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kapitel 4:

den gode lærer og  
den gode elev

i dette kapitel sætter vi fokus på, hvad eleverne fortæller om lærernes 
tilgang til undervisningen og til eleverne. det er billedet af den gode 
lærer, til forskel fra kapitel 3, som har fokus på undervisningen og un-
dervisningsrummet. samtidig vil vi diskutere det omrids af ’den gode 
elev’, som viser sig i elevernes fortællinger.
 Når eleverne fortæller om fagene, om undervisningen og om, hvad 
der er godt og skidt ved gymnasiet, så taler de meget ofte om lærerne, 
og formuleringen ’det kommer an på læreren’ vender tilbage igen og 
igen. det er der ikke noget underligt i. elevernes møde med gymna-
siets fag og indhold sker med læreren som filter. det er læreren og 
lærerteamets planlægning og forvaltning af uddannelsens mål og ind-
hold, eleverne bliver præsenteret for, og det er den enkelte lærer og læ-
rerteamets pædagogiske og didaktiske valg og praksis, eleverne skal 
indgå i og håndtere i skole hver dagen. det er derfor meget forståeligt, 
at det for mange af eleverne kan være svært at vurdere faget eller un-
dervisningsformerne uden også samtidig at se på lærerne.
 det er præcis af denne grund, vi vil skille tingene lidt mere ad. på den 
måde får vi mulighed for både at analysere, hvilken betydning fagenes 
indhold og undervisningsformerne har for de gymnasie fremmedes for-
ståelse og oplevelse af at gå i gymnasiet, og for at undersøge, hvordan 
de gymnasie fremmede oplever forskellige træk ved lærernes måder at 
gøre lærerarbejdet på. i et udviklings perspektiv vil det være problema-
tisk, hvis alle overvejelser over undervisnings former eller fagenes ind-
hold blev knyttet sammen med forbeholdet, at ’i sidste ende afhænger 
det jo af læreren’. det vil imidlertid være lige så halsløst at diskutere 
muligheder for at ændre de gymnasiefremmedes mulig heder uden at 
have blik for, at den enkelte lærers forvaltning af lærerarbejdet har en 
betydning for elevernes udviklings muligheder i faget.
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 i dette kapitel er det altså forvaltningen af lærerarbejdet, som er i 
fokus. det er imidlertid et vanske ligt emne, fordi lærergerningen er så 
tæt forbundet med den enkelte lærers person. en diskussion af, hvor-
dan en lærer underviser, bliver let oplevet som en diskussion af lære-
ren som person. det betyder videre, at forslag om at ændre den måde, 
læreren gør lærerarbejdet på, opleves som et krav om, at læreren skal 
ændre personlighed. Begge dele er overvejende forkert, selv om der er 
noget rigtigt i det alligevel.
 i sin bog Den autentiske lærer skriver professor i pædagogik per fi-
bæk laursen, at “det er personlige kvaliteter ved undervisningen, ikke 
ved læreren, der betyder noget” (laursen 2004, s. 138). det centrale er 
ikke lærerens personlighed, men derimod hans eller hendes kompeten-
ce til at give undervisningen disse personlige kvaliteter. forvaltningen 
af lærerarbejdet er noget, man gør som lærer. der er nogle betingelser 
stillet til rådighed, og læreren har nogle forudsætninger for at forval-
te disse betingelser. en diskussion af forvaltningen af lærerarbejdet 
handler derfor om, hvorvidt læreren kan forvalte sine forudsætninger 
i forhold til betingelserne på en anden måde, så undervisningen og 
elevernes læringsmuligheder bliver bedre. en del af denne diskussion 
kan handle om at ændre på lærerens forudsætninger, f.eks. lærerens 
repertoire af undervisnings former eller indsigt i elevernes forudsæt-
ninger. en diskussion af betingelserne vil omfatte de indholdsmæs-
sige, ressourcemæssige, organisatoriske og politiske krav og rammer, 
men det er ikke anliggendet i dette kapitel.
 det er med andre ord ikke læreren som privatperson, der er til dis-
kussion, men lærerens person lighed indgår i hans/hendes forvaltning 
af lærerarbejdet. Når vi om lidt fortæller, at ’humor’ er det træk ved 
en god lærer, som hyppigst går igen i elevernes fortællinger, så er kon-
klusionen ikke, at så skal alle lærere ændre personligheder til at være 
vittige, grinende og i stand til at under holde. derimod handler det om 
at anerkende, at de enkelte lærere har forskellige forudsætninger for at 
udvise dette træk. opgaven er at nå ind til, hvad det er, eleverne lægger 
vægt på med udtryk ket ’humor’, hvis det ikke alene er at fortælle sjove 
historier; og den er også at arbejde med, hvordan man som lærer kan 
forsøge at møde dette ønske uden at gøre vold på sig selv som person, 
og uden at det forringer elevernes muligheder for at lære.
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 det er en vigtig opgave og diskussion, netop fordi de interviewede 
elever er så enige om, at læreren er afgørende for oplevelsen af faget 
og undervisningen. lærerens fremtræden, eller ’attitude’ som en elev 
udtrykker det, påvirker både elevernes oplevelse af faget og deres 
motivation til at gå ind i undervisningen. derfor er det vigtigt hver 
for sig at have et blik for de pædagogiske former, for indholdet og 
for lærerens møde med og fremtræden for eleverne – vel vidende, at 
i skolehverdagen fletter disse elementer sig ind i hinanden i gensidig 
påvirkning.
 det andet fokus i kapitlet er elevernes billeder af ’den gode elev’. 
i nogle tilfælde har vi spurgt direkte til, hvad eleverne mener en god 
elev er, og i andre tilfælde, hvordan de forestiller sig, lærerne mener, 
en god elev er. Men derudover viser der sig gennem elevernes fortæl-
linger også et billede af, hvordan de tænker, man bør gøre som elev i 
gymnasiet. det er en forestilling, som eleverne ikke nødvendigvis er 
opmærksomme på, eller bevidst forsøger at leve op til, men som ikke 
desto mindre er virksom i elevernes møde med uddannelsen (jf. Ulrik-
sen 2004). forestillingen om den gode elev har derfor også betydning 
for de gymnasiefrem medes oplevelse af mødet med gymnasiet og for 
deres muligheder for at lykkes med deres forehavende.

4.1 den gode lærer 

elevernes beskrivelse af en god lærer tegner ikke et billede af en be-
stemt gruppe af lærere. det er ikke unge eller gamle lærere, mænd eller 
kvinder eller lærere fra bestemte fagområder. Når eleverne beskriver 
en god lærer, er det et andet snit, de lægger. i et gruppeinterview med 
nogle elever fra en stx-skole spørger den ene interviewer eleverne, om 
de har en rigtig god lærer, og det har de:

thomas: vores historielærer er meget sjov. han er meget åben, glad for 

at diskutere, er ikke bange for det. det er interessante emner. der er en 

god stemning, og et godt humør. han har en passion for sit emne, som 

han får vist, og får hevet os andre med.

filip: han er altid veloplagt og god til at få folk op.
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Julie: god til at forklare, hvis der er noget, man har lidt svært ved at 

forstå.

rupa: han gør ting interessant.

thomas: han er glad, energisk.

filip: han har rigtig meget energi, som gør, vi ligesom følger med.

thomas: Man føler sig mere sikker i hans timer pga. den stemning. 

hvis man tager fejl, så gør det ikke noget.

rupa: Man føler ikke, han dømmer en. (stx2b)

sammen får denne gruppe elever beskrevet en række af de træk, som 
vi genfinder i flere af elev inter viewene, når talen falder på den gode 
lærer. det er nøgleord, som ofte knytter sig til lærer ens personlige 
fremtræden og indstilling. han er sjov, åben, glad, veloplagt, energisk, 
og hvis man siger noget forkert, bliver man muligvis bedømt, men det 
opleves ikke dømmende. Men der er også et par mere fagligt oriente-
rede beskrivelser, når eleverne peger på de interessante emner, og på 
de pædagog iske færdigheder (han er god til at forklare).
 Betoningen af de menneskelige træk ved den gode lærer kan ikke 
erstatte faglig kompetence; men faglig kompetence er på den anden 
side ikke tilstrækkeligt til at fungere som lærer, hvis det også skal være 
meningsfuldt for eleverne. i et gruppeinterview fortæller eleverne så-
ledes om lærere, “som er så kloge, at de forklarer det på en måde, så 
vi ikke er med” (hhx2), og i et andet gruppe interview fortæller en pige 
om den ene af deres lærere på første år:

”han var simpelthen for klog til ... altså der er mange mennesker, der 

simpelthen er for kloge til at kunne begå sig med andre mennesker.” 

