sker frem skridt. i et interview med en stx-
gruppe fortæller en pige, at hun oplever, at det at få en (bedre) karakter 
kan anspore hende til at arbejde videre:

Men det hjælper meget, når man så pludselig føler, det går fremad. den 

lille pil [f.eks. i ’7 med pil opad’, red.] betyder meget, så gider man det. 

så kan jeg måske få mere, og så gør man mere ud af det næste gang. 

(stx3b)

karakteren bliver en anerkendelse af den indsats, man har ydet, og en 
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forhåbning om, at det nytter at give den en skalle. de små tegn (den 
lille pil) beskrives som vigtige, og derfor frygtede nogle elever den nye 
karakter skala, da de store trin ville virke demotiverende, jf. nedenfor.
 Men det er værd at bemærke, at det tilsyneladende ikke kun er ele-
verne, men også lærerne som bliver påvirket af, om der gives karakte-
rer. i hvert fald ud fra elevernes oplevelser: “det er ligesom om, at når 
man får karakterer, så får lærerne flere forventninger til en, og så gør 
man mere ud af det.” (hf1) elevens oplevelse af, at lærernes forvent-
ninger bliver større, når der gives karakterer, hænger formodentligt 
sammen med, at lærerne forventer, eleverne gør mere ud af en opgave, 
som skal bedømmes med et tal. på den måde kommer de gensidige 
forventninger til at understøtte karakterens position som central moti-
vationsfaktor. karaktererne får en fremtrædende position, fordi det bli-
ver den valuta, anerkendelse udbetales i. hvis man har gjort det godt, 
skal det ses i en god karakter. på den måde ansporer karaktererne til, 
at eleverne gerne vil gøre det godt. Men det flytter også hele fokussen 
hen på karaktererne, så det er den eneste gangbare mønt, mens andre 
former for feedback, ros eller anerkendelse ikke opleves som seriøse – i 
hvert fald ikke af eleverne, og måske heller ikke af lærerne.

Når karakterer fungerer demotiverende 
karaktererne bliver afgørende for, hvad der prioriteres. omvendt kan 
de også betyde, at eleverne mister interessen for faget, hvilket bl.a. 
hænger sammen med, at interesse og oplevelsen af at kunne finde ud 
af et fag er forbundet med hinanden, jf. ovenfor. en gruppe af drenge 
fra hhx i københavn er meget kontante i deres oplevelser af, at ka-
rakterer kan være demotiverende. deres oplevelser knytter sig både 
til situationer, hvor stoffet er svært, og situationer, hvor de oplever, 
bedømmelserne er uretfærdige (jf. s. 59). drengene i denne gruppe har 
generelt oplevet et voldsomt dyk i deres karakterer fra folkeskolen til 
gymnasiet, og en af dem fortæller:

altså, jeg har kun fået ellevetaller, jeg har aldrig fået andet i folkesko-

len. lige pludselig mand, bang, nul tre, nul fem. så tænkte jeg, hvad 

fanden sker der. Jeg er jo ikke dum til matematik. så mister jeg lysten 

til det. for jeg ved, jeg ikke er dum. den måde, de underviser på, og 
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det stof, de giver os, der må være et eller andet forkert med det. der er 

ikke noget galt med mig. Nej, men du skal tage dig sammen. så siger 

jeg, prøv lige at kigge på min karakter. fra ottende til tiende klasse der 

er kun ellevetaller, hvordan fanden kan jeg få nul tre. Ja, men du skal 

bare følge med. og hele klassen har fået femtaller og sekstaller. så ved 

du hvad, glem det mand. (hhx1)

eleven her anerkender ikke uden videre karakteren som en retvisende 
bedømmelse af hans evner. det kan efter hans vurdering ikke være 
rigtigt, at man falder fra 11 til 03, eller at hele klassen (som han oplever 
det) har fået så lave karakterer. hans oplevelse er, at der er noget galt 
med skolen eller læreren, men den lave karakter får ham ikke til at give 
den ’en skalle’ og vise det, han mener, han kan – eller at følge med, som 
læreren siger. han står af og synes ikke, det er værd at yde en indsats.
 denne reaktion med at blive passiv som følge af dårlige karakte-
rer bliver forstærket af, at eleverne oplever, at nogle af lærerne bruger 
karakterer som disciplineringsinstrument. drengene fra samme inter-
view fortæller, at de har en stærk oplevelse af, at dansklæreren giver 
karakterer efter, om man er stille i timerne eller ej. så selv om man er 
aktiv i timerne og laver lige så meget som de andre, så trækkes man 
ned i karakter, hvis man også snakker med sidemanden eller kommer 
med kommentarer:

Jeg vil sige vores dansklærer [de andre samtykker]. hun truer utroligt 

meget. hvis der er en smule støj i klassen, eller der er nogen som ikke 

lige har forberedt sin fremlæggelse, en meget lille fremlæggelse i klas-

sen, så bruger hun tit det, at nå ja, det kan hun godt se nu her, når der 

skal skrives karakterer. så hun truer os.

og det er forkert, det hun gør, synes jeg. hvis det skal være på den 

måde, så er der mange af os, der tænker fuck dig, så gider jeg ikke at 

lave noget som helst. så bare giv mig nul fem eller nul nul.

int: Men det går jo kun ud over jer!

Ja, jeg ved godt, at det er dumt og måske forkert at være på den måde. 

Men jeg har bare ikke lyst til at høre på sådan noget. Bare fordi du ikke 

kan lide det, er det jo ikke ensbetydende med, at det er forkert. (hhx1)
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denne gruppe drenge har en reaktionsform over for skolen, lærerne og 
karaktererne, som betyder, at de står af, når de får dårlige karakterer. 
det skyldes i vid udstrækning, at de oplever karaktergivningen som 
uretfærdig, men ikke kun: den ene fortalte, at han ikke gad, når en stor 
indsats ikke gav sig udslag i en tilfredsstillende karakter. fordi dren-
gene reagerer på denne måde, bliver de vanskeligere at få i tale. Ud fra 
deres fortællinger virker det ikke, som om karaktererne er ledsaget af 
samtaler eller kommentarer, men under alle omstændigheder betyder 
praksis omkring karaktergivningen, at eleverne glider længere væk fra 
skolen og lærerne og dermed bliver vanskeligere at få kontakt med og 
eventuelt hjælpe med, hvad de skulle gøre. drengene indordner sig 
ikke: de yder modstand og tager afstand gennem noget, der har min-
delser om en subkultur og måske endda en modkultur.

