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kapitel 3:

Undervisning, sprog  
og deltagelse

at undervise er dels at tilrettelægge rammerne for læring, dels at sikre, 
at der virkelig foregår læring inden for disse rammer. læreren vil som 
regel være den, der planlægger de aktiviteter og de socialformer, som 
elevernes læring skal udfolde sig indenfor. det brede undervisnings-
begreb betyder, at lærerens største professionelle aktivitet udmærket 
kan ligge forud for en lektion som planlægning og organisering, mens 
det er eleverne, der er mest aktive i skolens lektioner. selvstændige 
studieaktiviteter og lektier, som læreren har tilrettelagt, men hvor 
hun/han ikke er til stede, når de gennemføres, er også undervisning. 
det centrale er altså ikke, om læreren altid står ved eleven, men det at 
læreren har tilrettelagt læringsaktiviteter. valget af undervisningsform 
og dermed elevernes læringsformer, er den centrale didaktiske opgave 
for læreren (illeris 2006).
 Når eleverne taler om undervisning, fylder læreren som person me-
get. eleverne vurderer lærerens stil som f.eks. kedelig, spændende eller 
sjov. de bemærker, om de får mulighed for selv at arbejde med stoffet, 
og ikke mindst er de opmærksomme på, om læreren viser interesse for 
dem som personer. hvordan eleverne end bedømmer et fags relevans, 
og dermed deres interesse for det, er lærerens faglige og menneskelige 
kvaliteter afgørende. faget eller indholdet i sig selv synes ikke at være 
særligt påtrængende for mange elever (jf. foregående kapitel).
 elever har forståeligt nok svært ved at skelne mellem lærer, under-
visning og læring i interviewene. i dette kapitel adskiller vi alligevel be-
greberne og sætter fokus på elevernes fortællinger om ’god’ og ’dårlig’ 
undervisning, dernæst på deres oplevelser i forbindelse med at deltage 
i undervisningen, og endelig – og ikke mindst – på sprogets betydning 
for kvaliteten af læring. ved at sætte et særligt fokus på undervisnings-
former, læreren og læringsmiljøet hver for sig, bliver det mere synligt, 
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hvordan disse elementer i skolen har betydning for de gymnasiefrem-
medes muligheder og vanskeligheder i de gymnasiale uddannelser.

3.1 Undervisning 

Den gode og dårlige undervisningstime 
eleverne fremhæver næsten alle steder tre elementer som grundlag 
for en ’god time’: variation, notater på tavlen og selvstændigt arbejde. 
dette er for så vidt ikke store krav at stille til gymnasial undervisning. 
Men netop derfor bliver elevernes udtalelser interessante set i forhold 
til deres sociale baggrund.
 stort set alle elever ønsker variation i undervisningen, og dermed 
mener de, at der skal være afveksling i lektionen, men også at timerne, 
dagen og ugen igennem ikke foregår efter samme undervisningsmo-
del. eleverne vil gerne have, at de ikke på forhånd nøjagtigt ved, hvad 
der skal ske i en time. her begynder kravene til lærerne og deres sam-
arbejde så at blive ganske store.

[en god time] er én, hvor man har en kombination af at lytte, det kan 

måske være de første tre kvarter, og tage notater og så bagefter få ar-

bejdsspørgsmål og opgaver eller gå et sted hen og forberede en øvelse. 

så det ikke bliver det samme hele tiden. (htx1b)

Notater på tavlen er et elevønske, for så kan man skrive ned og gem-
me. lærernotater er en god måde at få struktur på indholdet på, ikke 
mindst i en svær lektie, siger eleverne. Noter, der skrives ned fra en 
tavle til en gemt fil, har imidlertid kun betydning, hvis eleverne har 
forstået det, de ’skrev af’ fra tavlen. i modsat fald sker der ikke megen 
læring, men højst reproduktion.
 selvstændigt arbejde med et stof, altså det at forsøge selv, lave eks-
perimenter eller finde løsninger, finder eleverne er ’afvekslende’ – spe-
cielt i forhold til at lytte til lærerord i lang tid, men eleverne begrunder 
det også med, at når man i timen strider med f.eks. en matematikop-
gave, kan man straks få tjekket resultatet, og læreren kan her og nu 
vejlede i forståelsesprocessen.
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 en god lærer skal, siger hhx-pigen, “også være konsekvent – ikke 
bare ’i laver det, hvis i har lyst’” (hhx3). hun fortæller, at en lærer var 
’spids’ de første par timer, hvor hun hamrede i bordet og krævede 
computerskærmene lukket, “lige de første par timer, før vi vidste, at 
det var hende, der bestemte”. læreren skal ifølge eleverne tilsynela-
dende markere sin position tidligt:

hvis lærerne én gang har vist, at han eller hun ikke kan styre det, så 

taber de. [...] de må ikke overlade det til os alene. så mister lærerne 

troværdighed. (stx1b)

eleverne oplever ikke en modsætning mellem en skrap lærer og en læ-
rer, de kan lide.  de fleste elever sætter således pris på, at læreren viser, 
at hun har kontrol over, hvad der skal ske, at der er en linje i det, hun 
foretager sig, og at der er konsekvens, hvis man f.eks. ikke afleverer op-
gaver. det springende punkt er, om læreren tager denne autoritet på sig, 
således at hun samtidig viser interesse for sit fag og eleverne. der skal 
være tid til at grine og tid til at bevæge sig ud over den snævre faglig-
hed. eleverne ønsker med andre ord hverken en lektor Blommes terror 
eller parodien på rundbordspædagogen, som overlader det til eleverne, 
hvad de vil lave. de ønsker en lærer, som kan sætte en klar ramme om-
kring undervisningen, som eleverne kan orientere sig i forhold til, men 
også, at der inden for denne ramme er plads til overraskelser.
 der er en dobbelthed hos eleverne i forhold til ro, orden og disci-
plin på den ene side, og at de på den anden forbeholder sig ret til at 
orientere sig andre steder hen eller at snakke med sidekammeraten, 
hvis noget er kedeligt, eller de lige skal aflevere en (faglig) kommentar. 
arbejdsro og disciplin er altså ikke nødvendigvis noget, eleverne selv 
mener, at de skal sørge for – selv om to stx-elever fortæller, at i deres 
klasse kan man godt tysse på hinanden. elever, der ønsker disciplin og 
ro, kan være dem, der selv har sværest ved at være rolige. vi vender 
tilbage til dette punkt nedenfor i forbindelse med spørgsmålet om di-
sciplin og selvdisciplin.
 variation, notater på tavlen og selvstændigt arbejde hænger sam-
men med lærerens fagligt-pædagogiske planlægning og afvikling af 
undervisningen. Men en hel række sociale og mere følelsesmæssige 
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forhold ved undervisningen er også afgørende for en god time for ele-
verne.
 karoline i stx siger om en god time:

hold kæft, hvor har vi haft en god time i matematik, hvor vi har gen-

nemgået noget teori på tavlen, hvor man tænker, jo, det er egentligt let 

nok at forstå. der skal selvfølgelig være lidt udfordringer i det, ikke. 

og så regne nogle opgaver, og så prøve selv at forstå det. [...] eller ved 

nogle succesoplevelser i fysik nogle gange, hvor man egentlig har sid-

det med noget svært og så bliver taget til tavlen. Man er ikke helt sikker 

på, at det er rigtigt, men så kommer man op til tavlen, og så kører man 

det bare lige af, og så er det rigtigt. og så får man positiv respons på 

det, man laver. det er næsten lige meget, hvad man har lavet, bare man 

fik noget positiv respons, det kunne jeg altså godt bruge noget mere af. 

(stx3a)