(stx1a)

gymnasielærere, som er fagligt dygtige, bliver også anerkendt af ele-
verne som sådan. Men suppleres dette ikke med andre elementer, kan 
den fagligt dygtige lærer opleves som en dårlig lærer. en sådan lærer 
overlader eleven til sig selv og sine eventuelle muligheder for at søge 
hjælp andre steder, og her er netværket omkring eleverne meget for-
skelligt (jf. afsnit 6.3). har man en dårlig lærer og ingen hjælp at hente 
hjemme, er man ilde stedt, som drengen bag nedenstående citat forkla-
rer i sin fortælling om sin oplevelse af det første år på stx:



105kapitel 4: deN gode lÆrer og deN gode elev

Jeg synes, at det første år var rædselsfuldt. Jeg ved godt, at lærerne er 

fagligt udlærte og ikke pædagogisk udlærte. Men stadigvæk, vi havde 

en del dårlige lærere. Jeg lærte ikke en brik... eller jeg lærte selvfølgelig 

meget, men ikke direkte af dem, jeg blev nødt til selv at læse det og gå 

hjem til min far og spørge ham eller søge information på internettet, så 

jeg kunne få det formidlet på en måde, som jeg kunne forstå. (stx1a)

Humor og humør
Ønsket om lærere, som har humor eller godt humør, begrundes ofte 
med, at det fungerer som et afbræk eller pusterum i undervisningen. 
eleverne forventer ikke at skulle grine fra start til slut, men som et 
afbræk, “lige sætte lidt grin på i klassen og så går vi videre” er godt og 
med til at få liv i klassen. humoren og vitsen kan fange elevernes op-
mærksomhed og bryde monotonien. grinet vækker af dvalen. på den 
måde kan humor opfattes som en pædagogisk teknik til at skabe brud 
i undervis ningen på linje med brugen af forskellige virkemidler, skift i 
undervisningsformer osv. gennem en humoristisk bemærkning kom-
mer et afbræk, som giver eleverne en oplevelse af variation, og som 
samtidig kan give et pusterum i arbejdet med et fagligt stof, som kan 
være svært eller tørt. hjernen og koncentrationen får en kort pause, før 
man går videre med arbejdet.
 Bruddet behøver ikke være en vittighed. det kan også være ved at 
fortælle små historier fra lærerens eget liv. på den måde åbner læreren 
for en anden form for kontakt mellem sig selv og klassen, og den kon-
takt bidrager samtidig til, at eleverne får lyst til at give den en ekstra 
skalle. igen er hovedpointen ikke, at man skal krænge sin fortid eller 
sit hjemmeliv ud. pointen er, at læreren ved at åbne for en anden kon-
takt til eleverne end den rent faglige også opnår en kontakt, som bety-
der, at elevernes tilgang til faget og undervisningen bliver anderledes. 
som denne elev på htx for eksempel fortæller:

vores dansklærer gider jeg rigtig godt. han startede skoleåret op med, 

hvor man tænkte, at i dansk, der laver man bare ikke andet end at snak-

ke, altså. det var sådan ... han startede bare op ... altså, han er meget 

ung og sådan noget. så han startede bare op, stille og roligt, med at 

fortælle en masse historier. fra hans eget liv, altså. og så begyndte det 
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bare lige pludselig ... så når han siger, at nu skal vi knokle i dag, eller 

nu skal der knokles igennem med det her. så tager man det virkelig 

seriøst, fordi ham er man sgu glad for. (htx3)

humor, humør og historier bidrager med andre ord til at skabe en be-
stemt form for relation mellem lærer og elever. “de kan tage pis på 
os, men de kan også tåle, at vi tager pis på dem. det gør det sjovere.” 
(htx1a) ved at kunne tage pis på hinanden, en anden form for humor, 
opstår der en relation, hvor eleverne oplever, at der er en kontakt mel-
lem dem selv og læreren. “de kan forholde sig til det, vi laver,” siger 
de (htx1a). ligesom vitsen, den lille historie, så giver denne relation 
eleverne lyst til at deltage. set fra lærerperspektiv er det imidlertid helt 
afgørende at være opmærksom på, om eleverne reelt forstår, hvornår 
lærerne laver fis med dem, og hvornår de ikke gør. hvis lærerens vitser 
eller ironi ikke afkodes som sådan af eleverne, kan læreren måske have 
en oplevelse af, at der er en vældig god kontakt, men eleverne er ikke 
nødvendigvis med på, hvad der foregår.
 ’humor’ og ’humør’ er altså andet end at kunne få eleverne til at 
grine. det handler bl.a. om at etablere en kontakt, så der er en reel for-
ståelse mellem lærer og elever med hensyn til, hvilken form for kom-
munikation der er tale om (f.eks. alvor eller fis). Men det handler også 
om at skabe en stemning og relation i undervisningen, som er positiv 
og præget af, at eleverne tror på, at læreren gider være der og gider 
eleverne. det bliver blandt andet berørt af eleverne, når de fremhæver 
lærere, som er glade. lærerens smilende tilgang smitter af på elevernes 
lyst til og tryghed ved at deltage, sådan som en stx-dreng eksempelvis 
fortæller i nedenstående citat:

hun smiler også hele tiden. smiler hele tiden, smiler hele tiden. selv 

når man laver nogle fejl oppe ved tavlen for eksempel, så siger hun, at 

man har lavet en fejl på en meget pæn måde. på en måde så man forstår, 

at man har lavet en fejl, og selv kan rette op på det. (stx1a)

det betyder ikke, at eleverne nødvendigvis forventer, at lærerne altid 
skal være glade og sprudlende. en dreng beskriver det i et individuelt 
interview på en måde, så man snarere kan sige, at det er et spørgsmål 
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om at være professionel, at kunne skelne mellem privatpersonen og 
lærerpersonen. privatpersonen kan stå uden for døren og jamre sig, 
men lærerpersonen skal gå ind i klassen og være glad, fordi det giver 
noget til både lærer og elever. at det ikke altid er sådan, at lærere for-
venter, det skal blive godt, vender vi tilbage til. Men det træder klart 
frem i nedenstående elevs oplevelse af en god lærer, og det smitter af 
på eleverne:

det er, at hun er interesseret i os som elever. at hun er selvbevidst om, 

at det her skal nok blive godt. at hun ved, hvad hun laver, ikke. og hun 

kan stå uden for døren, hvor man ikke kan se hende, og jamre sig, men 

når hun træder ind ad døren, så er hun glad. og det smitter altså af. det 

gør det helt klart. han eller hun vil jo også få noget igen, fra toogtredive 

mennesker, og så kan det jo kun blive godt. som man kan sige, så har 

hun intet at tabe og alt at vinde på det, ikke. (hhx1)

At vise interesse 
det sidste citat fører videre til et andet træk ved den gode lærer, som 
flere af eleverne er inde på: om læreren viser interesse. det omfatter 
både, at læreren (som i citatet) viser interesse for eleverne, interesse for 
at undervise og interesse for faget.

den første type interesse – interesse for eleverne – har forbindelse 
med elevernes ønske om en form for kontakt med læreren. at læreren 
er interesseret i, hvilke elever han eller hun skal undervise, hvad de ved 
og hvad de forventer af uddannelsen. i pædagogiske termer kan man 
sige, at hun interes ser sig for de særlige deltagerforudsætninger, som er 
til stede i undervisningen. Men for elev erne giver det også en oplevelse 
af, at læreren faktisk er interesseret i, at eleverne lærer noget, at hun in-
teresserer sig for dem. i et interview overvejer nogle elever, om årsagen 
til, at de har så svært ved at forstå lærerne, er, at lærerne er vant til at un-
dervise 3. g’ere og ikke husker, hvad 1. g’ere kan forstå. i nedenstående 
citat begrunder eleverne deres glæde ved en ny lærer. det måske mest 
foruroligende ved citatet er, at eleverne ikke oplever, at andre lærere har 
interesseret sig for dem, uanset om det nu svarer til lærernes oplevelse 
eller ej. det giver eleverne oplevelsen af, at de ikke var så vigtige i un-
dervisningen, at læreren behøvede at vide noget om dem.
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han tog sig tid til at spørge, hvad vi hed, og hvor vi kom fra, og hvad 

vi ville, så han også vidste lidt om, hvem vi var. det var faktisk rart, at 

han viste lidt interesse for os, det er der ikke nogen af de andre, der har 

gjort. (hhx3)

i elevernes fortællinger kan lærerens interesse antage forskellig form. 
for flertallet handler det om en interesse for dem som elever; hvad er 
det, de kan, hvad vil de med uddannelsen, hvad har de svært ved, og 
hvad har de let ved? for nogle elever er det vigtigt, at læreren også 
viser interesse for elevens øvrige liv og anerkender det som et element 
i elevens betingelser for deres deltagelse i skolen. det er med andre 
ord vigtigt at kunne tale med lærerne om såvel faglige som personlige 
problemer. det sidstnævnte formuleres ikke som en forventning om, 
at læreren kan hjælpe dem med deres ’hjemlige problemer’, men mere 
som en forståelse af, at elevens manglende deltagelse i perioder ikke 
nødvendigvis handler om dovenskab eller ugidelighed. som pigen ne-
denfor fortæller:

han gjorde mig helt til grin forleden, fordi han sagde, at der var nogle, 

der ikke havde været der to gange i træk i hans fag. og jeg tænker: 

hallo, jeg er ikke fraværende for sjov. Jeg er kun fraværende, når jeg er 

syg, eller der er noget, så jeg er nødt til at være hjemme. Jeg kan ikke 

bare ... jeg har også et liv ved siden af. Min skole er nummer ét, og så 

kommer familien. Men selvfølge lig følelsesmæssigt, der er min familie 

vigtigst, men mentalt, der er skolen vigtigere. det er det, der er min 

fremtid. Når jeg får en god uddannelse, så ender jeg også godt. så er jeg 

et godt forbilled e. det betyder meget. lærerne ved det ikke. de tror, at 

jeg pjækker og ligger hjemme og hygger mig. det er det ikke, men det 

kan jeg ikke bevise, så de må bare tro, jeg er en, der pjækker. (hf1)

denne elev, en pige med anden etnisk baggrund end dansk, har tidli-
gere været nødt til at afbryde et stx-forløb, fordi problemerne i hjemmet 
var for omfattende for hende. hun har en klar motiva tion for skolen, 
men oplever ikke, at hendes ambition og hendes private problemer 
bliver anerkendt. for denne elev vil en interesse for hendes betingelser 
som hf-elev kunne betyde, at lærerne forstod, hvorfor hun nogle gange 
var nødt til at tage sig af familien.
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en anden form for lærerinteresse er knyttet til en interesse for at 
undervise og for, om eleverne lærer noget. det kan eksempelvis vise 
sig ved, at læreren giver udtryk for at blive glad eller skuffet i under-
visningen, frem for at være ligeglad (hf3). fortolkningen af elevernes 
ansvar for egen læring kan i nogle tilfælde komme til at fremstå, som 
om lærerne er ligeglade med, hvad eleverne får ud af undervis ningen: 
der mangler en interesse fra lærerne for, at det går godt for os, som 
nogle elever udtrykker det i et gruppeinterview (htx3). elevernes op-
levelser spænder fra lærere, som ikke helmer, før eleverne har forstået 
det, til lærere, som forklarer stoffet en eller to gange,

