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– HF bliver 
oprettet

Gymnasiekulturens skjulte dynamikker favoriserer bestemte 
typer elever, og det må der gøres op med, når gymnasiet 
er blevet for alle, mener gymnasieforsker Susanne Murning. 
Hun fortæller, hvordan skoler og lærere kan og skal tage 
ansvar for, at der skabes gode klasse-fællesskaber.

%-aNDEl aF EN uNgDOMSårgaNg, 
DEr PåBEgyNDEr EN gyMNaSial 
uDDaNNElSE.

– men de har ikke lige gode 
forudsætninger for at 

komme til at sidde dér. 

”Alle elever lærer 
mest på forreste 

række” 
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Kilde:   T ilGanGsFreKvensen er bereGneT som den andel aF en unGdoms-
årGanG,  der påbeGyndTe en Gymnasial uddannelse i  deT påGældende 
år.  unGdomsårGanGen er bereGneT ud Fra de 15-17  åriGe i  deT påGæl-

dende år.  T ilGanGsFreKvenserne i  perioden 1955-1988 er basereT på 
TidliGere bereGninGer i  Gl .  se bryld eT al .  ( 1990) :  Gl 100 -  sKole,  sTand, 
ForeninG For yderliGere inFormaTion.  ØvriGe udreGninGer er basereT 

på daTa Fra uni-C daTabanK samT danmarKs sTaTisTiK  

1995/1996 

– De erhvervsgymnasiale 
uddannelser (HHX 
og HTX) blev gjort 
3-årige i 1995, og 
tilgangstal er medtaget 
fra 1996. 1-årig HHX 
samt adgangskursus 
til Ingeniør fratrukket 
denne kategori.

andelen af en ungdomsårgang, der går på 
en gymnasial uddannelse er steget markant over 
de sidste årtier. Det betyder, at gymnasiet skal 
rumme en mere blandet elevgruppe. Knap 10 
procent har anden etnisk baggrund end dansk, 
en tredjedel har forældre med en erhvervsfaglig 
uddannelse i bagagen og for syv procent har far 
og mor aldrig fået andre eksamensbeviser end 
det, der stammer fra grundskolen. 

Kilde :  Ministeriet for Børn og Undervisning
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”Alle elever lærer 
mest på forreste 

række” 
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Af Annette Haugaard

Lancier, orienteringsløb, tutorer, 
hytteture og gallafester. Der bliver lagt 
store kræfter i at skabe gode intro-
forløb for de tusindvis af unge, som 
netop er begyndt på stx, hf, htx eller 
hhx, og eleverne selv knokler også 
fagligt og socialt for at finde sig til 
rette. 

Men ny forskning peger på, at selvom alle er inte-
resserede i, at flest mulige får hue på hovedet, afhæn-
ger succes på gymnasiet ikke bare af flid og færdighe-
der. Unge fra familier med studentereksamen har en 
fordel frem for elever fra hjem uden boglig tradition, 
og en del af forklaringen er gymnasiekulturens ideal 
om elevernes frie valg, mener Susanne Murning, post.
doc. på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg 
Universitet, København.

For når man selv må vælge samarbejdspartnere, 
kammerater og pladser i klasselokalet, så grupperer 
man sig med dem, man kender på forhånd, og det 
selskab man tror, styrker ens individuelle muligheder 
og ens muligheder for at finde sig til rette i sit nye 
gymnasieliv. På kort tid er der skabt et hierarki ladet 
med symboler, hvor alt fra ens stol til taletid i timer-
ne kan udløse prædikater som ’seriøs’, ’doven’ eller 
’stræber’. Ofte er det ydre rammer og usynlige koder, 
som afgør, hvem der kan få lov at vise sig frem som 
en god elev, og det må skoler og undervisere have 
blik for i arbejdet med inklusion i gymnasiet, lyder 
det fra Susanne Murning.

”Der skal gøres noget aktivt for at organisere klas-
serummet og deltagelsesformerne i undervisningen 
anderledes, hvis man ønsker, at alle får mulighed for 
at gøre sig gældende i gymnasiet. Ellers er eleverne 
allerede efter få måneder låst fast i bestemte positio-
ner, som de har svært ved selv at bryde uden hjælp,” 
siger hun.

Hendes løsning er nogle helt enkle tiltag. Beslut 
hvor eleverne skal sidde, indfør mere varierede 
undervisningsformer og ryst eleverne sammen via 
socialt faglige aktiviteter. 