for karoline er der to elementer, der giver hende en positiv følelse (og 
hun står ikke alene i den sag). det ene er følelsen af at mestre noget 
svært i faget ved at forstå noget. det anden er den positive respons.
 karoline viser, at det at mestre noget hænger sammen med, at der 
samtidig har været en udfordring, man har overvundet. det er en til-
fredsstillelse at klare noget, man først ikke troede, man kunne. ople-
velsen af succes giver positiv vurdering af undervisningen. i en artikel, 
som sammenfatter undersøgelser af, hvad der støtter læring i naturvi-
denskab, nævner dehaan syv punkter, hvoraf det ene er ’motivation 
og selvopfattelse’ (dehaan 2005), og teorien om self-efficacy bidrager 
også til denne pointe (Zimmermann 1995). troen på at være i stand til 
at lære og at kunne finde ud af noget understøtter yderligere progres-
sion i læring.
 indsigt i elevernes selvopfattelse må være et mål for lærerens pæ-
dagogiske handlen. at få positiv feedback eller ros er, som karoline ser 
det, en anerkendelse, der viser, at det nytter noget at gøre en indsats for 
at arbejde og tænke. lærerens ros fremmer elevens positive selvopfat-
telse. Men ros kan foregå på mange måder – også indirekte. en elev 
fremhæver en lærer, som er rigtigt god til “at trække det, man siger ind, 
selv om det er noget andet end det, hun lige havde tænkt på” (stx3b).
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 eleven oplever her at kunne bidrage med noget relevant og dermed 
få en mere legitim plads i undervisningen. det er en pædagogisk kunst 
at formulere rettelser, så det ikke fremmer følelsen af, at det er omsonst 
at deltage. i modsat fald kan reaktionen være som hos karoline: “så 
kunne jeg have brugt de syv timer bedre.” (stx3a) da eleverne selv op-
lever, at de har det bedre i og efter timer, hvor de har deltaget aktivt, 
er det specielt for elever fra gymnasiefremmede miljøer vigtigt, at de 
lærer at få mod til at være aktive.
 i interviewene omtaler eleverne undervisning, de ikke bryder sig 
om, og også her er elevens oplevelse af lærerens ’stil’ afgørende. den 
dårlige undervisning er ofte blot det omvendte af den gode under-
visning: timer, hvor læreren taler hele tiden, er en klar taber, ligesom 
ensformig undervisning og rodet og urolig undervisning fremhæves 
negativt. ordet ’kedelig’ er ofte det ord, eleverne hæfter på den dårlige 
undervisning. kedeligt dækker over mange ting – fra timer, der ikke 
giver mening, lange lærerforedrag, ensformig opbygning af lektioner 
til for hurtigt eller for langsomt tempo.
 eleverne viser andre steder, at de tåler det kedelige, hvis de ser en 
mening med det, der sker. Når gymnasiefremmede elever oplever no-
get som ’kedeligt’, er det ofte, fordi de har svært ved at se relevansen 
med det, der sker. at se mening og relevans er det samme som at se en 
relation mellem ens egen situation og det, man står overfor. for elever, 
der ikke kender gymnasieverdenen, er den proces endnu sværere end 
for elever, der er kendt med gymnasiekulturens koder. Når noget er 
’meningsløst’ og derfor kedeligt, kobler man sig selv af, eller føler sig 
koblet af, og den negative læringsspiral er sat i gang.
 for vor elevgruppe er modet til at være aktiv af central betydning 
for at bryde den negative læringsspiral. Men at få det mod er ikke no-
get, man kan etablere alene og ud fra sig selv. et problem for eleverne 
er, at de måske mest er aktive for, at læreren skal “lægge mærke til 
dem”, så de får gode karakterer. en gruppe drenge fra hhx siger som 
svar på interviewerens spørgsmål, at man skal notere og se engageret 
og interesseret ud:

Johan: Men det er svært, når det bliver så kedeligt.

ahmed: seriøst du gaber. de kan sidde og tage notater, og han kan 
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sidde og snakke i femten timer, han sidder bare og trækker ordene ud. 

altså [...] snakker med sådan nogle gammeldags ord. (hhx1)

tempoet er en anden afgørende faktor for at blive inkluderet eller kob-
let af. i citatet ovenfor er det det fodslæbende tempo, der bremser ele-
vernes engagement. Men læreren på hhx, der begynder undervisnin-
gen, før timen starter, og måske ude fra gangen råber, hvilken side de 
skal slå op på, skruer modsat tempoet op allerede inden, eleverne har 
papirer og computere i gang, og det er tilsvarende med negativ effekt. 
stemningen er slået an med læreren, som skælder ud over, at de ikke er 
klar (hhx3 ). en pige fortæller, at det kan betyde, at man i virkeligheden 
i sidste ende mister tid og for eksempel ikke når at få rettet opgaver. 
for hurtigt tempo betyder mange gentagelser, uden at man alligevel 
forstår budskabet.
 timens ouverture påvirker humør og arbejdsglæde. at tjekke fra-
vær i timens begyndelse kan – måske paradoksalt nok – være anled-
ning til en god indledning på arbejdsfællesskabet, fordi det kan skabe 
en roligere begyndelse på forløbet.
 der vil altid være forskel på gode og dårlige undervisere, men ele-
verne kommer også ind på, at man skal vænne sig til lærerne, og det 
kan tage tid. lærerskift i de tværgående forløb er derfor lidt svært. en 
dreng fortæller således:

sidste år har vi haft tolv, tretten, forskellige lærere med vidt forskellige 

metoder, hvor de fleste af dem var dårlige. […] i Naturvidenskabeligt 

grundforløb: fire forskellige lærere. i ap [almen sprogforståelse] tre 

forskellige lærere. i at [almen studieforberedelse] ti forskellige lærere 

– der kom også en lærer på, vi aldrig havde haft før. (stx1a)

Jo mindre bekendt man er med gymnasiets undervisningskultur, jo 
sværere er det som elev at skyde sig ind på lærernes forskellige un-
dervisningsformer. Noget i den nye gymnasiereform kan altså gøre 
det endnu sværere for gymnasiefremmede elever. fagdidaktiske ud-
vekslinger blandt lærerne ser ud til at være mere nødvendigt end tid-
ligere.
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Gruppe- og projektarbejde 
variation i undervisningen kan være mange ting. her vil vi opholde 
os ved gruppearbejde og projektarbejde. ved projektarbejde forstår vi 
et længerevarende gruppearbejde, hvor eleverne selvstændigt formu-
lerer (dele af) arbejdsopgaven og selvstændigt planlægger arbejdspro-
cessen. projektarbejdet skal ende med et produkt, som gruppen også 
mere eller mindre fastlægger selv, inden for givne rammer. gruppe-
arbejde er som regel et indslag i den normale undervisning, hvor ele-
verne i kortere tid arbejder sammen eller diskuterer.
 det er kendt, at projektarbejdet kan give alle elevgrupper proble-
mer med at fordele og udføre arbejdsopgaverne til tiden og i ansvar-
lighed over for hele gruppen. det er også velkendt, at elever holder af 
arbejdsformen, fordi den løsner den almindelige skemabinding, fordi 
de delvist selv kan bestemme emnet, og fordi de kan koncentrere sig 
om én ting i længere tid. vi vil vise, hvordan nogle gymnasiefremmede 
elever oplevede projektarbejdet.
 vi bemærkede, at eleverne ved ’de åbne projekter’ nogle steder 
mente, at de kom til at bruge for lang tid på at skyde sig ind på at 
finde et emne (htx1a). Men htx-eleverne mener stort set, at der var flere 
fordele end ulemper ved de meget åbne projekter (jf. Ulriksen & hol-
megaard 2008). forklaringen kan være, at teknologiprojekterne på htx 
har en længere varighed end for eksempel at-forløb på stx. en an-
den forklaring kan være, at htx er mere konkret og praksisorienteret i 
produktkravene, end det er tilfældet på stx. her har produktkravene 
i de fleste tilfælde noget med tekst, tale og skrift at gøre og er såle-
des mere akademiserede krav. gymnasiefremmede elever vil via deres 
baggrundskultur være mere fokuseret på det konkrete end på det aka-
demiske.
 en gruppe drenge fra htx siger direkte, at det er i projektarbejdet, at 
de lærer noget – og på en hyggelig måde. de knokler på til sidst, men 
der kan godt være lidt hyggesnak undervejs. desuden skaber projekt-
arbejdet ansvarlighed både over for de andre og en selv. det går ud 
over en selv, hvis man ikke får det lavet, så der arbejder man (htx1a).
 Men at styre egen tid er en vanskelighed ved projektarbejdet. det 
problem har rod i spørgsmålet om “at tage sig sammen” og i spørgs-
målet om ansvar. Men det har også rod i spørgsmålet om gruppesam-
mensætningen. vi vil se lidt nærmere på disse forhold.
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Selvdisciplin og ansvar 
på interviewerens spørgsmål om selvdisciplin svarer nogle elever:

simon: det kommer an på, hvor vigtigt det er. og hvor lang tid vi har 

til det. har vi 3 uger til at lave en opgave, går de to første uger op i hat 

og briller.

eva: i teknologi der har man flere uger til at lave sådan et projekt, og 

det er kun de sidste to, tre uger [lyd, som antyder, at der er fart på ar-

bejdet], fordi man ikke har lavet noget i alle de andre uger.

simon: [...] det kommer an på, hvor meget disciplin du har.