.. og så gider de enten ikke at svare mere på det, eller også så kan de 

bare ikke forklare det, så man forstår det. (stx2b)

oplevelsen af, om lærerne viser interesse for, om eleverne lærer no-
get, handler derfor ikke primært om, hvordan lærerne forholder sig til 
eleverne som personer. det er i højere grad spørgsmålet om, hvorvidt 
eleverne har en oplevelse af, om det overhovedet gør en forskel for 
lærerne, om eleverne forstår indholdet eller ej. Man kan med to yder-
punkter sige, at lærerne enten kan fremstå som under visere, hvor de, 
som skal lære noget, ikke er så afgørende, som at læreren skal igennem 
et særligt pensum, tema el.lign.; eller de kan fremstå som nogle, der 
forsøger at få eleverne til at lære noget, og her er det elevens lærepro-
ces, som kommer i centrum. i det første yderpunkt har eleverne sådan 
set ingen anden rolle end at være genstand for undervisningen – uan-
set hvilken form der er tale om. eleverne gør ingen mærkbar forskel. i 
det andet yderpunkt gør eleven hele forskellen: har han eller hun lært 
det ønskede, eller ej?

det skal endnu en gang understreges, at der er tale om elevernes 
oplevelser. der er næppe nogen lærer, som er af den opfattelse, at det 
vigtigste er at undervise, mens det er mindre afgørende, om eleverne 
lærer noget. Men i denne sammenhæng er det springende punkt, at de 
gymnasiefremmede elever oplever lærere, hvis undervisning og måde 
at forholde sig til eleverne på giver dem indtryk af en manglende in-
teresse for elevernes læring. eleverne bliver herved i tvivl om, hvilken 
plads de overhovedet skal have i skolen og i undervisningen.
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den tredje slags interesse, som kan findes i elevernes fortællinger, 
er lærernes interesse for faget. det faglige engagement smitter af på 
eleverne. han eller hun kommer til at fungere som et levende argu-
ment for, hvorfor faget er værd at beskæftige sig med. eleverne bag de 
to nedenstående citater fra henholdsvis et gruppeinterview på htx og 
et på hhx benytter stærke ord: læreren skal brænde igennem, så ele-
verne tænker ’wouw’, og interessen for faget knyttes sammen med en 
pædagogisk praksis, som bryder det traditionelle – både med hensyn 
til form og læremidler.

for at kunne skabe interesse for et fag, skal man også selv have interes-

sen for faget, for at kunne undervise i faget. […] sådan er vores fysik-

lærer. det er jo sådan, så sidder man sådan ’Wouw, så kan man også 

det’. så viser han […]. han propper noget energi i sit fag. ikke sådan: 

så læser i det og det. han bruger sådan utraditionelle metoder. sidste 

år – vi rørte ikke vores bog. den er unødvendig, sagde han. det synes 

jeg også er fedt, at han er åben. han sagde fuck den. vi kører bare efter 

det her, og det i skal læse, det skriver jeg så til jer. altså, så kan man bare 

ikke blive mere engageret i sit fag, end at man siger, jeg skriver lige 4-5 

sider, og dem læser i hjemme. (htx2, dreng)

Men også at man kan mærke på læreren, at det er en, der virkelig bræn-

der for sit fag, det synes jeg er meget vigtigt. for så får jeg også mere 

lyst til at høre på, hvad det er, hvis jeg kan se, at det virkelig er en, der 

går op i det. (hhx2 , pige)

det handler med andre ord ikke kun om at interessere sig for sit fag, 
men også om hvorvidt denne interesse viser sig for eleverne og på 
hvilken måde. det hænger ikke alene sammen med, om læreren er en 
udadvendt og sprudlende person, som i htx-citatet. det hænger også 
sammen med, om læreren tænker i at give eleverne adgang til den fas-
cination og interesse, hun eller han har i forhold til faget, og i hvilken 
udstrækning rammerne for undervisningen (form og indhold) giver 
mulighed for det. Underviserens interesse og engagement i faget er en 
ressource, som de fleste lærere vil kunne trække på. arbejdet består i 
at finde den måde, hvorpå ressourcen bedst kan føres ind i undervis-
ningen og bruges i relationen til eleverne.
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At kunne forklare indholdet 
lærerens evne til at kunne forklare stoffet går igen i mange af inter-
viewene, når eleverne skal for tælle om gode lærere, eller hvad en god 
lærer er. det omfatter bl.a. tålmodighed, at gøre sig forståelig og at 
ville forklare det på ny, hvis eleven ikke forstår det. det grundlæg-
gende er, at læreren skal kunne forklare stoffet på en måde, så det er 
til at forstå for eleverne. hvis forklaring erne ikke rammer det niveau, 
eleverne befinder sig på, så bliver de bare en anden måde at sige noget 
uforståeligt på. to stx-elever fortæller om forskel len på deres lærere på 
første år, som de ikke var glade for, og lærerne på andet år, som de har 
en meget bedre oplevelse af:

Yussuf: Men nu har vi fået gode lærere, synes jeg. de er flinke, og de 

kan forklare det på en måde, hvor du forstår tingene. ikke nødvendig-

vis på et lavt niveau, altså sprogligt, det er ikke det, jeg taler om, men 

bare på en måde, hvor du uddyber tingene og ikke bare forventer, at 

eleven ved, hvad det er, du taler om. altså, du må forklare det på en 

ordentlig måde, hvor man forklarer tingene. […]

Julie: Jeg kunne slet ikke forstå, hvad de sagde. det tror jeg ikke, der 

var nogen, der kunne.

Yussuf: og igen, det var ikke noget med det sproglige. det var mere 

sådan, at nu forklarer jeg det hele på tavlen, men der var ikke noget 

forklarende, det var bare indforstået alt sammen. og det var bare på et 

væsentligt højere niveau, end det var i folkeskolen. Når vi så spørger, så 

bliver hun sur og siger ’kan du ikke forstå det?’. Måske er det, fordi de 

er vant til at undervise elever på 3. g og har glemt, hvad man kan, når 

man starter på 1. g. (stx1a)

lærerens fornemmelse for elevernes forudsætninger er herved endnu en 
gang afgørende for elevernes beskrivelse af den gode lærer. samtidig skal 
læreren ville forklare det samme flere gange, men på forskellige måder. 
der er elever, som fortæller om “lærere, der er så kloge, så de forklarer 
det på måder, hvor vi ikke er med” (hhx2). Manglende evner til at forkla-
re eleverne ting, de har svært ved at forstå, er altså ikke entydigt knyttet 
sammen med lærerens egen faglige kompetence, men nok så meget med 
lærerens måde at forstå og forvalte den faglige kompetence på.
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den amerikanske uddannelsesforsker lee shulman har formuleret 
begrebet ’pedagogic content knowledge’ (shulman 1986 og 1987), som 
den danske professor i didaktik karsten schnack har foreslået oversat 
til ’undervisningsfaglighed’ (schnack 2000). shulmans pointe er, at en 
lærer ikke alene skal have en viden om det faglige indhold, hun eller 
han underviser i, kombineret med en almen pædagogisk og didaktisk 
viden om undervisningsteknikker, arbejdsmønstre, læringsformer, 
uddannelsessammenhænge osv. shulman fremhæver også en særlig 
del af vidensgrundlaget for undervisningen som vigtig for lærerens 
arbejde, nemlig undervisningsfagligheden, “denne særlige legering af 
indhold og pædagogik” (shulman 1987, s.8). Begrebet henviser til

”den blanding af indhold og pædagogik som danner en forståelse af, 

hvordan bestemte emner, problemer eller temaer er organiseret, repræ-

senteret og tilpasset til forskellige interesser og evner hos de lærende 

samt tilrettelagt for undervisning.” (shulman 1987, s. 8, vores oversæt-

telse)

Undervisningsfagligheden omfatter blandt andet i forhold til de al-
mindeligste emner inden for ens undervisningsområde:

”… de mest nyttige måder at fremstille disse ideer på, de stærkeste ana-

logier, illustrationer, eksempler, forklaringer og demonstrationer – kort 

sagt, de måder at præsentere og formulere faget på, som gør det for-

ståeligt for andre. eftersom der ikke er én enkelt mest kraftfuld måde 

at præsentere på, må læreren råde over et veritabelt arsenal af forskel-

lige præsentationer, hvoraf nogle vil stamme fra forskning og andre fra 

praksisviden.

 Undervisningsfaglighed omfatter også en forståelse af, hvad det er, 

som gør det svært eller let at lære bestemte emner: de forståelser og 

misforståelser, elever med forskellige aldre og baggrunde bringer med 

sig ind i læringsforløbet.” (shulman 1986, s. 9, vores oversættelse)

Med begrebet om undervisningsfaglighed henleder shulman opmærk-
somheden på, at der skal flere ting til for at gøre indholdet begribeligt 
for eleverne. som det ene kræver det et repertoire af gode eksempler, 
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tekster, øvelser osv.: hvilken tekst er god til at illustrere, hvad en upå-
lidelig fortæller er? hvilke eksempler er gode til at forklare, hvad kon-
junktiv går ud på? hvilke øvelser er gode til at forstå ionbindinger 
eller til at forklare, hvorfor man overhovedet skal lære om klassisk 
græsk kunst?

som det andet kræver det en forståelse af, hvor vanskelighederne 
ligger for eleverne, når de skal forstå indholdet? hvad er det, som gør 
det svært at forstå, hvad konjunktiv er for en størrelse? en forståelse 
af elevernes vanskeligheder kan være almen (f.eks. at kvantemekanik 
generelt er vanske lig for de fleste, fordi den går imod vores intuitive 
forståelse af omverdenen); men shulman har også den pointe, at for-
skellige aldre og baggrunde betyder, at eleverne bringer forskellige 
’forståelser og misforståelser’ med ind i undervisningen, og dermed 
kan det være forskellige aspekter af en opgave eller et fagligt indhold, 
som volder de forskellige elever vanskeligheder. det er derfor også 
vigtigt med en lokal indsigt i vanskelighederne for netop de grupper 
af elever, som findes på skolen.