Er karakterer retfærdige? 
i et interview med en gruppe drenge på htx fortæller de, at de synes, 
karakterer er retfærdige. samtidig er der en masse strategier, som hæn-
ger sammen med karaktergivningen. de fortæller, at det er forskelligt 
fra fag til fag, hvad man skal gøre. i nogle fag er det produktet mere 
end teorien, som er vigtigt, mens det i andre fag er at aflevere til tiden 
og klare sig godt i prøverne. Mundtlige karakterer handler om at have 
hånden oppe. på et spørgsmål om, hvad de mener, der skal til for at 
hæve karakteren, siger de, at man skal “hive sig selv op ved håret” og 
“tage sig sammen”: “Mange ville kunne hæve karakteren en eller to, 
hvis de brugte lidt mere tid på lektierne og sagde noget i timerne”, som 
den ene dreng siger (htx1a).
 Netop betydningen af den mundtlige deltagelse bliver nævnt i flere 
interview. en pige med etnisk minoritetsbaggrund (hf1) fortæller i et 
individuelt interview, at hun ikke siger så meget i timerne, men hun 
venter med at vise, hvad hun kan til eksamen. det er en fordel ved 
hf, mener hun, at det kan lade sig gøre. på samme måde fortæller en 
dreng fra stx (stx2b), at han er træt af, at det mundtlige betyder så me-
get, fordi han ofte blot sidder og følger med. Men det anerkendes ikke 
som en legitim måde at være deltagende i undervisningen på.
 i interviewene er der eksempler på, at eleverne oplever karakte-
rerne som uretfærdige. det gælder f.eks. de elever, som oplever, at 
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man skal mene det samme som læreren i de humanistiske og de sam-
fundsvidenskabelige fag, og at det også spiller ind på bedømmelsen. 
dermed bliver karakteren til en sindelagskarakter. i et par interview 
på hhx fortæller eleverne, at de har indtryk af, at man skal være gode 
venner med lærerne, eller at det har betydning for karakteren, hvis 
læreren godt kan lide en, eller at den dygtige fodboldspiller får bedre 
karakterer af den fodboldinteresserede lærer.
 Nogle af disse historier hænger formentlig sammen med, at elever-
ne ikke har afkodet de kriterier, som gælder. Man kan ikke afvise, at der 
er lærere, som lader deres bedømmelse påvirke af, om eleverne er enige 
med dem eller ej. Men det er nok sandsynligt, at de lærere, som elever-
ne siger det om, snarere har bedt eleverne om at argumentere for deres 
tolkning eller synspunkt, og at det af eleverne er blevet opfattet som en 
afvisning af syns punktet på grund af indholdet, og altså ikke fordi det 
var uunderbygget. den diskussionsform, hvor det er argumentationen, 
som er det afgørende fremfor synspunktet, er ikke nødvendigvis no-
get, elev erne er fortrolige med. oplevelsen af uretfærdige og partiske 
karakterer kan på den måde tolkes som et konkret udtryk for elevernes 
manglende fortrolighed med bedømmelseskriterierne. Men det er også 
udtryk for, at det ikke er lykkedes lærerne og skolen at formidle krite-
rierne for bedømmelserne på en måde, som eleverne har kunnet forstå 
fuldt ud.
 der er et eksempel, som gør det tydeligt, hvordan eleverne oplever 
karaktergivningen som vilkårlig og uretfærdig. et par stx-elever for-
tæller, at to elever havde afleveret stort set ens opgaver, og at den ene 
havde fået pil opad og den anden ikke. da de havde spurgt læreren, 
hvordan det kunne være, havde de fået at vide, at det jo også havde 
noget at gøre med, hvilket humør læreren var i, da karakteren blev 
givet (stx1a).
 det er muligt, det er rigtigt, at humøret spiller ind; karaktergivning 
er ofte ikke en eksakt videnskab. Men i så fald må man ikke undre sig 
over, at eleverne får en oplevelse af karaktergivningen som vilkårlig og 
uretfærdig, med mindre den følges op af enten gode forklaringer, som 
viser, at vilkårligheden (forhåbentligt) ligger inden for et begrænset 
udsving, hvilke kriterier som lægges til grund, og hvorfor disse krite-
rier efterlader rum for udsving. hvis læreren har forsøgt at være mor-
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som, er den måde, eleverne refererer lærerens kommentar på, udtryk 
for, at karakterer for eleverne er en alvorlig sag, og at læreren derfor 
ikke kan tillade sig at lave sjov med dem!
 en sidste kommentar fra en elev vedrørende karakterer knytter sig 
også til bedømmelsesgrundlaget. Nogle af eleverne spørger i intervie-
wene, hvilket grundlag læreren overhovedet har at bedømme på. Når 
der er så mange elever i klasserne, kan lærerne ikke vide, hvad den 
enkelte elev kan (hhx1, pige). og en anden pige siger i et individuelt 
interview (stx1a): “Jeg forstår ikke altid karakteren. de skal holde styr 
på mange elever.” klassekvotienterne får med andre ord eleverne til 
at tvivle på, om det overhovedet er muligt for lærerne at vurdere den 
mundtlige præstation. det er en ret grund læg gende problematisering, 
som ikke anfægter princippet i karaktergivningen, men hvorvidt den 
kan gennemføres.

Andre feedbackformer end karakterer? 
i den ene klasse (hf3) har eleverne bedt om at få karakterer på nogle af-
leveringer for at få en fornemmelse af, hvor de ligger. en pige, som tid-
ligere har gået i det almene gymnasium, men er skiftet til hf, synes, det 
var godt med karaktererne i gymnasiet, fordi man vidste, hvor man lå 
(hf1). hun synes ikke, tutorsamtalerne er nok. en gruppe drenge på 
htx fortæller, at det er vigtigt med begrundelser, men hvis de ikke led-
sages af en karakter, så bliver det ’for pædagogisk’. der er med andre 
ord den samme grundlæggende opfattelse af, at en talkarakter er den 
form for feedback, som er seriøs og relevant.
 der er forskellige oplevelser af, om der bliver givet kvalitativ feed-
back eller ej. Nogle fortæller, at den feedback, de får, kan de ikke bruge 
til noget. i et individuelt interview på den ene københavnske htx-skole 
kommenterer eleven arbejdet med portfoliometoden:

i første år var vi oppe til en portfolioeksamen. Man havde lavet nogle 

opgaver og lagt dem ind i nogle mapper. de var alle sammen i alles 

portfoliomapper. vi skulle vælge tre opgaver og fortælle hvorfor, man 

havde valgt dem ud. hvad man havde lært, hvordan man havde lært, 

og hvad der så var kommet ud af det. også – hvis det var en stil – hvor-
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dan var stilen så blevet, og hvad jeg kunne have gjort bedre. hele tiden 

at være bevidst om, hvorfor er det sådan. […] Men det var for meget 

på første år. det syntes lærerne også. før reformen var det ikke så eks-

tremt, altså at man kom op til eksamen i, hvordan man lærer. det kunne 

jeg ikke tage seriøst, at man til en eksamen skal vide, hvordan man 

lærer. et eller andet sted ved man jo godt, hvordan man lærer. Man har 

altid sin egen måde at lære på og læse en tekst på. det er lidt voldsomt 

at definere det. Man skal ikke bruge det til andet end at indlære. det 

kan blive så meget, at man tænker ’det gider jeg ikke’. (htx1b)

pigen her er ikke afvisende over for det fornuftige i portfoliometoden 
som en måde at blive bevidst om sin arbejdsstil på. Men hun har svært 
ved at se det som en del af en eksamen: det bliver for meget, og så mi-
ster hun motivationen. portfoliometoden som grundlag for feedback 
bliver opfattet som rimelig, men det er på tværs af en forståelse af, 
hvad der skal gives karakterer for.
 Nogle elever fortæller, hvordan de mærker, at lærerens ros giver 
dem et løft, “så man er helt oppe”, som de siger. den form for positiv 
feedback er ikke alene motiverende for eleven, men har også betyd-
ning for elevens opfattelse af, hvad hun eller han er i stand til at gøre. 
feedback, som formidler en fornemmelse af kompetence til den læ-
rende, påvirker den måde, eleven går til efterfølgende opgaver på, og 
har indflydelse på, hvor vanskelige opgaver eleven vover at give sig i 
kast med (Zimmermann 1995).
 det generelle indtryk fra interviewene er, at der ikke arbejdes med så 
mange forskellige feedbackformer, eller også sker det ikke på en måde, 
som disse elever fanger. det er også indtrykket, at formativ evaluering 
ikke er fremherskende; eller igen i det mindste ikke på en måde, som 
eleverne opdager. tutorsamtalerne på hf, og i nogle tilfælde også på de 
andre skoleformer, bidrager med andre former for feedback til eleven, 
men de er ikke knyttet specifikt til de enkelte fag og kan derfor – deres 
øvrige dyder til trods – ikke uden videre træde i stedet for en formativ, 
kvalitativ feedback til eleverne om deres faglige bidrag.

Karakterer som barriere for læring 
i et par tilfælde fortæller elever om karakterer og bedømmelser, hvor 



62 kapitel 2: fag, kriterier og karakterer

det fremgår, at karaktererne kan virke blokerende for læring. i et inter-
view på det jyske htx fortæller en dreng om portfolioeksamenen:

søren: vi har jo de der portfoliosamtaler. Men det hjælper os ikke rig-

tigt, det er bare en belastning at skulle lave dem, synes jeg.

lise: Ja, det tager bare vores tid. vi har jo travlt med mange andre ting, 

og nu har vi så også lige pludselig fået det oven i hatten, som vi skal til 

eksamen i. Jeg synes ikke, det er særligt smart.

søren: Ja, hvis ikke vi skulle til eksamen i det, ville der nok være lidt mere 

ro over det. Men for mig for eksempel er det selvfølgelig nemt at få en 

karakter over, eller hvad man skal sige, altså det er noget, der kan trække 

op i den samlede karakter, når man bare lige skal skrive lidt ned uden 

sådan egentlig at skulle bruge hovedet. hvor man bare skal skrive sine 

oplevelser, eller hvad man skal sige, og så fortælle om det i en samtale. 