Jens: det kommer an på, om det skal afleveres. hvis det skal afleveres, 

så bliver det ofte godt. hvis det ikke skal, så… [...] Jeg synes ikke det 

fungerer. i gruppen der falder ambitionen bare.

eva: så sidder man bare og slapper af og laver ikke det store. Man prø-

ver at se engageret ud [...] så siger man nogle ting, når læreren kom-

mer[...] og så slapper man af bagefter. (htx1b)

eleverne siger i citatet, at lærerens overvågning betyder noget for ar-
bejdet. en pige på en anden htx-skole fortæller tilsvarende, at de ikke 
får lavet noget, når læreren går op på lærerværelset, og de kan gå hjem, 
hvis de har lyst til det. og det gør en del af dem så! (hx1a). selv om ele-
verne godt kan indse, at projektarbejde kan give en anderledes og mere 
meningsfuld læringsoplevelse, så mangler mange fra vor elevgruppe 
stadig indsigt i, hvordan man lærer gennem denne form for arbejde.
 i citatet ovenfor fremgår det, at selvdisciplinen hænger sammen 
med, hvor vigtigt projektarbejdet er. eleverne foretager en prioritering 
af deres indsats i undervisningen. det er de nødt til, for de har knapt 
med tid, og ikke alt arbejde og alle lektier kan nu engang nås (jf. afsnit 
6.2). det bemærkelsesværdige er imidlertid, at elevernes prioritering 
ikke altid udspringer af, om faget er interessant eller relevant. Begrun-
delsen knytter sig til en ydre disciplinerende instans: skal det afleveres 
eller ej? hvis arbejdet skal føre til et produkt, som skal afleveres, til-
kendes det mere betydning, end hvis det bare uforpligtende skal dis-
kuteres i klassen.
 det kan man opfatte som et udtryk for elevernes manglende mo-
denhed, manglende prioritering af skolen og manglende evner til at 
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forvalte deres egen tid. det kan det selvfølgelig være. Men det er også 
et udtryk for, at eleverne har lært at læse skolens måde at markere, 
hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. gennem forvaltningen 
af sine disciplinære virkemidler formidler skolen en kode til eleverne 
for, hvad de skal prioritere og hvad ikke. afleveringer markerer alvor. 
hvis institutionens reaktion på elevernes tilsyneladende manglende 
selvdisciplin er at skærpe de disciplinære rammer, forstærker man 
ofte deres uheldige handlemønster. Men hvis man reagerer med blot 
at give los og lade eleverne styre helt frit, risikerer man modsat, at de 
ikke uden videre kan forvalte frirummet. det er dét dilemma, som ele-
ver, lærere, ja hele institutionen, står i. Man kan også sige, at skolen får 
de elever, som den skaber.

Aktivitet og koder 
det er til gengæld et spørgsmål, om lærerne kan aflæse elevernes akti-
vitetsniveau, og om eleverne har ret i, at fremlæggelserne tillægges en 
lavere værdi af lærerne end afleveringerne. Måske har de elever, vi har 
interviewet, alligevel læst koden forkert. vi kan ikke afgøre det ud fra 
interviewene, men det forekommer sandsynligt.
 den engelske uddannelsessociolog Basil Bernstein gør opmærksom 
på, at en del af elevernes kompetencer går ud på at kunne læse, hvilken 
sammenhæng man er i, altså i hvilken pædagogisk diskurs man fær-
des. Bernstein understreger, at uddannelser ikke bare er neutrale for-
midlere af indhold. Når indhold flyttes fra den praksissammenhæng, 
det oprindeligt indgår i (f.eks. i en videnskab eller et erhverv), og ind 
i uddannelsen, sker der en rekontekstualisering, og i den proces sker 
der også noget med indholdet. i uddannelserne bearbejdes indholdet 
i ’den pædagogiske diskurs’, som blandt andet består af en bestemt 
klassifikation og rammesætning (se Bernstein 2001).
 klassifikation vedrører forholdet mellem de enkelte dele i faget 
(indre klassifikation), mellem faget og andre fag og mellem viden fra 
faget og viden uden for uddannelsen (begge ydre klassifikation). i ud-
dannelser, som er stærkt klassificerede (noteret k+), er der en skarp 
adskillelse mellem de enkelte dele, således at de enkelte fag ikke blan-
des, og således at viden, der knytter sig til hverdagserfaringer, ikke 
tilkendes relevans i uddannelsen. i svagt klassificerede uddannelser 
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(noteret k-) kan der ske bevægelse af indhold og erfaringer på tværs af 
de forskellige elementer. rammesætningen vedrører kontrollen over 
undervisningen, f.eks. rækkefølge og tempo. stærkt rammesat under-
visning har en høj grad af lærerkontrol, mens svagt rammesatte ud-
dannelser har en tilsyneladende højere grad af deltagerindflydelse.
 en del af Bernsteins pointe er nu, at eleverne foretager en afkod-
ning, så svagt klassificerede uddannelser af eleverne tolkes som stærkt 
klassificerede. Bernstein illustrerer det i et forsøg med syvårige børn, 
hvor børnene fik en helt åben opgave (k-), og hvor arbejderklassebør-
nene tog den for pålydende, mens middelklassebørnene identificerede 
situationen som en specialiseret kontekst og derfor omtolkede opga-
ven fra k- til k+. derfor svarede de på en måde, som var i overensstem-
melse med den specialiserede diskurs (Bernstein 2000, s. 18ff). Bern-
stein taler om evnen til at genkende situationen på en bestemt måde 
(’recognition rule’), der kræver forståelse af koden.
 i gymnasieundervisning vil man kunne se dette handlingsmønster. 
et eksempel er som tidligere nævnt (kapitel 2) de vanskeligheder, som 
gymnasiefremmede elever har med diskussioner i humaniora og sam-
fundsvidenskaberne, hvor eleverne oplevede, at de skulle mene det 
samme som læreren. i Bernsteins optik kan der være tale om, at de 
gymnasiefremmede elever opfatter situationen som svagt klassificeret, 
(k-), dvs. at man kan inddrage egne holdninger, oplevelser og erfarin-
ger fra verden uden for skolen – altså som en åben diskussion. Men i 
stedet skal diskussionen læses som stærkt klassificeret (k+), fordi det 
kun er bestemte typer af argumenter, ræsonnementer og henvisninger, 
som har gyldighed i en specialiseret diskurs som eksempelvis tolkning 
af et billede eller et digt. de gymnasiekendte elever vil ifølge Bernstein 
i kraft af deres sociale baggrund have forudsætningerne for at gen-
kende situationen som det, den er: en specialiseret kontekst.
 det samme kan være tilfældet med projekt- og gruppearbejder. her 
vil det betyde, at nogle elever kan afgøre, om et arbejde, der tilsynela-
dende er underlagt en meget løs og åben ramme, reelt ikke er det, men 
faktisk er underlagt en stram ramme, som eleven forventes at handle ef-
ter. det kan være, at der lægges op til helt frie valg i et projekts indhold, 
men at der alligevel er visse valg, der foretrækkes, fordi de fører frem til 
bedre analyser eller mere fagligt relevant arbejde. Nogle elever vil ikke 
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forstå dette. der kan også lægges op til, at eleverne selv vælger produkt- 
og arbejdsform, men der er alligevel en norm for, hvad der er bedre end 
andet. den elev, som kan læse (i Bernsteins ordvalg: genkende) koden, 
vil rette sig efter den ’efter eget valg’, mens andre elever kun læser de 
åbne rammer, og de ved ikke, om de gør noget ’rigtigt’ eller ’forkert’.
 det er derfor muligt, at de gymnasiefremmede elever, vi har inter-
viewet, forstår den løse og åbne ramme som reelt set løs og åben, mens 
andre elever genkender den mere skjulte forventning om, at eleverne 
gør noget bestemt, og det er dette, der ligger til grund for lærernes 
vurdering. det kan mange af vore elever altså ikke få øje på.

Gruppeprocesser og gruppedannelse 
et andet aspekt af gruppe- og projektarbejdet, som fylder meget i in-
terviewene, er spørgsmålet om gruppeprocesser og gruppedannelser. 
grupper kan dannes af eleverne selv, tilfældigt, efter placering og ven-
skaber eller være resultat af et bevidst pædagogisk valg hos læreren. 
alle former kan have fordele og ulemper alt efter formålet og alt efter 
gruppe-projektarbejdets karakter og længde. det, eleverne siger, er 
’rart’, er ikke nødvendigvis det, der pædagogisk og på længere sigt er 
optimalt, og eleverne er trods alt forbløffende dygtige til at se, hvordan 
forskellige gruppeinddelinger virker ind på arbejdsprocessen.
 Mange af vor elevgruppes synspunkter angående gruppeprocesser 
vil også andre elever kunne skrive under på. eksempelvis siger ele-
verne:

skiftende grupper bryder klikedannelse og giver større fællesskab  −
i klassen.
faste grupper kan være rart – man er tryg ved sine kammerater, og  −
man fungerer godt sammen.
konkurrencen i klassen betyder, at man søger hen mod dem, der  −
ligner én selv.
selvvalgte grupper sikrer, at man som elev ved, at man kan arbejde  −
sammen med de andre.
selvvalgte grupper kan udstøde nogle i klassen. −
samme niveau i en gruppe gør det lettere at nå det fælles mål. −
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forskelligt niveau i grupperne gør, at de dygtige kan hjælpe de sva- −
gere.
lærervalgte grupper kan betyde, at kemien i gruppen ikke fungerer. −
  lærervalgte grupper kan sikre, at alle lærer noget, og får de dårlig- −
ste med ind i fællesskabet.
  dovne og useriøse kammerater vil man ikke ’trækkes’ med. −

spørgsmålet er, om gruppedannelsesprocessen og gruppearbejdspro-
cessen er en sorteringsmekanisme i forhold til elever, der kommer fra 
gymnasiefremmede miljøer. fastfrysningen af nogle sociale og faglige 
grupperinger vil ofte følge social baggrund og kan dermed føre til eks-
klusion af bestemte grupper af elever (se også afsnit 5.2).
 to forhold kan modvirke dette: for det første en erkendelse af, at 
de sociale, psykologiske og læringsmæssige elementer ved gruppe- og 
projektarbejde også er noget, eleverne progressivt skal lære at magte 
– og for det andet, at gruppe- og projektarbejdets store fortrin blandt 
andet er, at man lærer at formidle og dele sin viden med andre. ikke 
kun for at de andre i gruppen passivt skal modtage, men fordi træning 
i at formidle kan fremme faglige og sociale kompetencer.
 hvis læreren (og skolen) vælger at tage gruppedannelsen på sig, så 
der ind i mellem sker en blanding af elever på tværs af deres egne ven-
skabsgrupperinger, så kræver det også, at der foregår undervisning 
i selve gruppeprocessen. eleverne skal hjælpes til at håndtere den. i 
hvilken udstrækning det sker nu, er ikke muligt at sige noget om ud 
fra vores materiale; men at det er afgørende for at få flere gymnasie-
fremmede ind i en velfungerende proces, er der ingen tvivl om (se også 
Ulriksen & holmegaard 2008).