’den gode lærer’ kan forklare indholdet, så det bliver begribeligt for 
eleverne, og det trækker både på lærerens personlige fremtræden og 
på en viden om faget selv såvel som undervisningsfagligheden. den 
sidste del – den faglige dimension – trækker både på viden, som lære-
ren kan læse sig til, og på viden oparbejdet gennem erfaring i praksis. 
det gælder både lærerens egne erfaringer og de erfaringer, som kol-
leger måtte have gjort.

Forventningerne til eleverne 
et aspekt af lærernes indsigt i elevernes viden og forudsætninger be-
står i at afstemme de forventninger, man som lærer har til eleverne, 
med det, eleverne reelt er i stand til at honorere. det vil sige at have et 
kendskab til elevernes forudsætninger for at forstå og lære det, man 
ønsker at lære dem, og at kunne afstemme krav og forventninger til 
deres forud sætninger. det kan nemlig gå galt både den ene og den an-
den vej. det betyder ikke, at eleven skal opleve, det er let, men at han 
eller hun får passende udfordringer, “så man kan leve op til forvent-
ningerne.” (hf3, pige) det kan f.eks. betyde, at læreren differentierer 
opgaverne mellem eleverne, som en anden gruppe hf-elever fortæller 
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i deres beskrivelse af en god lærer, som de oplever ønsker at få hele 
klassen med:

han gennemgår spørgsmålene og skriver noter på tavlen. han forven-

ter noget af os, og han fordeler opgaverne mellem os, så alle laver noget 

forskelligt. han fordeler. hun [anden lærer] giver os bare de samme 

opgaver. og vi tænker, at de andre skal nok fremlægge det. (hf1)

set i ét perspektiv betyder de forskellige opgaver til eleverne, at de 
ikke kan dække sig bag hinanden; de er nødt til selv at have noget at 
fremlægge. Men i et andet perspektiv, som det ser ud i elevernes optik 
i dette interview, udtrykker lærerens differentiering af opgaverne også 
en positiv forventning til dem om, at alle bidrager, og at det er vigtigt 
for deres læring. på sin vis er det en enkel kontrol- og presform: det 
bliver meget synligt, hvis eleverne ikke laver noget. Men omvendt er 
det også en markering af, at eleverne har noget forskelligt at bidrage 
med, og at det ikke er ligegyldigt, om man involverer sig som elev el-
ler ej.

lærernes forventninger kan imidlertid også blive for store. en elev 
fortæller i et individuelt inter view, at “der er mange af lærerne, som 
nærmest forventer, at vores forældre er højtuddan nede” (hhx2, pige). 
Bemærkningen falder i forbindelse med, at eleven fortæller, at hun 
savner adgang til lektiehjælp i nogle særlige fag, hvilket ikke udbydes 
af skolen, og hvor hendes oplevelse er, at lærerne forudsætter, eleverne 
kan få hjælp hjemme. lidt senere i interviewet fortæller pigen:

Jeg synes ikke, at der er nogle fag, der er mærkelige eller forkerte, men 

jeg synes mere, at det er de forskellige måder, som lærerne gør tingene 

på, som man virkelig skal vænne sig til. for eksempel har vi en lærer i in-

ternational økonomi, som er meget speciel. hun er en sød lærer, hun gør 

tingene på en lidt anderledes måde. det er ligesom om, at hun forventer, 

at vi kan tingene hjemmefra, og at hvis vi ikke kan det, så er det bare ... 

altså, hvor hun står og skælder lidt ud i stedet for selv at være bedre til at 

lære lidt fra sig. (hhx2, pige)

pigen oplever læreren som ’sød, men speciel’, men er tilsyneladende af 
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den opfattelse, at læreren forventer, at eleverne kan faget hjemmefra, 
frem for at de skal lære det i undervisningen. pigen i interviewet er 
meget bevidst om, at hun kommer fra et hjem, hvor de faglige og socia-
le ressourcer, der anerkendes i gymnasiet, er mindre end hos nogle af 
kammeraterne, og det er derfor muligt, at hun hurtigere knytter lære-
rens reaktioner sammen med de sociale betingelser. Men beskrivelsen 
af læreren, som skælder ud frem for at hjælpe, hvis eleverne ikke kan 
stoffet, genfindes hos andre elever. det kan give elever med gymnasie-
fremmed baggrund det indtryk, at de mangler nogle ressourcer, som 
bliver taget for givet. her er det værd at erindre, at netop på hhx er 
gymnasiefremmede ikke i mindretal (jf. kapitel 1), og det gælder hel-
ler ikke i de klasser, vi har interviewet elever fra på den pågældende 
skole. alligevel sidder eleven med en oplevelse af at mangle noget, 
sammenholdt med hvad læreren forventer af eleverne generelt.

et andet element i lærernes forventninger til eleverne angår hjem-
mearbejde, og hvad eleverne kan nå. de forventninger stemmer ofte 
ikke overens med elevernes oplevelse af, hvad der er muligt, selv om 
de arbejder hårdt. i denne sammenhæng peger problemet, som også 
er en del af det generelle problem ved rør ende lektierne (se kapitel 6), 
på den negative motivation, der kan blive resultatet af for stor afstand 
mellem lærerens forventninger og elevens oplevelse af muligheden for 
at kunne leve op til dem. Når eleven gentagne gange oplever ikke at 
kunne leve op til forventning erne, er risikoen, at hun eller han vælger 
helt at give op:

det kan være svært at sætte sig op til faget, fordi hvis man virkelig ar-

bejder hårdt med det og synes, at man får lavet noget godt, så skal man 

gøre det samme igen næste dag. (hhx3)

situationen bliver ikke mere motiverende af, at eleverne oplever, at 
læreren tolker deres van ske  ligheder med stoffet som udtryk for, at de 
mangler vilje eller engagement (hhx3). set fra elevens position føjer det 
spot til skade. ikke alene oplever hun, at hun ikke kan slå til i for hold 
til lærerens forventninger; hun får også skæld ud og en etikette som for 
lidt arbejdsom. det kan dræne eleven for begejstring og lyst.

det omvendte fænomen, hvor elev erne oplever, at læreren ikke 
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(længere) har forventninger til dem, findes også. som en elev i et indi-
viduelt interview fortæller om sin oplevelse af lærernes ændrede rela-
tion til eleverne fra første til andet år:

Måske kan man sige, at lærerne har opgivet håbet. de troede, at de 

kunne ændre os, men nu har de opgivet håbet. (hhx1, dreng)

det er næppe behageligt eller tilfredsstillende at være den lærer, som 
må opgive håbet om, at en klasse kan komme til at fungere som en fag-
lig enhed, eller at være den lærer, hvor det virker sådan på eleverne. 
Men det er næppe heller noget, som styrker elevernes motivation, hvis 
de oplever at være opgivet, uanset det i elevens formulering er klas-
sens måde at fungere på, som har taget illusionerne fra læreren.

elevernes fortællinger peger på, at den gode lærer i elevernes optik 
er den lærer, som kan afstemme faglige krav og forventninger med 
elevernes faglige og arbejdsmæssige evner og formåen. der skal ikke 
forventes for lidt, men heller ikke for meget. der er en forbindelse til 
elevernes overvejelser over og oplevelse af, hvem der skal have ansvar 
for hvad, hvilket vi vender tilbage til. inden da vil vi kort nævne yder-
ligere et punkt, som cirkler om samme tema, nemlig spørgsmålet om 
ro og orden.

At holde orden og disciplin 
i et interview med en gruppe drenge fra htx er der en længere diskus-
sion om orden, disciplin og konsekvens i forhold til undervisningen 
og afleveringerne. eleverne fortæller, at en af de ting, der overraskede 
dem, var, at der ikke var mere disciplin, forstået som faste rammer og 
konsekvenser i forhold til at aflevere til tiden, at bare de afleverede, 
inden året var omme, var det fint. den samme fortælling findes blandt 
mange elever i relation til ro i selve undervisningen. det giver eleverne 
et indtryk af manglende seriøsitet. en af eleverne fortæller, at dette fik 
ham til at overveje at droppe ud:

Jamen igen, det der med lektierne, at det var så sløset, det var heller 

ikke lige det, jeg havde regnet med. al den støj – at der ikke var stille 

i timerne, at lærerne ikke gjorde mere ud af det; at de ikke smed dem 
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ud fra klassen eller gjorde noget ved det. Jeg synes virkelig, det var ir-

riterende. (htx2)

Når han ikke droppede ud, var det for at få sin uddannelse, men også 
for at se om, det blev bedre efter grundforløbet. det gjorde det, men 
han oplever ikke så meget, at det skyldes, at rammerne blev strammet 
op, som at de forstyrrende elever droppede ud, og at eleverne blev 
fordelt ud på de studieretninger, hvor de kom til at gå sammen med 
andre med samme faglige interesser.

htx-eleverne i dette interview er meget diskuterende og reflek-
terende i forhold til deres oplevelser med at gå i gymnasiet, og her 
indfanger de det dilemma, der er med hensyn til disciplin i klasserne 
og skolen. på den ene side opleves det useriøst og undergravende for 
motivationen, hvis der ikke er konsekvenser knyttet til f.eks. afleve-
ringsfrister, ligesom megen støj og uro i timerne kan gøre det vanske-
ligt overhovedet at blive ved med at gå på uddannelsen. de løse eller 
fraværende rammer gør det kaotisk og svært at orientere sig. på den 
anden side kan det altså også blive for meget af det gode med discipli-
nen, så det bliver kedeligt.

fraværet af krav og rammer betyder, at det bliver sværere at orien-
tere sig, og at holde gejsten oppe og sig selv i ørene. fraværet af disci-
plin har nemlig en risiko for at smitte negativt af på elevens oplevelse 
af seriøsitet. en hf-elev siger det meget kort:

en god lærer? først og fremmest skal der være orden og disciplin i klas-

sen. Men folk kommer, når det passer dem. så bliver jeg også sådan. 