4 ud af 10 er fremmede
Behovet for at justere gymnasiekulturen hænger 
sammen med en ændret elevsammensætning. I dag 
vælger hele 7 ud af 10 unge en gymnasial ungdoms-
uddannelse, og mange har intet kendskab til det, 

de træder ind i. Syv procent af danske studenter 
kommer nu fra hjem med grundskolen som eneste 
eksamensbevis, og en tredjedel har forældre med en 
erhvervsfaglig uddannelse bag sig. 

”I en klasse vil mange være fremmede over for 
gymnasiekulturen, og de kan ikke gå hjem og få svar 
på, hvordan man begår sig, for deres forældre har 
ikke prøvet det selv. Det kan få konsekvenser for, om 
de overhovedet bliver inkluderet i gymnasiet,” siger 
Susanne Murning, hvis ph.d. handler om, hvordan 
særligt elever fra gymnasiefremmede miljøer finder 
sig til rette i gymnasiet.

Observationer i fem klasser og interview med 45 
elever viser, at de første måneder i høj grad handler 
om at finde ud af, hvordan man gør sig gældende i en 
skoleform, der er præget af værdier som selvstændig-
hed og ansvar for egen læring. 

”Eleverne oplever, at de ved at starte på gym-
nasiet selv har valgt deres uddannelse, og derfor 
også selv skal kæmpe sig til en attraktiv position. 
Gymnasiekulturen er præget af at skulle performe og 
det gør eleverne ved at vise både sig selv, hinanden 
og lærerne, at de er selvstændige, engagerede og gør 
en indsats. Det falder nogle elever let og de vil boltre 
sig som fisk i vandet, fordi de fagligt og socialt kan få 
lov at vise, hvad de allerede kan og har med af social 
bagage, mens andre har svært ved at bygge videre på 
deres viden og erfaringer og dermed få adgang til at 
lære det nye,” siger Susanne Murning.

aktive og passive pladser
Kampen om den gode placering er helt bogstavelig. 
Hvor det i folkeskolen typisk er lærerne, der fordeler 
stolene, så vælger eleverne i gymnasiet typisk selv, 
hvor de vil sidde ved de 3-4 borderækker vendt mod 
tavlen og katederet, som står i de fleste gymnasie-
klasser. Men det er hverken tilfældigt eller ligegyldigt, 
hvor man slår sig ned, for pladserne får symbolsk 
betydning.

”Første række bliver typisk besat af dem, der fra 
begyndelsen er mest sikre på gymnasiekulturen både 
fagligt og socialt, og de belønnes paradoksalt nok 
også med større faglige muligheder. Heroppe sidder 
man tættest på læreren og kan bedst gøre sig gæl-
dende i den mest udbredte undervisningsform, hvor 
læreren er i dialog med en enkelt elev af gangen. Og 
det er ret vigtigt, fordi gymnasiet i høj grad anerken-
der elever, der tager ordet og deltager mundtligt i 
timerne,” siger Susanne Murning.

Det er langt sværere at kunne fra gymnasiets mere 
passive bagsæde. 
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”På bageste række symboliserer pladserne faglig 
usikkerhed og mindre seriøsitet omkring skolearbej-
det, og hernede deltager eleverne væsentligt mindre 
i undervisningen. De oplever, at det er sårbart at 
sige noget, fordi de øvrige elever skal vende sig om 
for at lytte til dem, og af angst for at fejle eller ikke 
svare 100 procent korrekt vælger mange at tie,” siger 
Susanne Murning. 

Samtidig har dem på bageste række også vanskeli-
gere vilkår for at holde koncentrationen i timerne. De 
bliver let distraherede, når de skal kigge henover de 
øvrige elevers computerskærme med spil og åbne fa-
cebook-profiler for at se, hvad der foregår på tavlen. 

Ifølge Susanne Murning er problemet med plad-
sernes sociale orden, at det hurtigt låser eleverne fast 
i stivnede roller.

”I begyndelsen af gymnasiet finder man typisk 
sammen med dem, man kender i forvejen, eller dem 
eleverne kalder deres egen type. Det får en selvfor-
stærkende virkning, fordi dem man sidder ved siden 
af også er dem, man samarbejder med og tilbringer 

frikvartererne med. Så jo mere, det er elevernes eget 
valg, jo mere grupperer de sig efter, hvor de kommer 
fra og hvad de har med af bagage, og så gavner det 
frie valg primært dem, der kender og føler sig trygge 
ved gymnasiets koder,” siger hun.

Den sociale orden fødes
Det sociale og faglige hierarki er med til at forme og 
fastholde både elevernes og lærernes syn på seriøsi-
tet og faglig indsats.