3.2 deltagelse 

Begrundelser for at deltage aktivt 
ser man på tværs af interviewene, er der syv forhold, som eleverne 
siger, betyder noget for deltagelse i undervisningen – og her tænkes 
primært på klasserumsundervisning.
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  at man føler, at det, man siger, kan ’bruges’ i undervisningen, og at  −
man får meningsfuld feedback.
  at man har en god relation til læreren. −
  at det sociale samvær i klassen fungerer, og at det er tilladt også at  −
vise, at man ikke forstår.
  at man oplever, at der er mening og relevans i det, der foregår. −
  at man rent sprogligt forstår det, der bliver diskuteret eller talt  −
om.
  at man bliver set og taget alvorligt af både kammerater og lærere. −
  at det på en eller anden måde kan betale sig at deltage. −

det kan være begyndelsen på en dårlig læringsspiral, hvis eleverne 
oplever ikke at få anerkendelse for det, de bidrager med, eller de ikke 
kan bruge den feedback, de eventuelt får, til at afkode krav og forvent-
ninger i undervisningen. om eleven føler sig god, er derfor ikke alene 
et spørgsmål om elevens færdigheder, kompetencer og selvtillid, men 
også om samspillet med læreren.
 aktiv deltagelse er den måde, man kan vise sin faglige kunnen på, 
og derved opnå højere karakterer. flere elever nævner, at hvis ikke 
man markerer sig – er ’om sig’, som en elev udtrykker det – så får man 
ikke særligt gode karakterer. oplevelsen af at deltage eller ej er derfor 
heller ikke alene en oplevelse af, om det er rart eller ej, men også om 
man lykkes eller ej.
 forskellen på den præstationsrettede elevstrategi og den forståel-
sesrettede strategi har Mats trondman arbejdet med. kort sagt består 
den forståelsesrettede strategi i, at eleven først og fremmest vil forstå 
indholdet, men hvor præstationskravet er mindre væsentligt eller di-
rekte forstyrrende. den præstationsrettede strategi ser skolen som en 
sportskonkurrence, hvor man skal gøre, som træneren siger, skal træ-
ne, og så får man gode resultater (trondman 1999, s. 364f). elever med 
fokus på den præstationsrettede strategi har behov for den bekræf-
telse, der ligger i den gode karakter eller den motiverende feedback. 
den tætte sammenhæng mellem deltagelse og karakterer betyder, at 
flere af eleverne forholder sig strategisk til deltagelsen. “det jeg ikke 
får karakterer for, lægger jeg ikke særligt mange kræfter i,” siger en 
dreng (htx2).
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 Men er man præstationsrettet, bliver man også irriteret over kam-
merater, der scorer på blot at føre sig frem med snik-snak, eller som 
gentager andres pointer. eleverne skal håndtere en fin balance i deres 
forvaltning af den sociale del af undervisningen. Nogle elever priorite-
rer at deltage aktivt i klassen for på den måde at få gode karakterer, og 
dermed fungerer karaktererne motiverende. andre elever (og måske 
de samme, det kan vi ikke afgøre) vælger ikke at spørge, hvis der er 
noget, de ikke forstår, fordi de er bange for, at det vil få negativ indfly-
delse på deres karakterer. elever, som er usikre på deres faglige styrke, 
vil være tilbøjelige til at holde sig tilbage.
 der er også elever, der fortæller, at de er aktive, fordi læreren bliver 
så skuffet, hvis de ikke er det (!), og der er elever, som er så irriterede 
på læreren, at de ikke gider deltage. det kan skyldes ’dårlig kemi’, men 
også oplevelsen af at blive dårligt behandlet eller misforstået (jf. afsnit 
2.3). det er et eksempel på, at eleverne ind i mellem vurderer lærerne 
ud fra personlige og ikke professionelle kriterier. eleverne reagerer fø-
lelsesmæssigt. en genert dreng siger om sig selv, at han er meget stille, 
og han ved, at det giver dårlige karakterer. drengen er primært genert 
over for de andre elever i klassen. drengen understreger på den måde 
betydningen af læringens sociale rum. hermed har vi bevæget os over 
til spørgsmålet om, hvorfor man undlader at deltage.
 Når nu eleverne mener, det bliver sjovere at gå i skole, hvis man 
deltager i undervisningen, og man oven i købet får mere ud af det, så 
skulle man tro, at de fleste elever vil være aktivt deltagende. så enkelt 
er det imidlertid ikke, og vi har i det foregående allerede berørt nogle 
af de forskellige grunde, der kan være til nogle elevers passivitet.
 i store træk er der fem hovedgrunde til, at nogle elever ikke delta-
ger aktivt:

hvis man ikke kan finde ud af det, herunder hvis man ikke har lavet  −
lektierne til timen, og hvis man føler sig koblet af undervisningen,
hvis miljøet i klassen ikke understøtter deltagelse, −
hvis man ikke oplever, at deltagelsen giver bonus eller anerken- −
delse fra læreren,
hvis det er for kedeligt, −
hvis man vælger at prioritere noget andet højere end undervisningen. −
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Men for nogle elever handler det også om, at de bare ikke forstår, hvad 
et fag går ud på. en elev på hhx (hhx3) fortæller om et af fagene, at hun 
forstår det så lidt og hele tiden har en oplevelse af kun at være halvt 
med, så derfor er hun nu tæt på at opgive det pågældende fag og så 
satse på de andre i stedet. en pige på stx havde på samme måde så 
godt som opgivet det ene sprogfag, fordi hun oplevede, hun var for 
langt bagud (stx3a). tilsvarende fortæller en dreng fra stx, at han i 1. g 
ikke forstod, når læreren gennemgik matematikken:

det første halve år, der sad jeg helt nede i hjørnet, og så sad jeg bare og 

sov. Jeg er elendig til matematik, så jeg har brug for, at en lærer kan for-

midle opgaverne på en måde [...] ikke give mig mere opmærksomhed, 

men forklare det på tavlen, så jeg kunne forstå det. så jeg isolerede mig 

i matematiktimerne. (stx1a)

Strategier for deltagelse og ikke-deltagelse 
der kan altså være flere grunde til at deltage eller ikke at deltage. ser 
man på den lille gruppe gymnasiekendte elever, vi har interviewet, er 
der her nogle reaktionsmønstre, som dels træder tydeligere frem hos 
dem, og dels opleves som ’naturlige’ i modsætning til, hvad de gym-
nasiefremmede elever gør og oplever.
 et eksempel på dette kan være, hvor sikker man skal være, før man 
siger noget i klassen. en gymnasiekendt pige fra stx fortæller:

Man skal bare sige det, hvis man har det. Jeg sidder bare med hånden 

oppe. Nogle har det sådan, at hvis de ikke er helt sikre, så siger de ikke 

noget, men jeg siger bare det, jeg ved. hvis det er forkert, så er det bare 

ærgerligt. det giver points. (stx3a)

ikke alene er det en fuldstændig indlysende ting for hende at deltage. 
hun har også den modsatte strategi af flere af de gymnasiefremmede, 
nemlig at sige noget uden at være helt sikker. den strategi bunder ty-
deligt i et grundlæggende mentalt, socialt og fagligt overskud. en an-
den gymnasiekendt elev fra htx har en ret udviklet strategisk tilgang 
til deltagelsen i undervisningen. han rækker altid hånden op i under-
visningen, også selv om han ikke nødvendigvis har hørt spørgsmålet, 
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for sandsynligheden for at blive spurgt er lille, og hvis man har kunnet 
svare på de foregående spørgsmål, så går det nok også med det næste. 
han har klare opfattelser af, hvad man skal kunne i de forskellige fag, 
og hvilke præferencer og særtræk de enkelte lærere har.
 de gymnasiekendte elever er kendetegnet ved en offensiv strategi 
i klasserummet og ved at have afkodet de krav, der stilles – både ind-
holdsmæssigt og sprogligt. vores pointe er ikke, at de snyder. det gør 
de ikke. pointen er, at de i deres fortælling om deltagelse i undervisnin-
gen synlig- og tydeliggør nogle af de strategier og sproglige ressourcer, 
som giver dem en fordel og et forspring i forhold til de gymnasiefrem-
mede elever. de gymnasiekendte elever oplever også et tidspres, de 
kan også kede sig, men helt grundlæggende har de en måde at gå til 
undervisningen på, som adskiller sig fra den tilgang, vi møder hos de 
gymnasiefremmede elever.
 en elev med gymnasiefremmed baggrund fortæller, at han har et 
selektivt forhold til at lave lektier og har udviklet strategier til ikke 
at blive opdaget, og en dreng på en anden stx-skole har fundet ud af, 
hvor han skal sætte sig i klassen, for at læreren ikke skal lægge mærke 
til ham (stx2b). disse usynlighedsstrategier kan nok sikre mod afslø-
ring, men betyder samtidig, at man forsvinder ud af lærerens blikfelt 
og pacificeres. dermed får eleven hverken adgang til hjælp eller bliver 
registreret af læreren som en deltagende elev.
 andre elev-strategier kan være at læse lidt forud i løbet af timen 
eller blive briefet af en kammerat angående teksten. en enkelt elev, en 
pige på stx, siger, at hun i nogle tilfælde fortæller læreren, at hun ikke 
har læst, så man ikke skal bruge tid på at spørge hende.
 der er ikke nogen synlig forskel på graden af deltagelse mellem 
skoleformerne, og heller ikke mellem kønnene. i nogle klasser er det 
pigerne, der fylder meget, mens der i andre klasser ikke er en klar 
kønsmæssig forskel. det mest tydelige er forskellen mellem de gym-
nasiekendte og de gymnasiefremmede elever.

Uro og snak: Den suboffentlige kommunikation 
hvis man ikke har forberedt sig, ikke kan følge med, hvis undervisnin-
gen er kedelig, eller man ikke kan lide læreren, kaster nogle af eleverne 
sig ud i andre aktiviteter. den mest udbredte (og klassiske) er at snakke 
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med sidemanden. der er tilsyneladende stor forskel mellem de enkelte 
klasser med hensyn til ’snakkekulturen’ – det, vi kalder den suboffent-
lige kommunikation. i nogle klasser regulerer man hinanden, så der er 
ikke er særligt meget snak, mens andre klasser er vældigt snakkende.
 den suboffentlige kommunikation kan knytte sig til klasseoffent-
ligheden, men uden at snakken retter sig mod den fælles offentlighed, 
dvs. den fælles undervisning. det kan f.eks. være diskussion af en op-
gave mellem to sidekammerater, mens læreren er i gang med den fæl-
les gennemgang eller diskussion af noget andet.
 introduktion af bærbare computere og adgang til internettet i ti-
merne har åbnet for en ny type suboffentlighed, nemlig den, som over-
skrider klasserummet. ved vores besøg i forbindelse med uddelingen 
af spørgeskemaer så vi også sms som en adgang til en klasseoverskri-
dende offentlighed. elevernes forhold til computeren er ikke helt en-
tydigt. de sætter stor pris på den som et redskab i undervisningen til 
noter og beregninger, men de er samtidig klar over, hvor meget den 
kan forstyrre.
 i en hhx-klasse fortæller eleverne, at computeren ofte trækker, hvis 
undervisningen ikke lige fænger, eller hvis man er ved at være træt. 
hvis undervisningen er spændende, så afbryder man ikke for at sen-
de en msn. elevernes beskrivelser viser med andre ord en ret direkte 
konkurrence om opmærksomheden mellem undervisningen og pc’en. 
Nogle elever fortæller, at elevernes placering i klassen også antyder 
noget om deres prioritering af de forskellige offentligheder: om man 
sidder nede bagved, hvor man kan dyrke sin computer, eller man sid-
der oppe foran.
 det særlige ved computeren er, at den ofte kommer til at forstyrre 
andre end ejeren. hvis en elev ser film og surfer på nettet i en under-
visningstime, er det ikke kun eleven selv, som kan se det. alle kam-
merater, som sidder bagved, får filmen ind i synsfeltet. det er nemt at 
miste koncentrationen. den bærbare computer forstyrrer dermed på 
anderledes vis end gammeldags snak.
 snakken med sidemanden og computer-surf kan udløses af ked-
somhed, men kan også være udtryk for, at frikvarteret flyder med ind 
i timen. en pige, som kom ind i en ny klasse, fortæller, at hun var cho-
keret over støjen. interviewgruppen diskuterer i en længere passage 
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klassens snakkekultur, som for en af pigerne betyder, at hun opfatter, 
at ’de snakkende’ bogstaveligt talt ’stjæler’ undervisning fra hende. 
hun har brug for at være koncentreret pga. et læsehandicap. Men en 
del elever oplever ikke snak som noget problematisk. de kan godt se, 
at snak forstyrrer, men det er svært at lade være.
 spørgsmålet om deltagelse og ikke-deltagelse er interessant af flere 
grunde. det er et udtryk for de ambivalenser, eleverne har i forhold 
til gymnasieundervisningen: ønsket om deltagelse over for oplevelsen 
af, at det er umuligt ikke at stå af ind imellem; accept af (især) stx’s 
og hf’s almendannende funktion over for en oplevelse af kedsomhed 
og oplevelse af manglende relevans; ønsket om udstrakt selvstændig-
hed over for behovet for, og kravet om, rammer og arbejdsro omkring 
undervisningen. eleverne er ambivalente, og snak i timerne er en af 
de ting, ambivalensen vedrører. den sidste grund til deltagelse eller 
ikke-deltagelse er interessant, er samspillet mellem gymnasieskolens 
forskellige arenaer.

Gymnasiets forskellige arenaer 
Når eleverne snakker i timen, kan det som nævnt være, fordi de ikke 
fik talt færdigt i frikvarteret, eller fordi de lige kommer i tanker om 
noget, som skal afleveres. vi ser her, hvordan der findes forskellige 
arenaer i gymnasiet. Med arenaer mener vi, at eleverne indgår i for-
skellige sociale sammenhænge, hvor det er forskellige interesser, som 
er i centrum, og hvor deltagerne forholder sig forskelligt til hinanden 
og til de regler, der gælder for at indgå i den pågældende arena, og i 
det som udspiller sig der. de arenaer, eleverne bevæger sig mellem, er 
ikke nødvendigvis adskilte i tid og rum, selv om visse tidspunkter og 
visse rum er tættere knyttet til nogle arenaer end til andre. Når der er 
time, danner klasselokalet ramme om de læringsaktiviteter, som elever 
og lærere er fælles om. det kan man kalde den offentlige undervis-
ningsarena. i frikvartererne danner klasselokalet ramme om arenaen 
for kammeratskabsgruppen (den sociale arena i skolen), ligesom kan-
tineområdet, gangen eller ude-arealerne er det.
 Men den sociale arena er også til stede i klassen i undervisnings-
tiden, ligesom arenaen for undervisning er til stede i elevernes fritid, 
eller når klassekammerater mødes for at lave lektier eller rapporter 
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sammen. så flyder den offentlige undervisningsarena ind over den so-
ciale arena og hjemme- og fritidsarenaen. her er der til gengæld den 
forskel, at læreren ikke flytter med.
 det påfaldende i elevernes fortællinger er, at de ikke altid opfatter 
det som forkert, når den sociale arena trænger inde i den offentlige 
undervisningsarena. det fremstilles naturligt, ja en hf-elev udtrykker 
oven i købet en vis forargelse over en lærer, som ikke anerkender den 
suboffentlige undervisningsarenas ret til at være der, hvis det nu kun 
drejer sig om faglig snak, selv om det ikke er del af lærerens planlagte 
undervisningsforløb.

Jeg synes ikke, vi larmer [...] det er sådan, at man sidder og prøver, 

og hvis det er noget, man ikke forstår, så sidder man sådan og hjælper 

hinanden, og så bliver vi bedt om at tie stille... (hf2)

eleven her har forstået lærerens forklaring og vil gerne hjælpe side-
manden. det interessante er, at det for eleven er fuldstændigt legitimt 
at snakke med naboen, så snart han har forstået, hvad de skal, uanset 
om det forstyrrer andre eller ej.
 Undervisningen udgør, set fra gymnasiets side, den centrale arena, 
som andre arenaer bør underordne sig. gymnasierne støtter dog den 
sociale arena gennem caféarrangementer, fester osv., men for skolen er 
der ingen tvivl om, at det er den offentlige undervisningsarena, som er 
den centrale. Men helt så entydigt er det åbenbart ikke for eleverne.