Når der er disciplin, så er det seriøst. (hf1, pige)

flere af interviewene peger på, at det fungerer godt, når læreren stil-
ler rammer eller regler op. læreren må gerne være skrap, men det er 
vigtigt, at det knyttes sammen med to andre forhold: for det første at 
der stadig er plads til eleverne, og for det andet at der er tale om en 
gensidig respekt. respekten kan knytte sig til lærerens ’væsen’ eller 
udstråling, som markerer, at der er seriøsitet i de krav, hun stiller, men 
også at der er rimelighed i forvaltningen af rammerne, f.eks. med hen-
syn til fravær. det handler ifølge nogle af eleverne også om at sætte sig 
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i respekt fra begyndelsen samt at stille nogle krav og sætte nogle ram-
mer, f.eks. med hensyn til mobiltelefoner, tasker på bordene osv.

en elev i et gruppeinterview fortæller om sin sproglærer, som er 
streng. Nogle er decideret bange for ham, men eleven, som fortæller, 
kan godt lide ham, fordi man stadig kan lave sjov:

Ja, altså det er ikke sådan, at der bliver lavet pis og sådan noget. altså, 

der er disciplin, og man respekterer hinanden. og så laver man stadig 

sjov, ikke. så får man lyst til at være med i timen. hvor der så er nogle, 

altså de finder sig ikke i noget, og de er bare dødkedelige. (hhx1)

det er ikke blind kadaverdisciplin, men tydelige rammer og krav om 
disciplin, som forvaltes med en vis elastik (ikke som lærerne ’der ikke 
finder sig i noget’) og med respekt. Netop respekten har betydning. en 
elev fortæller, at ’det er svært at respektere en, som ikke respekterer 
en’. “Man skal have autoritet. Ikke bare vise det. Have autoritet og kompeten-
cer. Hun bøjer sig ikke for eleverne.” (stx1b)

der er ikke meget i interviewene, som tyder på, at eleverne ønsker 
sig en laisser faire-pædagogik. Men der er heller ikke grundlag for at 
genindføre den sorte skole. eleverne ønsker sig tydelige rammer, de 
kan orientere sig i forhold til, og som gør, at de oplever, der er en kon-
sekvens i forhold til de krav, der bliver stillet, at der skabes arbejdsro i 
klassen, og som bidrager til at holde dem til ilden, hvis det er lidt svært. 
Men eleverne ønsker ikke at blive opfattet som mindreværdige. de for-
venter en gensidig respekt og plads til at være i undervisningen.

flere af elevernes overvejelser over den gode lærer har berørt spørgs-
målet om ansvar, og de flertydigheder eller deciderede dilemmaer, som 
ligger i elevernes ønsker og forventninger til lærerne, handler blandt an-
det om elevernes og lærernes forståelse af, hvem der har ansvar for hvad, 
og hvordan denne forståelse ser ud for de andre i læringsrummet.

Læreransvar og elevansvar 
Når eleverne i interviewene taler om lærerne og den gode og den dår-
lige lærer, ledsages det ofte af et andet tema, som handler om, hvem 
der har eller bør have ansvar for hvad i elevernes gymnasieforløb. et 
gennemgående træk i vores undersøgelse er, at eleverne abonnerer på 
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noget, man kan kalde for ’ansvar for egen uddannelse’. det gælder 
både det faglige og det sociale. en gruppe hf-elever fortæller i et inter-
view, at deres klasse ikke er den socialt mest velfungerende, og at der 
egentlig ikke er sket den store forbedring fra første til andet år. Men de 
mener ikke, det er noget, lærerne kan eller skal hjælpe dem med:

Michael: det er jo ikke lærernes problem, at vi ikke kan sammen.

louise: vi er jo ikke folkeskoleelever.

Michael: der er det jo også meningen, når man går på hf, skal man 

være selvstændig. det hjælper ikke noget, man kommer rendende hen 

til læreren.

Nanna: det bliver lidt for børnehaveagtigt.

christel: lærerne er uddannet til at lære os noget, de er ikke uddannet 

til at få det til at fungere.

Michael: … være gruppepædagog. (hf3)

Én ting er, at eleverne vurderer, hvorvidt skolen og lærerne overhove-
det kan gøre noget. Men de mener sådan set heller ikke, det er skolens 
ansvar: eleverne er nærmest voksne, det er hverken børnehaven eller 
folkeskolen, og det er slet ikke noget, lærerne er uddannede til. elever-
ne her påtager sig det fulde ansvar for at få klassen til at fungere eller 
til at lade være med at gøre noget. de har hverken forventninger til, at 
lærerne skal eller kan gøre noget ved det. der kan være noget særligt 
i forhold til hf-uddannelsen, som skulle trække på ældre elever. Men 
andre interview viser, at det ikke alene er hf-eleverne, som har denne 
opfattelse af ansvarsfordelingen mellem lærere og elever.

der er dog også elever, som har mere blandede holdninger til an-
svarsfordelingen, eller som synes, det er et problem, at ansvaret over-
lades til eleverne. en gruppe hhx-elever (hhx3) mener, at det er godt at 
få eget ansvar, men at det er noget, eleverne skal lære at forvalte. de 
elever, som er forbeholdne over for, at det er elevernes eget fulde an-
svar, om de får noget ud af undervisningen, knytter det til to forhold. 
det ene er spørgsmålet, om eleverne er i stand til at forvalte det ansvar, 
sådan som det også kom til udtryk i elevernes ønske om orden og di-
sciplin (jf. ovenfor).

det andet er, at dét, som ligner elevernes eget ansvar for at lære 
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noget, også får en mindelse om, at lærerne er ligeglade med, hvad der 
sker. en pige på stx udtrykker det på denne måde:

Jeg tror, at han forventer, at fra den dag, vi starter i gymnasiet, så er vi 

altså voksne, og så tager man vare på det, man gør. og det hele er op til 

en selv. hvis man ikke gider at være her, eller hvis man bare sidder og 

snakker, så kan man lige så godt gå. […] Men jeg synes da også, at man 

i 1. g lige kan give en hjælpende hånd og være sådan lidt omsorgsfuld. 

(stx1a)

eleverne her anfægter ikke deres eget grundlæggende ansvar, men de 
rejser spørgsmålet, om det er rigtigt, at lærerne slet ikke skal bekymre 
sig om det. “lidt omsorgsfulde” må lærerne gerne være, og det er ikke 
for at varte op eller ’nurse’ eleverne. det handler især om, at lærerne 
overhovedet bekymrer sig om eleverne. opfattelsen af, at det ikke er 
lærernes ansvar, hvad eleverne får ud af gymnasieforløbet, kan nemlig 
komme i konflikt med elevernes betoning af, at lærerne skal vise inte-
resse for både faget og for, om eleverne lærer noget.

det kan have som konsekvens, at eleverne ikke forventer, at læ-
rerne og skolen skal involvere sig i de vanskeligheder, den enkelte elev 
eller klassen som helhed måtte have. det vil sige, at eleverne ikke nød-
vendigvis henvender sig til lærerne, hvis de har problemer, eller reg-
ner med at konflikter i klassen, som kan have betydning for det sociale 
læringsmiljø, kan opfattes som et fælles problem for lærere og elever, 
men snarere som noget eleverne selv skal tage sig af. det betyder også, 
at eleverne kan være tilbøjelige til udelukkende at rette blikket indad, 
hvis de oplever vanskeligheder undervejs i uddannelsesforløbet.

elevernes måde at opfatte ansvar og muligheder i forhold uddan-
nelserne på har forbindelse til den individualisering, som moderni-
tetsteoretikere som anthony giddens og thomas Ziehe har beskrev et 
gennem de seneste 20-25 år. den danske ungdomsforsker Noemi katz-
nelson (katznelson 2004) skelner mellem en institutionel og en bevidst-
hedsmæssig individualisering. den institutionelle individualisering 
henviser til, at institutionerne i den måde, de behandler og stiller krav 
til de unge på, ikke ser de unge som grupper eller klasser, men som 
enkeltindivider. de unge forventes at forholde sig individuelt og re-
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flekterende til deres egen situation – dvs. at de skal opfatte sig selv som 
adskilt fra de øvrige. denne ændring i institutionernes krav til de unge 
skubber i retning af en øget individualisering af de unge, dvs. det er en 
udvikling, som kræver, at de unge individualiseres. inden for uddan-
nelsesområdet er det eksempelvis kravet om individuelle uddannelses-
planer og bevægelsen i retning af øget modulisering af uddannelserne, 
som betyder, at den enkelte unge bliver nødsaget til at handle og forstå 
sig som et enkeltstående individ frem for som en del af en gruppe.

ved siden af denne bevægelse foregår en bevidsthedsmæssig indi-
vidualisering, som henviser til, at de unge opfatter sig som uafhængige 
individer, som kan vælge at gøre, hvad de vil, fordi der ikke er nogen 
ydre rammer eller tilhørsforhold, som begrænser dem. denne opfat-
telse findes uafhængigt af, hvorvidt der reelt er givet de unge større 
valg- og handlefrihed, end der hidtil har været.

i elevernes egen optik vil der være en tilbøjelighed til at fæste lid til 
handlemulighederne, men samtidig kan afstanden mellem på den ene 
side troen på egen formåen og på den anden de mulig hed er, de unge 
har for at handle, både skabe frustration og ambivalens. i gymnasiet 
kan det ske, når eleverne oplever, at de reelt ikke har muligheden for 
at opfylde forventningerne til, hvad de skal kunne selv. den stærke 
betoning af, at det er elevernes eget ansvar, kommer fra eleverne selv 
og forstærkes af, at de unge befinder sig i overgangen fra at være store 
børn til at være unge voksne, og netop voksentemaet dukker op i flere 
af interviewene. elevernes oplevelse af, at det er deres eget ansvar, un-
derstøttes dermed af deres biologiske udvikling i grænselandet mel-
lem barn og voksen, men i høj grad også af den generelle samfunds-
mæssige individualiseringstendens – såvel den institutionelle som den 
bevidsthedsmæssige.

interviewene viser, at der også er elever, som er mere tvivlende el-
ler ambivalente over for selve forestillingen om, at det er deres eget an-
svar. det viser sig, når de i interviewene nævner, at de måske alligevel 
ikke er klar til at tage ansvaret selv. Men det viser sig også hos nogle 
af eleverne, som peger på de forskellige betingelser, de har pga. for-
ældrenes forskellige uddannelsesbaggrund. Nogle af eleverne er helt 
klare i deres forståelse af, at det giver forskellige betingelser, og at den 
sociale baggrund på den måde påvirker deres handlemuligheder. Men 
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samtidig er det, som om denne indsigt ikke føres videre til en ændret 
forståelse af ansvaret. det tager eleverne tilsyneladende stadig på sig.

der er med andre ord en ambivalens på spil. flere af eleverne for-
tæller, at lærerne virker ligeglade med, om eleverne lærer noget, om de 
kommer til undervisningen, og om de afleverer opgaverne. Ud fra op-
fattelsen af, at det er elevens eget ansvar, forekommer det eleverne re-
elt nok, at lærerne ikke bekymrer sig om dem, men det kolliderer med 
et kendetegn ved den gode lærer, nemlig en lærer, som interesserer sig 
for eleverne. her er der en dobbelthed i elevernes (og måske også læ-
rernes) opfattelse af ansvars- og rollefordeling. hvis lærerne fremstår 
uinteresserede i eleverne, så mister eleverne også en del af motivatio-
nen, eller i det mindste en del af interessen for faget og læreren.