Men jeg synes stadig godt, at jeg kunne bruge tiden noget bedre. (htx3)

drengen her synes (som htx-eleven i afsnittet om andre feedbackfor-
mer), at selve tanken med portfoliometoden og samtalerne i den for-
bindelse kunne være meget godt, selv om hans begejstring er begræn-
set. Men det forhold, at der er knyttet en karakter til den, betyder, at 
der ikke er ro over det. hvis tanken med portfoliometoden skulle være 
at skabe refleksion hos eleverne i forhold til deres læringsformer og 
arbejdsstil, så er det for denne elev blevet forstyrret af, at der knyttes 
en karakter til – selv om den opleves som ’let’.
 i et citat, vi bragte tidligere, kommenterer eleverne også på en 
måde, som viser, at karaktergivningen kan være forstyrrende for læ-
ringen: “Man kan godt spørge læreren om nogle ting. Men man skal 
helst virke klog hver eneste gang, man siger noget. du skal have parat-
viden med i alt.” (stx1b)
 Når man skal virke klog, hver gang man siger noget, hænger det 
sammen med, at den mundtlige standpunktskarakter gives på grund-
lag af den mundtlige deltagelse i undervisningen. derfor er det ele-
vernes oplevelse, at de skal fremstå kloge, når de siger noget i klas-
seoffentligheden. problemet i forhold til læringen opstår, hvis eleverne 
faktisk ikke forstår, hvad der foregår i undervisningen, og har brug 
for at spørge om yderligere forklaring eller hjælp. så kan kravet om at 
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skulle ’virke klog’ gøre det vanskeligere at spørge, end hvis karakte-
rerne ikke var til stede som en faktor i klasserummet.
 en pige på hf fremhæver den tilsvarende pointe, da hun skal nævne 
en fordel ved hf frem for gymnasiet. intervieweren spørger, om grup-
pen ville foretrække, at der også var karakterer på hf. det svarer de alle 
nej til, og pigen uddyber:

så ville det være det samme som i gymnasiet, ikke. Jeg kan godt lide, at 

på hf, der kan man spørge, man kan spørge de mest dumme spørgsmål. 

og det kan man ikke på gymnasiet, der skal man jo spille, at man kan 

finde ud af det.

int: Ja, det er jo virkelig her, der er den store forskel.

Ja, så kan man få mere ud af det, fordi man bare kan spørge. i stedet for 

at man skal tænke over, hvad læreren tænker om én, eller om de i det 

hele taget mener, at man er lidt dum eller hvad. og det kan man ikke 

på gymnasiet. (hf2)

pigen her har været begyndt på stx, men stoppede fordi:

Jeg var træt af det der karakterræs. Man skal fedte for lærerne for at få 

gode karakterer, og det gad jeg ikke lige. det der med at skulle være 

på hele tiden. altså nogle gange, så kan man jo godt have en dag, hvor 

man bare har lyst til at slappe lidt af. og hvis man gør det, så ryger 

karaktererne bare lidt ned. de vil ikke rigtigt være ved det, men på 

gymnasiet der kan det også trække ned, hvis man ikke har de samme 

meninger som lærerne. (hf2)

pigens erfaringer fra stx peger med andre ord både på, at karakterer 
kan virke disciplinerende (man er nødt til at være aktiv og ikke slappe 
af), og på oplevelsen af, at bedømmelsen ikke altid er ret færdig, og at 
karaktererne fører til fedteri. “det var en af grundene til, at jeg valgte 
hf. ikke fedteri.” (hf1) Man kan måske ikke direkte sige, at fedteri blo-
kerer for læring, men det betyder, at den mundtlige standpunktska-
rakter producerer en bestemt form for elevadfærd i undervisningen, 
som måske ikke er den mest hensigtsmæssige for læring eller for un-
dervisningens forløb.
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 Ud over at karaktergivningen kan fungere både motiverende og 
demotiverende, så tyder elevernes fortællinger også på, at nogle af de 
former for elevadfærd, som standpunktskaraktererne tilskynder til, 
ikke er specielt understøttende for elevernes læreprocesser. hf-ele-
vernes oplevelser med ikke at have karakterer før bedømmelsen ved 
eksamenen fortæller dermed både om de fordele og ulemper, stand-
punktskarakteren kan have.