3.3 sprog4

Når sproget i gymnasiet er fremmed 
i begyndelsen af et interview med en gruppe stx-elever siger en pige:

Ja, og så er der lige et punkt mere, som jeg synes er vigtigt at få med, 

og det er, at der er nogle lærere, der taler et fuldstændig abstrakt sprog, 

4) dette afsnit om sprog er en let omarbejdet version af Ulriksen m.fl. 2008.
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som man overhovedet ikke forstår. Jeg synes nogle gange, at det skal 

ned på et almindeligt sprog, så almindelige mennesker forstår, hvad 

det er, de står og snakker om. (stx3a)

den samme pige fortæller om et orienteringsmøde i begyndelsen af 
gymnasieåret, hvor forældrene var inviteret. de stod bare og lignede 
spørgsmålstegn, fordi de ikke forstod, hvad gymnasielærerne sagde.
 eleverne i samme gruppeinterview nævner især dansk og sprogfa-
gene som fag, hvor lærerne bruger og forventer (og forlanger), at også 
eleverne bruger et abstrakt og fremmed sprog:

Ja, hvis man for eksempel slår ordet ’godt’ op i en ordbog, så står der 

’good’, men man kan altså også bruge de og de ord. og det er de ord, 

som vi skal bruge [...] de snakker et fremmed sprog nogle gange, synes 

jeg. Men så rækker jeg da også armen op, og siger ja og kan vi så lige 

få det på dansk. altså, nogle gange skal det lige bringes ned fra det 

der universitetsniveau, ikke også. [...] så siger hun så, det betyder det 

og det på dansk, og det ved vi ikke engang, hvad betyder. [...] Man får 

sikkert gode karakterer, hvis man kan fyre dem [de svære ord] af, sige 

dem korrekt og bruge dem i de rigtige sammenhænge. Men hvis man 

så ikke kan, så sidder man der, jamen det var et ord, jeg ikke havde 

behov for at lære. (stx3a)

det er eleverne, som bringer spørgsmålet om sproget op, og de eksem-
pler og kommentarer, de kommer med, viser, at der er flere ting i spil. 
for det første er der tale om en socialisering. det sprog, elevernes for-
ældre ikke forstår ved orienteringsmødet, forstod eleverne heller ikke, 
da de begyndte i gymnasiet; men nu oplever de, at de kan forstå det, 
og alligevel har de problemer med gymnasielærernes sprog på andet 
år. Naturligvis bliver der ved med at være ord, eleverne ikke forstår. 
det er blandt andet det, gymnasiet handler om: at eleverne udvider 
deres ordforråd og formuleringsevner, så de flytter sig i forhold til det, 
de kan, når de begynder.
 Men det er ikke alene et spørgsmål om sprogbrug og ordforråd. det 
er også et spørgsmål om sproglige normer. Når pigen i citatet synes, at 
det er lidt langt ude, at hun ikke bare kan bruge ordet ’good’, når det 



89kapitel 2: fag, kriterier og karakterer

nu står i ordbogen, så hænger det også sammen med hendes syn på, 
hvordan man udtrykker sig. hun mener ikke, der er grund til at ud-
trykke sig unødvendigt kompliceret. ’good’ giver for hende god me-
ning. lærerens sprog og faglige krav til, hvordan eleverne skal udtryk-
ke sig, bliver derfor ikke alene oplevet som fremmed og uforståeligt 
på grund af konkrete gloser, men også fordi lærerens og elevens norm 
for, hvordan man udtrykker sig, kolliderer. skolens norm for, hvordan 
man udtrykker sig, som læreren repræsenterer, er fremmed for eleven, 
og den forekommer måske ikke eleven relevant at lære. dermed vi-
ser det sig som et pædagogisk problem: læreren har åbenbart ikke 
formået at forklare eleven, hvorfor det er væsentligt at skelne mellem 
forskellige nuancer af betydning af ordet ’god’ og ’good’, og eleven 
oplever det derfor som akademisk og overflødigt. Man kan tolke dette 
som et kulturelt sammenstød mellem forskellige normer for sprog og 
sprogbrug. læreren repræsenterer en norm, som eleverne ud fra deres 
sprognormer ikke opfatter som meningsfuld.
 Betydningen af lærerens sprognorm viser sig i det tredje forhold i 
pigernes fortællinger, nemlig at der er en sammenhæng mellem sprog-
brug og karakterer: hvis eleverne i interviewet kunne huske lærerens 
virkelighedsfjerne og mærkelige ord, ville de sikkert få gode karakte-
rer, siger de. de ved, at det ikke kun er afgørende, hvad man siger, men 
også med hvilke ord man siger det. eftersom det er læreren, der giver 
eleverne karakterer og ikke omvendt, er det også lærerens sprognorm, 
som gælder. forskellen kommer tydeligt til udtryk, når man sammen-
ligner med en udtalelse fra en dreng fra htx, hvis forældre har en gym-
nasial uddannelse.

i dansk vil jeg læse den samme tekst igennem 100 gange for at finde alle 

detaljer, jeg kan høste ud af den. hvis jeg kan bruge fremmedord for 

eksempel: “Jeg har haft et ambivalent forhold – på den ene side … og 

på den anden side”. eloquent på engelsk – sprogkneb! (htx3)

drengen her går helt bevidst efter at krydre sit sprog med fremmed-
ord og et avanceret ordforråd for på den måde at dupere læreren og 
få bedre karakterer. vi vender senere i kapitlet tilbage til sproget som 
bedømmelsesgrundlag.
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 det fjerde forhold er forbindelsen mellem sproget og muligheden 
for at forstå det faglige indhold. hvis eleven i undervisningen (f.eks. i 
lektielæsningen) har vanskeligheder med at forstå en del af indholdet, 
kan vedkommende spørge læreren. Men hvis eleven oplever, at lære-
ren taler et fremmed sprog, så er det muligt, at lærerens forklaringer 
slet ikke giver mening for eleven. eleven forstår stadig ikke det faglige 
indhold selv efter grundig forklaring. eleven bliver sat bagud, fordi 
hun skal afkode og oversætte lærerens sprog til sit eget sprog, og selv 
om det lykkes, så er det en tidskrævende proces, som eleven må rette 
sin opmærksomhed mod. dermed afledes opmærksomheden fra den 
videre undervisning.
 flere af de elever, vi har interviewet, omtaler lærernes mere eller 
mindre uforståelige sprog, og det er ikke kun i dansk og sprogfagene. 
en gruppe hf-elever fortæller, at deres lærer i samfundsfag taler et 
sprog, der gør, at de stort set kun forstår ’der’ og ’som’, og de beskriver 
det sådan, at læreren taler, som var det hos dronningen. denne gruppe 
elever har også en oplevelse af, at det er som at lære et fremmedsprog. 
en dreng i interviewet udtrykker det på denne måde:

det svarer lidt til, at man har fransk, og de første gange kommer lære-

ren bare ind og snakker fransk. i starten forstår man ikke, hvad de siger, 

men efterhånden kan det være, man forstår et par ord. (hf1)