Men denne dobbelthed handler også om at indkredse de grænser, 
der er for, hvor meget ansvar de forskellige elever har mulighed for 
at tage, bl.a. fordi de på grund af deres forskellige sociale udgangs-
punkter ikke står med frie og lige muligheder. ansvaret kan ikke alene 
placeres i elevernes eller de lærendes hænder.

fokus må flyttes fra et spørgsmål om ansvar eller ikke-ansvar til et 
spørgsmål om en interesse for og i eleverne og deres læring samt en er-
kendelse af de forskellige muligheder og betingelser, de enkelte elever 
har. det vil skabe muligheder for, at lærerne og skolen kan skabe en 
ramme eller et stillads omkring elevernes forvaltning af deres gymna-
sieliv, så de bevarer et eget ansvar for eget liv, men uden at blive over-
ladt til sig selv, og uden at de forskellige sociale og samfunds mæssige 
betingelser fortrænges.

Muligheder for ændringer 
i det foregående har vi fokuseret på elevernes beskrivelser af de gode 
lærere: lærere med humor og med interesse for deres fag, for under-
visningen, for eleverne; lærere, som kan forklare det faglige indhold, 
og som har passende forventninger til eleverne; lærere, som kan skabe 
orden og disciplin i klassearbejdet. der er en del eksempler i elevernes 
fortællinger om gode lærere. Men der er også mange historier om dår-
lige lærere. vi vil ikke dvæle ved disse historier, men blot trække et par 
punkter frem, som kan belyse nogle andre aspekter af den gode lærer, 
som bliver tydelige, når de ikke er til stede. samtidig peger historierne 
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om de dårlige lærere på, at selv om der kan være stor enighed mellem 
elever og lærere om, hvad en god lærer er (jf. rambøll Management 
2007a), så betyder det ikke, at denne enighed realiseres i alle tilfælde.

Når eleverne fortæller om dårlige lærere, henviser de ikke over-
raskende til fravær af de træk, som kendetegner den gode lærer: de 
dårlige lærere har ikke humor, kan ikke tåle sjov, kan ikke forklare, har 
ikke tålmodighed, er kedelige og ensformige i deres undervisning. det 
er også fortællinger om lærere, som kører i så højt tempo, at klassen slet 
ikke når med, eller lærere, som er så stressede, at de hver time fortæller 
klassen, at de er bagud, så klassen selv udvikler en stresset oplevelse af 
faget (hhx2 og hhx3). der er lærere, hvor eleverne har en klar oplevelse 
af, at man skal mene det samme som læreren, hvor læreren ikke bryder 
sig om, at eleverne argumenter er imod, eller hvor der er bestemte te-
maer, man skal holde sig fra (f.eks. stx1a, stx3a, hhx2, hf3). i hvilken ud-
strækning det dækker over, at eleverne ikke har forstået de faglige krav 
i faget (jf. kapitel 2), og i hvilken udstrækning der er tale om lærere, som 
reelt ikke rummer andre meninger end deres egen, er ikke muligt at af-
gøre. Men det er en oplevelse, som dukker op i rigtig mange interview, 
og som derfor må være virksom i elevernes oplevelse og forståelse af, 
hvad der sker i skolen, og hvordan de skal forholde sig til lærerne.

andre eksempler på lærere, som eleverne oplever som dårlige, er 
de, der fremstår urimelige med karakterer og andre bedømmelser, og 
som opleves at gøre forskel på eleverne ud fra, hvem de kan lide og 
hvem ikke (f.eks. stx2a og hhx1). det kan også være lærere, som ople-
ves som decideret nedladende (kalder eleverne ’dummies’ og ’nu er vi 
nede på niveauet for idioter’, som en af eleverne fortæller (stx3b)).

det interessante i denne sammenhæng er ikke så meget, at der er 
lærere, som underviser og møder eleverne på en måde, så de giver 
det indtryk, eleverne beskriver. det er relevant nok for udviklingen 
af gymnasieskolen, men i vores sammenhæng er det to andre pointer, 
som trænger sig på.

den første er, at de gymnasiefremmede elever er mere udsatte, når 
de møder lærere, de oplever som dårlige, end de klassekammerater, 
som har forældre med en gymnasial og eventuelt en længere var ende 
uddannelse. de gymnasiefremmede elever vil ofte ikke i samme ud-
strækning have mulighed for at søge hjælp andre steder, f.eks. hos for-
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ældre eller anden familie, hverken til det faglige eller til at bearbejde 
lærerens undervisningsform og måde at omgås eleverne på. Man kan 
altså ikke sige, ’at det er ens for alle’, hvis læreren ikke fungerer sam-
men med klassen. ressourcerne til at kompensere for lærere, der fun-
gerer dårligt med klassen, er ulige fordelt. derfor vil en støtte til gym-
nasiefremmede elever også skulle omfatte en større opmærksomhed 
over for, om der er nogle lærere, som af den ene eller den anden grund 
kommer til at virke som en dårlig lærer på eleverne.

den anden pointe er, hvilke muligheder eleverne har for at tage 
problemerne op, når de oplever dem, og om de føler, at det overho-
vedet er noget, der ligger inden for deres rækkevidde. dette kommer 
til udtryk på forskellig vis. i elevernes fortællinger om deres lærere og 
undervisningen kommer de indirekte med mange bud på, hvordan 
det kunne blive mere spændende for dem. Men når man spørger dem 
direkte, hvordan de kunne tænke sig, det var anderledes, er de ofte 
helt blanke. de anser det ikke som deres rolle at ændre på undervis-
ningen eller at stille forslag til den.

i et interview fortæller en stx-elev eksempelvis om en lærer, hun 
synes er usædvanligt kedelig: han snakker meget, og denne snak bli-
ver kun afbrudt af enkelte aktive elever, resten af klassen “sover ind-
vendigt”. eleven – og tilsyneladende flere i klassen – har et håb om 
gruppearbejde, men ikke de store forhåbninger til det. det påfaldende 
i ordvekslingen er, at det tilsyneladende slet ikke er faldet eleverne 
ind, at de kunne foreslå læreren en ændring af undervisningen. for 
den interviewede elev er det ikke udelukket, da intervieweren rejser 
spørgsmålet: “det kunne vi selvfølgelig gøre” (stx2b, pige), men det er 
ikke faldet dem ind som en mulighed.

Én forklaring, som eleven selv giver, er, at det er bekvemt at kunne 
sove; men sammenholdt med mange andre beretninger fra undervis-
ningen vil de fleste elever foretrække en inspirerende time frem for 
at sidde i indre dvale. en anden forklaring kunne derfor være, at ele-
verne slet ikke oplever det som inden for deres horisont at blande sig 
i organiseringen af undervisningen. det er ganske vist deres eget an-
svar, om de får noget ud af gymnasiet, mener de, men det er åbenbart 
ikke en del af dette ansvar at forholde sig til de betingelser, der er for 
deres deltagelse i undervisningen.
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at det heller ikke nødvendigvis vil blive taget nådigt op, viser en 
beretning fra en anden skole. en hf-klasse kom skævt ind på deres 
lærer, men et forslag om at ændre på lærerens praksis blev mødt af et 
svar, som satte klare grænser for, hvad der er elevens anliggende, og 
hvad der er lærerens:

Ja, han startede den første time med at skælde os ud, så bliver man lidt 

sur på ham, og man fik ikke en skid ud af timen, for han skrev ikke 

notater. og jeg har svært ved at sidde og høre, hvad han siger, for før 

jeg når at tænke, hvad jeg skulle skrive ned, så var han videre, og så får 

man ikke skrevet ned, for hvor er han nu henne.

int: hvad skældte han ud over?

han er en ældre herre, og han har ikke så god en husker, og så skulle vi 

sidde på de samme pladser, ellers kunne han ikke huske, hvad vi hed. 

Men der var nogle, som ikke kunne huske, hvor de skulle sidde. og 

så spurgte jeg, om han ikke kunne skrive op på tavlen, men vi skulle 

i hvert fald ikke sige noget om, hvordan han skulle undervise. så får 

man skæld ud for at spørge om han vil gøre noget. så bliver man lidt 

negativ. (hf3, pige)

elevens erfaring tilskynder ikke til at foreslå ændringer i undervisnin-
gen. imidlertid har netop denne klasse også en historie, som viser, at 
det kan give mening at åbne en snak med en lærer, hvor der er opstået 
gniderier. eleverne i interviewet fortæller, at klassen og en af lærerne var 
kommet skævt ind på hinanden, men hvor de i slutningen af året fik talt 
om det, og resten af skoleåret havde de haft et bedre indbyrdes forhold. 
intervieweren spørger, hvordan de kom til at snakke med læreren om, 
at det ikke fungerede så godt, og eleverne fortæller, at det var studievej-
leder en, som havde hørt, at der var noget helt galt. hun havde på lærer-
værelset hørt læreren tale om klassen og var derefter gået til klassen og 
havde spurgt, hvad det var. hun havde så sagt, at det var nødvendigt, at 
læreren og klassen snakkede sammen. historien fortæller som det ene, 
at det kan være frugtbart, at læreren og eleverne diskuterer, hvis der er 
opstået problemer. Men den fortæller også, at det kan være en god idé, 
at det er en anden lærer, som tager initiativet til snakken.