”Eleverne fortæller, at man skal gøre sig fortjent 
til de gode pladser, så det er rimeligt, at ’de seriøse 
og fagligt sikre’ sidder forrest. De accepterer gymna-
siekulturens forestilling om, at mundtlig deltagelse 
i timerne er et symbol på selvtillid, selvstændighed 
og seriøsitet, og de sætter hurtigt mærkatet ’doven’ 
på sig selv og andre, der er mere tavse. Også selvom 
de samtidig fortæller, at de forbereder sig meget til 
timerne. Lærerne kan også genkende pladsernes 
betydning, men de er tilbøjelige til at tænke, at ele-
vernes placering er udtryk for en egenskab hos den 

råd nr. 1 
- FOrDEl PlaDSErNE

Ved at fordele gymnasieklassens borde 
i små øer eller stille dem op med form 
som en hestesko, kan man ifølge post.
doc. Susanne Murning give langt flere 
elever adgang til at sige noget i timerne. 
og hendes forskning viser, at mundtlig 
deltagelse er alfa og omega i et uddan-
nelsessystem, der ofte vurderer elever-
nes faglighed ud fra taletid.

”Bordopstillingen i en gymnasie-
klasse har stor betydning for elevernes 
mulighed for både at lære og vise, hvad 
de kan. Det handler om helt fysisk, at 
give alle samme adgang til tavlen og 
lærerens opmærksomhed, så man ikke 
kan gemme sig eller slappe af i timerne 
på samme måde, som hvis man sidder 
på lange rækker. Man kan opnå samme 
effekt ved at beslutte, hvor eleverne skal 
sidde på rækkerne og have modet til at 
flytte rundt på dem i stil med det, mange 
folkeskoler praktiserer,” siger hun.

råd nr. 2 
- iNViTEr Til DElTagElSE

Den typiske undervisningsform i gym-
nasiet er spørgsmål/svar-dialog mellem 
læreren og en enkelt elev. ny forskning 
viser imidlertid, at det kun gør 5-6 elever 
aktive i timerne, mens de øvrige kan 
slumre hen bag computerskærmen, og 
de passive elever er ofte dem, der er 
fagligt usikre eller kommer fra ikke-bog-
lige hjem. 

”Gruppearbejde eller samarbejde i 
makkerpar kan få langt flere på banen, 
fordi de får mod til at tage ordet, når 
de ikke bare skal tale ud fra deres egen 
viden, men ud fra, hvad de har snakket 
om eller er blevet enige om i gruppen. 
På samme måde kan flere elevoplæg i 
gymnasiet også få flere til at deltage i un-
dervisningen, fordi de føler sig mere sikre 
på det, de har forberedt hjemmefra,” 
siger post.doc. Susanne Murning.

 

råd nr. 3 
- kOMBiNEr Faglig Og SOCial 

Byt en bowling-tur i intro-forløbet ud 
med socialt faglige øvelser i klassen, så 
eleverne lærer hinanden at kende på 
kryds og tværs igennem arbejdet med 
noget fagligt. Så vil nye gymnasieelever få 
lyst til at danne makkerpar i timerne med 
andre end dem, de kender på forhånd 
og fra frikvartererne. Sociale relationer 
skaber tryghed, men her er det vigtigt, 
at eleverne ikke fastlåser sig selv og hin-
anden i få relationer og kendte mønstre 
– men at der gives plads til, at eleverne 
også kan opbygge nye relationer og 
(lærings-) fællesskaber.

”Hvis jeg skulle vælge, ville jeg hellere 
lade eleverne arbejde med temaer på 
tværs af klassen end at sende dem ud at 
ro i kajak, når de skal rystes sammen. når 
eleverne kender hinanden både fagligt 
og socialt, fungerer de bedre sammen 
både i og uden for timerne og vil være 
mere tilbøjelige til at bryde vanen med 
kun at finde sammen med dem, de ligner 
mest. De vil også kunne lave gruppe- 
og projektarbejde med nogle, hvor de 
måske komplimenterer hinanden frem 
for at have samme styrker og svagheder,” 
siger post.doc. Susanne Murning. 
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enkelte, så dem på forreste række faktisk er seriøse, 
og de andre er dovne,” siger Susanne Murning.

Hendes pointe er, at elevernes roller i høj grad 
vokser ud af den fysiske placering og undervisnings-
form, som den enkelte lærer vælger. For eleverne kan 
ikke selv løbe af pladsen. Tøffelhelt var eksempelvis 
reaktionen fra sidekammeraterne på bageste række, 
da en dreng flyttede frem i lokalet for at blive bedre 
til matematik ved at øge sin koncentration og kontakt 
med læreren.