det kan sammenlignes med en udtalelse fra en hf-elev, som grund-
læggende ikke forstår en opgave, fordi han ikke forstår opgavens ord. 
hvad vil det f.eks. sige at lave en sammenligning? ordet sammenligning 
er et hverdagsord, og for gymnasiefremmede elever kan der ligge en 
vanskelighed i at forstå, at et hverdagsord i visse sammenhænge kan 
være en faglig term, eller – som her – hvad hverdagsordet dækker over 
i en faglig sammenhæng.
 en del af de interviewede elever har ikke blot problemer med at 
tilegne sig faglige termer. de har også problemer med det hverdags-
sprog, som læreren bruger til at forklare det svære med. Men hvad 
betyder det for gymnasiefremmede elevers muligheder for at klare sig 
i gymnasiet?
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Gymnasiesproget som parallelsprog 
vor elevgruppe oplever altså sproget i gymnasiet som et nyt sprog, de 
skal lære sig. det er så at sige ’dansk som fremmedsprog’, også selv 
om eleven har dansk som modersmål. eleverne synes at have en vis 
ambivalens i forhold til at overtage lærernes (og skolens) sprog. på den 
ene side ved de, at det er det sprog, de er nødt til at lære for at klare 
sig i timerne og for at få et godt resultat af uddannelsen. på den anden 
side udtrykker både hf- og stx-eleverne en distance til sproget: det er 
som hos dronningen, det er ikke for ’dødelige’, det er ikke lige et ord, 
de har brug for at lære.
 sproget i gymnasiet kommer derved til at fungere som paral-
lelsprog for eleverne. på den måde kan man sige, at de i en vis forstand 
er tosprogede. det ene sprog er det hverdagssprog, de kender og taler, 
og som de efterlyser, at lærerne også ville tale; det andet sprog er gym-
nasiets sprog. samtidig er der noget, der tyder på, at lærerne forventer, 
at elevernes sproglige færdigheder er anderledes, end de faktisk er.
 lærere, der tror, at alle elever selvfølgelig kan forstå deres sprog 
og forklaringer, er ikke lærere, der nødvendigvis mangler pædagogisk 
kompetence. der er snarere tale om, at også lærerne har internaliseret 
de sprogkoder, som gymnasieskolen som kultur og institution har, og 
som ligger i den fagkultur, lærerne er blevet socialiseret ind i på uni-
versitetet (jf. nedenfor).
 det er at sammenligne med det fænomen, som kendes fra ’rigtigt’ 
tosprogede, nemlig vanskeligheder med det før-faglige sprog eller grå-
zonesproget (f.eks. lund m.fl. 2006, s. 182ff). det før-faglige sprog eller 
gråzonesproget er den del af ordforrådet, som ikke er deciderede fag-
udtryk. det er ord og udtryk, som sprogbrugere, der har sproget som 
modersmål, typisk vil kende på forhånd, men som ofte ikke vil være 
kendt af de tosprogede.
 Jørgen gimbel (1995) fremhæver med henvisning til en undersøgel-
se i den norske folkeskole, at en meget stor del af de ord, som lærerne 
ikke opfattede som fagudtryk, ikke desto mindre kun optrådte i sko-
lebøgerne inden for et enkelt af de tre fag, som blev undersøgt (fysik, 
geografi og historie). gimbel kalder derfor ordene for ’før-faglige ord’, 
fordi de på den ene side ikke opfattes som faglige, men på den anden 
side tilsyneladende har en faglig tilknytning (gimbel 1995, s. 30).
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 i undervisningssammenhænge vil lærere sjældent være opmærk-
somme på, at disse ord og udtryk kan kalde på en forklaring, men vil 
tværtimod bruge dem til at forklare andre faglige ord (lund m.fl. 2006, 
s. 184). læreren tror derfor, hun forklarer et fagligt begreb, men den 
tosprogede bliver ikke meget klogere, fordi hun heller ikke forstår grå-
zoneordet, og hverken lærer eller de modersmålstalende klassekam-
merater er opmærksomme på denne vanskelighed, fordi ordet eller 
vendingen er naturlig for dem.
 lund m.fl. skriver, at det er vanskeligt på forhånd at fastlægge, 
hvad der er gråzoneord, og hvad der ikke er. det gælder også i gym-
nasiet, hvor man normalt forventer, at eleverne har et mere udviklet 
sprog end i grundskolen. her bliver det paradoksalt nok yderligere 
kompliceret af, at en stor del af eleverne har dansk som modersmål. 
det betyder, at det bliver nødvendigt at have blik for de forskelle, der 
er inden for et sprog, og dermed også blandt de sprogbrugere, som har 
sproget som modersmål.
 i gymnasieundervisningen anvendes fagsprog, dvs. de ord og den 
sprogbrug, som dækker specifikke begreber og sammenhænge inden 
for faget: substantiv, inertimoment, primær socialisering er eksem-
pler på dette. fagsproget kan i sig selv give vanskeligheder, hvis det 
trækker på ord, som også bruges i andre sammenhænge. Begrebet om 
’energi’ i fysik er et klassisk eksempel, og ’kilde’ fra historie er et andet. 
her skal eleven lære, at det ord, som kendes fra andre sammenhænge, 
har en specifik faglig betydning i undervisningen. Når det gælder fag-
sproget, vil læreren i reglen være opmærksom på, at eleverne har brug 
for en forklaring og hjælp til at skelne.
 det ikke-faglige sprog, som deltagerne bringer med sig ind i sko-
len, er imidlertid ikke nødvendigvis ensartet. sproget hænger sammen 
med ens sociale baggrund. for eleverne har det med forældrekulturen 
at gøre, herunder forældrenes uddannelsesbaggrund. i gymnasiet ta-
les derfor forskellige sociolekter i det omfang, eleverne kommer med 
forskellig social baggrund. lærerne har gennem en lang uddannelse 
på universitetet været igennem en socialisering, hvor de ikke alene har 
ændret deres faglige indsigt, men også deres sprog. lærernes sociolekt 
er dermed formet af deres sociale baggrund og deres nuværende pro-
fession i gymnasieskolen, men også af deres uddannelse, hvor både 
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deres faglige og før-faglige ordforråd har ændret sig. de har lært at tale 
’akademisk’, hvilket bl.a. betyder, at fremmedord er gledet over i deres 
hverdagssprog. Men ændringen i sprogbrugen gennem uddannelsen 
er også knyttes til syntaksen, til hvor bredt et ordforråd man trækker 
på, hvilke erfaringsverdener man henter sine metaforer fra osv. disse 
ændringer betyder også, at der hos lærerne gradvist er sket en udvik-
ling i, hvad der opfattes som’godt sprog’.
 Når gymnasiefremmede elever skal tilegne sig et fremmedsprog, et 
parallelsprog, er det i vid udstrækning sociolekter, der er tale om. ele-
ver, hvis forældre selv har en gymnasial og måske videregående ud-
dannelse, vil i hjemmet have udviklet et hverdagssprog, hvor en større 
del af gymnasiets gråzoneord er velkendte. de gymnasiefremmede vil 
derimod ofte komme med et helt andet ordforråd og en ganske anden 
norm for sprogbrug.
 de gymnasiefremmede elever skal derfor tilegne sig et paral-
lelsprog, samtidig med at lærernes fornemmelse af, hvilke ord og hvil-
ket sprog som ligger i gråzonen, og hvilke der er kendte, kan være 
mindre udfoldet i forhold til de gymnasiefremmede elever. for elever, 
der er tosprogede i klassisk forstand, bliver der tale om et ekstra lag: 
der er for en del af dem ikke alene tale om tosprogethed knyttet til 
modersmålet, men også til sociolekten, fordi det danske sprog, de har 
tilegnet som andetsprog, ofte vil være knyttet til en anden social bag-
grund end gymnasiet.
 konsekvensen af gymnasiesproget som parallelsprog har i hvert 
fald to sider. den ene er, at det kan føre til en følelse af kulturel frem-
medhed – at eleven ikke føler, hun hører til i gymnasiet. den anden 
er, at det kan give faglige vanskeligheder. Når man – som eleverne 
beskrev det – får en supplerende forklaring, som er lige så uforståelig 
som den første, så er det svært at hænge på i det faglige arbejde i klas-
sen.
 her er det en væsentlig pointe, at læreren dybest set ikke ved, om 
eleven vil kunne forstå det faglige indhold, for sprogbrugen mellem læ-
rere og elever lukker af for den indsigt. læreren kan derfor have svært 
ved at vide om eleven ikke kan forstå et elektrisk felt eller kendeteg-
nene ved baroklyrikken eller om det er sproget i lærerens forklaringer, 
som giver problemer.
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Sproget som bedømmelsesgrundlag 
eleverne skal ikke blot være i stand til at forstå lærerens sprog; de skal 
også kunne deltage i undervisningen og i diskussioner på et sprog, 
de oplever som fremmed. de skal ikke kun tilegne sig forståelse af et 
fremmed sprog, men også kunne bruge dette sprog for at levere kva-
litetsindlæg. det betyder, som en stx-elev siger det, “at man nu skal 
til at gå op i, hvilke ord man bruger i dansk for eksempel. at det ikke 
bare er almindeligt hverdagssprog” (stx1a). Men hvis eleven sprogligt 
set bliver sat af, vil hun ofte tvinges ud i at forblive inaktiv i undervis-
ningen. som vi tidligere har vist, forårsager inaktivitet, at man oplever 
det mindre meningsfuldt at være i skolen. oplever man ikke mening, 
fristes man til at afkoble sin opmærksomhed ved at lave oversprings-
handlinger, snakke og surfe på nettet. sproget kan trække eleven ind i 
en uheldig spiral af ikke-deltagelse. det er det ene problem.
 det andet problem er, at sproget er helt afgørende i bedømmelsen 
af eleverne i gymnasiet. ikke-deltagelsen kan i sig selv betyde, at læ-
reren opfatter eleven som én, der har faglige vanskeligheder. i nogle 
tilfælde kan det endda opfattes som modvilje fra elevens side. der er i 
interviewene eksempler på elever, som har oplevet, at hvis de ikke har 
forstået det, de har forberedt til timen, og derfor ikke kan deltage, så 
tolkes det af læreren som uvilje.
 Men elever, der har svært ved at producere et bidrag til undervis-
ningen på en sprogligt legitim måde, har ikke nødvendigvis faglige 
problemer. pointen er her, at læreren grundlæggende ikke kan vide 
noget om, hvad eleven kan og ikke kan, fordi hverken elev eller lærer 
kan oversætte til den andens sprog og dermed gøre elevens viden til-
gængelig for læreren.
 i nogle tilfælde er sproget ikke blot kommunikation om det faglige, 
men en integreret del af faget. i så fald er det et fagligt problem ikke at 
kunne producere en tekst, som er legitim i den pågældende sammen-
hæng. Men det fordrer en særligt høj grad af opmærksomhed fra lære-
rens side i forhold til, hvordan elevernes sproglige erfaringer, normer 
og kompetencer går i spænd med gymnasiets normer og koder.
 et eksempel på, at sproget i sig selv udtrykker den faglige kompe-
tence, er den danske stil. den gruppe piger, vi citerede s. 51, fortæller 
et andet sted i interviewet, at det, man skal kunne i dansk stil, er, at
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man skal have et godt sprog og ramme det, der er det rigtige [...] Man 

må godt kunne fremmede ord, synonymer og sådan nogle ting. [...] 