Både stx-eleven, som ikke havde tænkt på, at man kunne tale med 
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læreren, og hf-klassen, som havde både gode og dårlige eksempler på 
forsøg på at foreslå ændringer, peger på en vanskelighed i elevernes 
muligheder for at forvalte det ansvar, de påtager sig for at lære noget. 
Undervisning er grundlæggende en relation mellem to typer deltage-
re, som vi her kalder lærer og elev. læreren (eller lærerne) tilrettelæg-
ger læringsmuligheder, som eleven (eller eleverne) møder og handler 
i forhold til, men denne handlen er også påvirket af forholdet mellem 
læreren og eleven. fordi undervisning er en relation, så kan ansvaret 
for, om det fungerer, ikke entydigt placeres det ene eller andet sted, 
men må netop ses i forhold til denne relation.

derfor er det problematisk med en for skarp adskillelse mellem, 
hvad der er lærerens, henholdsvis elevens ansvar i undervisningen: at 
læreren har ansvar for at stille læringsmuligheder til rådighed, og ele-
ven har ansvar for at udnytte disse muligheder. Men relationen mel-
lem lærer og elever har både betydning for, hvilke læringsmulighe-
der som kan stilles til rådighed, og for hvordan eleverne kan udnytte 
dem. Både den måde, eleverne taler om eget ansvar på, og den måde, 
hvorpå (nogle) elever og (nogle) lærere tilsyneladende mener, det er 
læreren alene, som skal forholde sig til undervisningens tilrettelæg-
gelse, overser relationens betydning for læringen.

4.2 den gode elev 

Har lavet lektier og deltager aktivt 
i de fleste af interviewene har vi enten spurgt, eller eleverne er selv 
kommet ind på, hvad der kendetegner en god gymnasieelev. i et grup-
peinterview på en hf-skole svarer en pige, at det er en, der følger med 
i timerne og har lavet sine lektier, som deltager i undervisningen, og 
som er aktiv, når man kommer ud i gruppearbejde (hf3). flere af disse 
kendetegn går igen på tværs af interviewene, og især to træk ved den 
gode elev bliver nævnt af stort set alle eleverne. for det første skal den 
gode elev være aktiv og deltage i timerne, og for det andet laver den 
gode elev sine lektier.

i flere af interviewene dukker også billedet af den disciplinerede 
elev op, ofte i forbindelse med om man forbereder sig eller ej. i et stx-
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interview fremhæver en elev, at det også handler om den ind stil ling, 
man går til arbejdet med:

hvor der er andre af os, der måske godt kan have en lidt mere nega tiv 

indstilling til de lidt mindre underholdende ting i skolen. hvor man 

burde bide det i sig. (stx2a)

i flere af interviewene fremgår det, at eleverne ikke selv oplever sig 
som gode elever. en pige fra stx svarer direkte på spørgsmålet om, 
hvad en god elev er, at det ikke er en som hende, fordi hun er for doven 
(stx2b), men ellers viser det sig på samme måde som i citatet ovenfor, 
hvor det fremgår, at man taler om nogle andre. i samme interview fra 
stx henviser den ene af drengene til en af pigerne i interviewet som 
svar på spørgsmålet, og i et andet hf-interview diskuterer gruppen, 
om drengen i interviewgruppen er en god elev, fordi han er dygtig i et 
bestemt fag, men de konkluderer, at han jo er dygtig, selv om han ikke 
forbereder sig hjemme, så derfor er han ikke en god elev alligevel. der-
med berører eleverne i det interview en anden dimension, som også 
viser sig i følgende svar fra en gruppe drenge på htx:

iNt1: hvis i skulle sætte 5 ord på, hvad det vil sige at være en god 

elev?

Martin: følge med i undervisningen.

lars: disciplin til at kunne holde kæft, og disciplin til at kunne fokusere 

på sin undervisning.

dan: respekt for de andre. gensidigt – altså at man kan holde sin kæft 

i undervisningen, for ellers har man ingen respekt for de andre elever 

og lærere. at man ikke larmer. […]

lars: Men nu sidder jeg og tænker på, hvad er det en god elev over for: 

man kan være en god elev over for læreren og sine kammerater, men 

man kan også være en god elev med at forstå faget. og kunne finde ud 

af sit fag. hvordan er det, du mener?

iNt1: det er, hvad i tænker og definerer.

lars: så vil jeg også sige forståelse for faget, det hører klart under en 

god elev.

dan: interesse for uddannelsen. (htx2)
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i denne sekvens bliver inddraget yderligere et par aspekter af spørgs-
målet om, hvad en god elev er. det ene er det faglige, som også blev be-
rørt af eleverne i hf-interviewet: har elevens faglige niveau betydning 
for, om hun eller han er en god elev eller ej? det andet er, at der er en 
social dimension af den gode elev i flere af elevernes overvejelser. det 
tredje punkt er den pointe, at opfattelsen af, hvad der er en god elev, 
kan variere med, hvorfra man ser det. er lærerens og elevernes opfat-
telser af en god elev nødvendigvis de samme?

spørgsmålet om den faglige dygtighed er ikke et punkt, som duk-
ker op i særligt mange af elevernes beskrivelser af en god elev. en 
gruppe taler om, at man skal bidrage med noget fagligt rele vant eller 
komme med gode ting, og en anden nævner en meget dygtig elev som 
eksempel på en god elev. omvendt kommenterer en anden gruppe, at 
det ikke er så afgørende, om man er fagligt god, men om man gør en 
indsats for at lære det, som skal læres. der er altså ikke en entydig op-
fattelse blandt eleverne om, hvorvidt det at være en god elev handler 
om flid og engage ment (herunder at have orden i tingene og at møde 
op i timerne), eller om det også knytter sig til en faglig viden.

Balance mellem det sociale og det faglige aspekt 
det sociale aspekt dukker op i flere af interviewene, og i nogle tilfælde 
i delvis modsætning til det faglige. Nogle af eleverne understreger, at 
den gode elev er en elev, som gerne hjælper andre (hf3), eller en elev, 
som spreder glæde, fordi hun eller han er en glad person, som kan lide 
at komme i skole (htx1a). en dreng fra stx beskriver i et individuelt 
interview en god elev på en måde, som minder meget om beskrivelsen 
af den gode lærer: en, som følger fagligt med, men som også er sjov, 
og som man kan lave sjov med (stx1a). i et individuelt interview med 
en pige fra hhx glider hendes beskrivelse af den gode gymnasie elev 
over i en beskrivelse af den populære elev og de ting, man skal gøre 
for at blive og forblive populær, herunder krav og forventninger til tøj 
og udseende. her skrider et bestemt aspekt af det sociale helt ind over 
den mere uddannelsesorienterede del af dét at være elev.

i et par stx-interview nævnes elevens evne til at balancere mellem 
forskellige arenaer:
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Men altså en god gymnasieelev, det er vel én, der er god bogligt, og som 

fungerer godt socialt. det betyder bare så meget. så hvis den person 

kan være rigtig god bogligt uden at være det for meget, så er det jo 

supergodt. (stx2a)

og:

det er en der, altså stadigvæk laver sine ting sådan rimeligt, ikke også. 

og så stadigvæk kan have det godt socialt og sådan være med til tin-

gene. selv om det måske kan komme til at gå ud over lidt lektier og 

sådan noget. det synes jeg er den gode elev. (stx2b)

den gode elev skal altså nok lave sine ting, men det må ikke være så-
dan, at det kommer til at dominere over de sociale aktiviteter (”være 
med i tingene”), eller at det kommer til fremstå, som om “de ikke kan 
slappe af”, som hun siger det lidt senere i interviewet. for pigen her, 
som fortæller, at hun er irriteret over nørdernes flid, fordi hun ikke 
selv er så flittig, kan der altså komme en konflikt mellem det faglige og 
det sociale, og her skal den gode elev også prioritere det sociale, men 
åbenbart også uden at være så socialt orienteret, at man kommer til at 
fremstå som useriøs. denne balance kan være vanskelig for de elever, 
som skal kæmpe ekstra meget for at være fagligt med.

en tilsvarende balance viser sig, når eleverne taler om den aktive 
deltagelse i undervisningen som et træk ved den gode elev. det er godt 
at være aktiv, men det skal ikke være så meget, at man kommer til at 
tage for meget af pladsen fra de øvrige elever, eller så det lyder, som 
om man bare vil markere sig. klassekammerater, som eleverne ople-
ver, snakker læreren efter munden bare for at blive hørt, har de ikke 
meget tilovers for.

i nogle af elevernes beskrivelser kan man altså også finde det træk, 
at man ikke skal føre sig for meget frem som elev. Man skal med andre 
ord deltage aktivt, men ikke for meget og ikke for dominerende. for 
eleverne kan det fremstå, som om de regulerer klassesamtalen på en 
måde, som både er af hensyn til læreren og eleven. en gruppe fra en 
htx-skole fortæller:
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søren: vi havde for eksempel én sidste år, som sad oppe med hånden 

hele tiden, fordi hun gik efter at få et trettental mundtligt, ikke også. og 

hende fik vi da sat på plads ved at sige til hende mange gange i træk i 

nogle timer, at vi ikke gad at høre mere på hende, altså. og nu er det da 

mere på et normalt plan, hvor det hun siger, er fornuftigt. før der sagde 

hun noget for at sige noget, men nu er der ligesom ... Jeg ved ikke, hvis 

skyld det er, men det hjalp da i hvert fald, at vi sagde, at hun havde 

hånden oppe hele tiden. Nu når hun siger noget, så lyder det virkelig 

flot, i stedet for at hun sidder oppe med hånden hele tiden. for hun er 

virkelig klog. Men nu siger hun bare det rigtige.