”Det bliver bemærket, hvis du gør noget anderledes, 
fordi du også indirekte viser, at du vil noget andet end 
dem fra din egen gruppering. Så ’det frie valg’ er ofte 
ikke så frit, men snarere reguleret af forskellige meka-
nismer mellem eleverne,” siger Susanne Murning.

Taletid til mere end 5-6 elever
Helt konkret viser hendes observationer på forskelli-
ge gymnasier, at konsekvensen af pladsernes hierarki 
er, at kun en brøkdel af eleverne overhovedet får 
chancen for at gøre sig fagligt gældende.

”Det er ofte kun 5-6 stykker, der siger noget i en 
time, og det er oveni købet ofte de samme elever, 
som deltager mundtligt i alle de andre timer hen over 
en dag. Man kan næsten spørge, hvorfor de andre 
egentlig skal være der, for det er jo problematisk, når 
gymnasiet ikke er et sted, hvor alle har mulighed for 
at udvikle sig fagligt,” siger Susanne Murning.

 Hun opfordrer derfor til, at gymnasierne i højere 
grad tager ansvar for, hvordan gymnasiekulturen 
former sig. 

”Når man åbner op for, at så mange elever 
kommer i gymnasiet i dag, må man også ændre kul-
turen ud fra en ambition om at de elever, der er der, 
også lærer noget.”

Susanne Murning peger på lærerteamene som 
et oplagt sted, at tage fat, når læringsmiljøerne skal 
gøres mere demokratisk. 

”Netop fordi problematikkerne langt hen af vejen 
er indlejret i selve gymnasiekulturen og ikke i den 
enkelte undervisers adfærd, kræver det at lærerne 
samarbejder på tværs af fag og timer og ser på klas-

sen i sin helhed. Gymnasielærere kan ikke længere 
kun have fokus på det fag-didaktiske, men må også 
arbejde med den pædagogiske organisering af klas-
sen,” siger Susanne Murning. 

Hendes anbefaling er, at man arbejder på at skabe 
mest mulig variation for sine elever for eksempel 
ved i en periode eller i bestemte timer at beslutte, 
hvor og hvordan de skal sidde. Det kunne være at 
tildele faste pladser, sætte bordene i hestesko eller 
små grupper samtidig med, at man veksler imellem 
forskellige undervisningsformer så som tavleunder-
visning, lærer-elev-dialog, gruppearbejde og elev-
fremlæggelser.

”Det kræver mod at ændre kulturen, og der vil 
måske være elever, som opponerer mod at blive 
flyttet fra dem, de har fundet sammen med på eget 
initiativ. Men man skal huske, at alle elever lærer 
mest ved at sidde på forreste række, det er bare ikke 
alle, der har lige gode forudsætninger for at få de 
pladser, og derfor må lærerne tage større ansvar for 
den del.,” siger Susanne Murning.

Målet med de nye initiativer er at skabe et mere 
demokratisk læringsmiljø i gymnasiet, der udvider 
elevernes relationer og giver dem mulighed for at 
indtage nye positioner i klassen. 

”Godt nok har man i pædagogiske kredse erkendt, 
at uddannelsessystemet også handler om at differen-
tiere, men vi må stille spørgsmålstegn ved, hvilket 
grundlag vi differentierer på. Ud fra det eleverne kan 
i forvejen og har med hjemmefra, eller ud fra at give 
dem en fair mulighed for at lære og tilegne sig det, 
der skal til for at finde ud af, hvilken vej de skal efter 
gymnasiet,” siger Susanne Murning. X

OM SUSANNE MURNING
ph.d. fra aarhus universitet og post.doc. ved Center for 
ungdomsforskning ved aalborg universitet, hvor hun 
forsker i unge og uddannelse med fokus på gymnasiet. 
Forfatter til bl.a. ph.d. afhandlingen ”social differentiering 
og mobilitet i gymnasiet – kulturel praksis, sociale 
positioner og mulighed for inklusion” afhandlingen kan 
købes på www.cefu.dk.
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læs mere:
På gymnasieforskning.dk kan du bl.a. finde følgende om inklusion og gymnasie-
fremmed studerende.

 ņ ’Klassen spiller ind – Klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet’, som 
er et fyldigt referat, Susamme Murning har lavet af sin afhandling.

 ņ ’Fra gymnasiefremmed til student - større fagligt udbytte for elever fra gymnasie-
fremmede miljøer’ af lars Ulrich, Susanne Murning m.fl.

 ņ ’Social inklusion/eksklusion i tale og handling på HF & VUc’ af Dion rüsselbæk 
Hansen.