man skal ikke bare skrive, at det er godt. så skal man skrive, at det er 

exceptionelt fantastisk, eller sådan et eller andet, ikke også. altså bare 

bruge andre ord end godt, fordi det er bare vores hverdagssprog. for 

der er forskel på skriftsprog og talesprog.” (stx3a)

elevens beskrivelse demonstrerer en dobbelthed. på den ene side ved 
hun, at der er forskel mellem tale- og skriftsproget. derimod er det 
ikke sikkert, hun har forstået, hvori forskellen består. i citatet giver 
hun udtryk for, at ’der skal noget mere på’, men hvad dette ’noget’ er, 
kan hun ikke nødvendigvis selv sætte ord på, selvom hun erkender, at 
det skal til!
 imidlertid er det i sidste ende læreren, som fastlægger krav og kri-
terier, og her bliver anvendelsen af en bestemt sprogbrug til et bedøm-
melseskriterium i sig selv. kravet til en stil er et godt sprog, og det er 
læreren, som har retten til at definere, hvad det er, uanset hvordan det 
lyder for eleven.
 det er et kendetegn ved de humanistiske og til dels de samfundsvi-
denskabelige fag, at sproget har en fremtrædende placering både som 
medium og som selvstændigt kriterium for bedømmelse. elever med 
en anden sociolekt er derfor i udgangspunktet vanskeligere stillet ved 
bedømmelser, fordi de skal udtrykke sig i deres parallelsprog.
 det forhold er formentlig medvirkende til, at det i interviewene 
især er, når talen går på de humanistiske og samfundsvidenskabelige 
fag, at vi har mødt elever, som havde vanskeligheder med sproget. i 
de naturvidenskabelige fag er både eleverne og lærerne klar over, at 
de står over for et nyt sprog med nye gloser. det naturvidenskabelige 
fagsprog, de møder i gymnasiet, har i reglen veldefinerede begreber, 
som skal læres. det kan være svært og abstrakt (f.eks.: hvad er et elek-
trisk felt?), men der er ingen, der er i tvivl om, at det skal forklares. 
heroverfor står de humanistiske fag, hvor fagsproget ind i mellem til-
syneladende kunne være hverdagssprog. her er læreprocessen svær, 
fordi fagsproget ligner hverdagssproget, og hverken lærer eller elever 
nødvendigvis er opmærksomme på forskellen.
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3.4 sammenfattende om undervisning, deltagelse 
og sprog 

Et par pointer om undervisningsformerne 
eleverne er ret reflekterede over, hvad der fungerer, og hvad der ikke 
fungerer, i undervisningen. Men de giver ikke eksempler på at blive 
inddraget i overvejelser over undervisningsformen.
 det er værd at understrege, at den samme undervisningsform kan 
blive vurderet både positivt og negativt. det er positivt, hvis læreren 
gennemgår stoffet på tavlen, men det er også kedeligt, hvis læreren er 
ved tavlen hele tiden. det er godt med gruppearbejde, men der er også 
træk ved gruppearbejdet, som gør det til en belastende undervisnings-
form. det er godt at komme til tavlen, men det er også godt at slippe 
for at komme til tavlen. osv.
 denne dobbelthed kan hænge sammen med elevernes forskellige 
måder at lære på, men det er først og fremmest en påmindelse om, at 
det ikke er undervisningsformen i sig selv, som er god eller dårlig for 
elever fra gymnasiefremmede miljøer. der er ikke én rigtig undervis-
ningsform. det er den samlede vifte af anvendte undervisningsformer, 
som påvirker elevernes læring positivt eller negativt. det lægger op til 
at give lærersamarbejde mellem klassernes fag og temaer endnu større 
opmærksomhed, og det lægger op til at udvikle indsigt i, hvad der kan 
styrke eller hæmme motivationen, f.eks. anerkendelse og ros.
 ser man elevernes fortællinger om undervisningen i lyset af den 
klassiske didaktiske trekant, er der eksempler og kommentarer i for-
hold til alle tre sider. trekantens tre vinkelspidser angiver henholdsvis 
læreren, eleven og indholdet. de tre sider i trekanten repræsenterer 
relationen mellem to af spidserne (her efter hopman 1997):

siden mellem lærer og indhold vedrører den måde, læreren omgås  −
stoffet på, præsenterer det og behandler det (retorik)
siden mellem indhold og elev vedrører elevernes aktiviteter med  −
stoffet, deres selvstændige arbejde med det, og den måde eleverne 
selv gør erfaringer med indholdet på (metodik)
siden mellem lærer og elev vedrører relationen mellem de to (ka- −
teketik)
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de interviewede elever kommer ind på alle tre sider af trekanten: kon-
takten mellem lærer og elev (kateketik); lærerens omgang med stoffet 
(retorik); elevernes selvstændige arbejde med stoffet (metodik). ele-
verne betoner (f.eks. i gruppearbejde, øvelser og projekter), at de skal 
arbejde selvstændigt; de peger på, at det er vigtigt, hvordan læreren 
præsenterer indholdet, men også at denne side ikke kan stå alene; og 
de beskriver, hvordan relationen mellem lærer og elev på mange må-
der udgør en adgangsvej til undervisningen: hvis der ikke er kontakt, 
kan det være lige meget. Men: der er også fag, som kalder mere på 
nogle former end andre. i nogle fag kan man diskutere, mens andre er 
mere lukkede – enten fordi der kun er ét korrekt svar, eller fordi “du 
bare skal igennem det og det” (dansk og engelsk, htx1a)

Sprog som grundlag for social sortering 
spørgsmålet om sproget i undervisningen er en tematik, hvor betyd-
ningen af den sociale baggrund er meget tydelig. Nogle af de træk, de 
gymnasiefremmede elever nævner vedrørende f.eks. undervisnings-
former, kan meget vel tænkes også at have betydning for de øvrige 
elevers udbytte af undervisningen. Men de forskelle, der er knyttet til 
sproget, har en klar social dimension, som det er væsentligt at være 
opmærksom på, hvis man ønsker at gøre noget ved de forskellige vil-
kår i uddannelserne.

(figur 1: den didaktiske trekant. (efter hopmann 1997, s. 201))

indhold

 Retorik Metodik

 lærer elev
Kateketik
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den første pointe er vigtigheden af at have blik for, at sproget i gymna-
siet er et parallelsprog for en del af eleverne, og at de vanskeligheder, 
disse elever møder, minder om de problemer, ’almindelige’ tosprogede 
støder ind i. det betyder, at lærere, der underviser klasser, som udeluk-
kende består af elever af majoritetsbaggrund (dvs. etnisk danske), skal 
være lige så opmærksomme på, hvilke sproglige kompetencer de går 
ud fra, og hvorvidt eleverne behersker dem, som hvis de underviste 
elever med dansk som andetsprog.

den anden pointe er, at det er vigtigt at have blik for, at manglende 
aktiv deltagelse i undervisningen ikke nødvendigvis er udtryk for, at 
eleven er fagligt uformående, uforberedt, modvillig eller doven. det 
kan det være, men det er ikke givet, og det kræver under alle omstæn-
digheder en øget opmærksomhed fra læreren. passivitet i undervis-
ningen kan skyldes vanskeligheder med at afkode, hvad der foregår, 
eller med at producere bidrag til undervisningen i en legitim form. det 
er nødvendigt med undervisnings- og evalueringsformer, som giver 
læreren en direkte og nuanceret adgang til den enkelte elevs styrker 
og svagheder.

den tredje pointe er, at det må overvejes, om sprogets rolle som bedøm-
melsesgrundlag og -kriterium i alle tilfælde er rimelig og velbegrun-
det. det peger på en didaktisk overvejelse i stil med: hvad er egentlig 
det vigtigste, man skal lære ved at skrive dansk stil?

Undervisning forstod vi som aktiviteter, som nogen (læreren) tilret-
telægger for andre (eleverne) med henblik på at give disse bedre mu-
ligheder for at lære noget. forholdet mellem aktiviteter, hvor det især 
er læreren, som gør noget (f.eks. tavleundervisning eller lærerstyret 
diskussion), og aktiviteter, hvor det i højere grad er eleverne, som er 
aktive – f. eks. ved projekter – bør nøje vurderes pædagogisk. som vi 
skrev ovenfor, er valget af undervisningsform i lyset af elevernes med-
bragte socio-kulturelle og sproglige kapital den afgørende og svære 
didaktiske opgave for læreren.
 afgørende er ligeledes, at eleverne lærer at skelne mellem læreren 
som person og som professionel tilrettelægger af undervisningen, og 
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at de lærer at skelne mellem faglighed og lærerens præsentation. ele-
verne har tydeligvis meget svært ved denne skelnen, men det peger 
omvendt også på, at lærerne må anerkende, at deres personlige ’stil’ 
og fremtræden ikke kan adskilles fuldstændigt fra den professionelle 
fremtræden som fagpersoner.