2.4 sammenfatning: fag, kriterier, karakterer og 
de gymnasiefremmede elever 

analysen af elevernes fortællinger om fag, kriterier og karakterer pe-
ger på, at det virker positivt på dem, når læreren fortæller, hvad me-
ningen er med faget, eller når det fremgår på anden måde. eleverne 
lægger vægt på, at de kan se, hvad de kan eller skal bruge faget til, 
hvordan det er meningsfuldt. Mange elever kan også godt lide, når 
det er muligt at arbejde med indholdet selv, når de kan få “fingrene i 
indholdet” og ikke udelukkende hører om det. der er også eksempler 
på, at det fungerer godt, når læreren bygger videre på det, eleverne 
ved i forvejen.
 derudover er det påfaldende (men nok ikke overraskende for er-
farne skolefolk), at læreren betyder så meget for, om et fag opleves som 
godt eller skidt. elevernes oplevelse af læreren kan være grund til, at 
de vælger at engagere sig i faget, eller at de vælger netop ikke at gøre 
det. “læreren bestemmer jo selv, om faget skal være spændende,” som 
en elev har udtrykt det.
 det positive i den store betydning, læreren tilkendes, er, at så kan 
der arbejdes med elevernes interesser! de kommer ikke med på for-
hånd fastlåste sym- eller antipatier, men er bevægelige i forhold til den 
formidling af faget, som går gennem en lærer. der er altså en handle-
mulighed her.
 lærerens centrale betydning er også et udtryk for, at det ikke virker, 
som om det er en interesse for fagene i sig selv, som driver eleverne i 
gymnasiet. tværtimod er den mindre positive side af elevernes fortæl-
linger, at der er så mange historier, hvor eleverne fortæller om fag, som 
opleves som inderligt ligegyldige og kedsommelige.
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 Men derudover finder vi det særligt tankevækkende (og alarme-
rende), at kriterierne fremstår så uklare for eleverne, som det åbenbart 
er tilfældet. det betyder eksempelvis, at det ikke er tydeligt for elever-
ne, hvorfor de skal være bevidste om deres måde at formulere sig på, 
eller hvad det er, de skal lægge vægt på, når de arbejder med indholdet 
og forsøger at forstå (eller huske) stoffet.
 at kriterierne står så uklart for eleverne kan skyldes, at der er flere 
ting på spil. Ét forhold er, at det ikke virker, som om fagenes formål 
formidles til eleverne. Nogle elever fortæller, at læreren ved begyn-
delsen af året har fortalt, hvad de officielle mål er, men det virker ikke, 
som om der undervejs i undervisningen er en løbende refleksion og 
dialog om, hvad det er vigtigt at lære ved faget og hvorfor. hvis ele-
verne får præsenteret kompetencemålene for fagene og undervisnin-
gen i øvrigt, trænger de i hvert fald ikke igennem som mål, eleverne 
selv kan bruge til at orientere sig efter. det kan hænge sammen med, at 
målene i sig selv ikke er meningsfulde for eleverne, og det kan hænge 
sammen med, at det er vanskeligt stof at formidle, ligesom det måske 
heller ikke altid er åbenlyst for lærerne, hvad meningen med indholdet 
er.
 problemet med at kriterierne står så uklare for eleverne, er ikke ale-
ne, at de har svært ved at orientere sig og fokusere på det væsentlige. 
det betyder også, at kriterierne for bedømmelse kommer til at fremstå 
som et mysterium, og i nogle tilfælde som vilkårlig. det gælder ikke 
mindst i de humanistiske og de samfundsvidenskabelige fag, hvor det 
er vanskeligere for flere af eleverne at sige, hvad man skal kunne. i 
forhold til matematik og de naturvidenskabelige fag har eleverne en 
oplevelse af, at der er entydige svar, man kan sætte to streger under. 
derimod er bedømmelsen af argumenter, ræsonnementer og af “et 
godt og varieret sprog” uklar for eleverne, og muligvis vanskelig for 
lærerne at formidle – enten fordi sidstnævnte ikke tænker over kriteri-
erne, eller fordi de er svære at sætte ord på. resultatet risikerer at blive, 
at eleverne ikke får nogen forklaring.
 hertil kommer, at der er nogle særlige forhold med hensyn til de 
kriterier, som knytter sig til selve sproget. vi vender i næste kapitel til-
bage til, hvordan sproget i sig selv sorterer eleverne, men i forbindelse 
med kriterier og karakterer ligger der et særligt problem for de gymna-
siefremmede elever. Når de sproglige kriterier ikke formidles i skolen, 
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så har de gymnasiefremmede elever ikke andre steder at gå hen og 
få dem forklaret. Normerne for, hvad der gælder som godt sprog, vil 
ofte heller ikke være kendt af deres forældre, mens forældrene til de 
gymnasiekendte elever i højere grad vil kunne hjælpe de unge med at 
forstå, hvad det er, lærerne lægger vægt på i sproget, og hvordan de 
skal præsentere deres pointer. adgangen til at forstå kriterierne bliver 
dermed ulige.
 der synes at være nogle forskelle mellem skoleformerne i relati-
on til elevernes oplevelse af fag, kriterier og karakterer. eleverne på 
htx virker mest reflekterede i forhold til fagenes indhold. det er især 
htx-eleverne, som har overvejelser over, hvad fagene handler om, og 
hvorfor de er interessante. hf’erne virker derimod mest i vildrede med 
hensyn til, hvad faget går ud på, mens eleverne på hhx fremtræder 
mest skeptiske i forhold til fagenes indhold. det skal understreges, 
at der er tale om tendenser, og at der naturligvis findes interesserede 
hhx’ere og tøvende htx’ere.
 forskellen i forventningen til, om fagene kan bruges til noget, kun-
ne umiddelbart forventes at være knyttet til, om man har et bestemt 
mål med sin uddannelse, men sådan virker det ikke. Blandt eleverne i 
de klasser, hvor de i foråret i 1. g udfyldte spørgeskemaer, er det ikke 
hhx’erne, som fremstår som de mest målrettede (se tabel 4):

ved du hvad du skal efter  
gymnasiet?

Ja Nej er i tvivl total

skoleform

stx antal 
%

99 
35,6%

75 
27,0%

104 
37,4%

278 
100,0%

hhx antal 
%

45 
29,4%

46 
30,1%

62 
40,5%

153 
100,0%

htx antal 
%

64 
41,3%

32 
20,6%

59 
38,1%

155 
100,0%

hf antal 
%

46 
54,1%

11 
12,9%

28 
32,9%

85 
100,0%

total antal 
%

254 
37,9%

164 
24,4%

253 
37,7%

671 
100,0%

(tabel 4: sammenhæng mellem skoleform, og om eleverne ved, hvad de skal efter 
gymnasiet.)
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tabellen viser først og fremmest, hvor mange af eleverne, som er i tvivl 
om, hvad de skal. Mere end en tredjedel af eleverne i de 31 1.g-klasser 
er i tvivl, og yderligere en fjerdedel svarer, at de ikke ved, hvad de 
skal. hhx er den af de fire former, hvor færrest svarer, at de ved, hvad 
de skal efter gymnasiet. forklaringerne på hhx-elevernes ønske om at 
kunne se fagenes nytte og anvendelighed skal derfor snarere søges et 
andet sted. det må blive spekulationer, men det kan hænge sammen 
med, at eleverne netop ikke ved, hvad de skal bagefter, og derfor er en 
anvendelighed af fagene i andre sammen hænge end uddannelse vigti-
gere for dem. den tolkning støttes af et par citater i materialet. det kan 
så forstærkes af, at de gymnasiefremmede, som har valgt hhx, er dem, 
som har valgt den gymnasie form, som fjerner dem mindst fra en even-
tuel erhvervsuddannelse. deres valg af en boglig uddan nelse frem for 
en håndværksmæssig er derfor mindre definitiv, og den praktiske an-
vendelighed har måske derfor en stærkere placering som noget, der 
kan legitimere et indhold.
 elevernes oplevelser af fagenes indhold, af kriterierne for bedøm-
melsen af deres bidrag til undervisningen og af karaktergivningen vi-
ser altså samlet set en høj grad af usikkerhed hos de unge med hensyn 
til kriterier og vanskeligheder ved at se, hvad meningen er med det, de 
lærer i fagene. disse usikkerheder kan slå stærkere igennem over for 
de gymnasiefremmede elever, fordi de ikke umiddelbart har adgang 
til andre, som kan forklare dem kriterierne, og der er en risiko for, at 
den manglende mening og en nagende fornemmelse af urimelighed 
og vilkårlighed i karaktergivningen kan få de gymnasiefremmede ele-
vers tro og gejst i forhold til gymnasielivet til at smuldre.