lise: Ja, hun ødelægger det virkelig for sig selv ved bare at plapre der-

udad. Men det lyder jo meget hårdt eller ondt, eller hvad man kan sige. 

det synes jeg da også nu, når vi snakker om det. Men det synes jeg ikke, 

at det er i situationen. (htx3)

elevernes billede er, at det er til pigens eget bedste, at de fik dæmpet 
hendes deltagelse. igen må vi understrege, at det er umuligt at vide, 
om pigen i klassen faktisk deltog på en måde, som ikke førte under-
visningen videre, og som fyldte for meget i forhold til klassens sam-
lede arbejde eller ej. og igen må vi understrege, at det sådan set heller 
ikke er afgørende. det afgørende er, at der for nogle af eleverne findes 
en oplevelse af legitim deltagelse i undervisningen, som at være aktiv 
uden at virke frembrusende, og at det betyder, at eleverne, når de be-
gynder i klassen, skal finde den balance. en pige fra en hhx-skole har 
et andet eksempel på, at faglig deltagelse kan blive for meget:

altså, jeg tror altid, at lærerne vil have deres yndlinge. sådan én har vi 

da også i vores klasse. sådan en, der altid er forberedt langt forud for os 

andre, som sidder i en position, hvor hun kan komme med sådan nogle 

små godbidder i undervisningen. og det er jo fint nok, at hun har tid 

og overskud til det. Men det kan godt være sådan lidt irriterende og di-

straherende, at fokus altid er på hende, og at det ikke er lige så meget os 

andre, der bliver hørt. og der kan man godt tænke nogle gange, at hun får 

karakter for den, hun er som person, der har så meget overskud. Men hvis 

man så ikke har så meget overskud, men stadig føler, at man har lavet så 

god en opgave, som man kan, og så får en dårligere karakter. (hhx2)



131kapitel 4: deN gode lÆrer og deN gode elev

set udefra kunne den elev, pigen fortæller om, godt lyde som en rigtig 
dygtig og flittig elev, som er velforberedt og har faglig kapacitet til at 
komme med mange og skarpe bidrag til undervisningen. Men for den 
interviewede elev er det en urimelig position, som oven i købet giver 
en fordelagtig placering i forhold til læreren, fordi eleven ’som person’ 
har et overskud, som betyder, at hun kan være forud og kan bidrage på 
den måde. oplevelsen af det urimelige er så, at hun får meget opmærk-
somhed, og at de øvrige elever kommer til at stå i et dårligere lys, selv 
om de gør, hvad de kan. formuleringen knytter an til en opfattelse af 
karaktergivning som noget, der er flidsrelateret (høje karakterer knyt-
tes til stor flid og indsats, i højere grad end til den faglige kvalitet), 
men også til en opfattelse af passende elevadfærd som noget, der bør 
omfatte tilbageholdenhed.

disse dobbelttydigheder omkring flid og dygtighed samt aktiv del-
tagelse og tilbageholdenhed eller afslappethed kommer også til ud-
tryk i en ordveksling fra et gruppeinterview på stx med en gymnasie-
fremmed pige og en dreng med anden etnisk baggrund, men med en 
uddannet far:

int: hvad skal der til, for at man er en god gymnasieelev?

Yussuf: Man skal være ligesom pigerne. de laver deres lektier. os 

drenge, de fleste af os, vi laver ikke vores lektier. vi laver selvfølgelig 

vores afleveringer og læser nogle gange noget. for eksempel jeg har 

haft spansk i over et år nu, og jeg har lavet lektier seks gange. Jeg følger 

med, og jeg får en okay god karakter i spansk. Men pigerne, de laver 

deres lektier, rækker hånden op i timerne og er aktive. Nogle gange 

snakker de lidt for meget.

int: hvordan vil du beskrive en god elev?

Julie: ligesom Yussuf.

int: er du enig i, at det er pigerne?

Julie: Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, at der er mange lærere, der kan lide det 

der ’vi tager som det kommer-agtige’, som drengene nu har. (stx1a)

Yussufs beskrivelse af pigerne “som man skal være ligesom” svarer til 
det billede, vi har tegnet oven for: laver lektier, rækker hånden op, er 
aktive, men nogle gange snakker de for meget. det interes sante er den 
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betragtning, Julie kommer med, nemlig at der er lærere, som kan lide 
drengenes måde at fungere på. hendes bemærkning peger hen på en 
dobbelttydighed i de forventninger, eleverne møder fra lærerne: skal 
de være flittige og række hånden op for at blive genkendt som ’gode 
elever’, eller skal de være dristige og lade være med at følge de offi-
cielle regler for så alligevel at klare sig fagligt og på den måde i højere 
grad blive genkendt som ’gode elever’? dobbelt tydigheden gør, at det 
for eleverne kan være usikkert, hvilken strategi som er den rigtige at 
vælge. Men i ordvekslingen sætter eleverne samtidig ord på, at ikke 
alle strategier er lige tilgængelige for eleverne, qua deres køn og, kan vi 
tilføje, deres sociale baggrund.

elevernes forskellige bud på den gode elev i forhold til, hvordan 
man skal deltage i undervisningen, til den faglige dygtighed og til de 
sociale egenskaber, rækker imidlertid videre end til forskellen mellem 
lærere og elever, og dobbelttydigheder i elevernes tolkninger af lærer-
nes forventninger. elevernes bud knytter også an til forskellige arenaer 
i gymnasiet, som de unge kan orientere sig imod: det faglige, undervis-
nings situationen og livet med kammeraterne (jf. ovenfor s. 86). det er 
forskellige arenaer, som ikke blot findes parallelt i gymnasielivet, såle-
des at eleverne bevæger sig mellem og gennem dem i løbet af en dag; 
de findes også samtidigt og inden i hinanden, så en elev i en tysktime 
både skal relatere sig til undervisningsarenaen, den faglige arena og 
kammeratskabsarenaen.

det betyder, at det ikke er entydigt, hvilken arena eleverne oriente-
rer sig efter og vurderer kammerat erne efter. det betyder også, at man 
ikke entydigt kan gå ud fra at “eleverne går i skole for at lære, dvs. ud-
vikle en viden og en kunnen, som både de selv og samfundet har brug 
for” (Beck 2007, s. 275), som steen Beck skriver i et forskningsprojekt 
om lærerroller i gymnasiet. den opfattelse af, hvad eleverne går i skole 
for, bliver en smule mere usikker i lyset af de forskellige arenaer, som 
toner frem i analysen af elevernes opfattelser af, hvad en god elev er. 
Becks formulering dækker den officielle del af målet med at gå i gym-
nasiet og er i den forstand ikke dækkende (heller ikke for Becks egen 
opfattelse).

Men elevernes hverdag er mere sammensat, og det betyder, at det 
ikke er sikkert, at eleverne i egen optik “går i skole for at lære, noget de 
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selv og samfundet har brug for”, ligesom det ikke er givet, det er dette 
mål, som styrer den praksis, som findes i gymnasieskolen.

4.3 den gode lærer og den gode elev – 
opsamlende diskussion 

de træk ved den gode lærer, som viste sig i interviewene med eleverne, 
bestod af en blanding af faglige, undervisningsfaglige og personlige 
træk. læreren skulle

kende sit fag (det lå som en præmis for eleverne), −
kunne forklare faget på en forståelig måde, −
have humor og godt humør, −
kunne holde orden og disciplin, −
have interesse for faget, for eleverne og for, om de lærte noget, og −
have forventninger til eleverne, som var passende til elevernes for- −
udsætninger.

et gennemgående element i disse træk er ønsket om, at der er en kon-
takt til læreren, at læreren ikke er ligeglad med eleverne og med, hvem 
de er, og at de ikke er ligeglade med deres fag. det er træk, som kan 
genfindes i per fibæk laursens bog om den autentiske lærer, som byg-
ger på interview med og observationer af folkeskolelærere, som var 
blevet udpeget som dygtige, “lærere, der er kendt for kvaliteter som 
ægthed, arbejdsglæde og gennemslagskraft” (laursen 2004, s. 7). han 
fremhæver som tre af de træk, der er fælles for disse lærere, at de har 
en personlig intention med undervisningen (at ville noget med under-
visningen), at de inkarnerer budskabet (herunder personlig involve-
rethed), og at de har respekt for eleverne som frie og selvstændige, 
og betragter dem som mennesker. flere af de træk, eleverne betoner, 
kan altså genfindes i laursens forsøg på at indkredse de træk, som gør 
nogle lærere mere gennemslagskraftige over for eleverne end andre.

i en rapport, udarbejdet af lektor ved dpU gitte h. ingerslev i sam-
arbejde med konsulentfirmaet rambøll Management, opstilles læreres 
og elevers opfattelser af den gode lærer og den gode elev (rambøll 
Management 2007a). rapporten bygger på strukturerede kvalitative 
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interview med omkring 30 1. g-elever fordelt på ni gymnasieskoler (stx, 
hhx og htx). eleverne er blevet spurgt om deres definition af den gode 
lærer, og “hvad kan en dygtig elev”, mens lærerne er blevet bedt om 
at beskrive, hvad der kendetegner den gode lærer og senere den gode 
elev (rambøll Management 2007b). det er med andre ord ikke helt det 
samme, de er blevet spurgt om (der kan i elevernes optik godt være en 
forskel på ’den gode’ og ’den dygtige’ elev), men svarene kan alligevel 
give en pejling på, hvilke træk eleverne og lærerne fremhæver.

i rapporten omfatter elevernes opfattelse af en god lærer følgende 
kendetegn:

får alle med/kan forklare tingene på forskellig måde/har fornem- −
melse for elevernes niveau,
involverer eleverne/stiller spørgsmål, −
varierer undervisningen, −
er engageret/glad for sit fag, −
sørger for, at eleverne lærer noget, og må gerne være lidt streng/ −
respekteret (rambøll Management 2007a, s. 22).

rapporten sammenfatter, at de fælles træk mellem lærere og elever 
især omfatter betoningen af samspillet mellem lærer og elever, enga-
gementet, at ville eleverne og at kunne tilpasse undervis ning en til ele-
verne, mens eleverne lægger mindre vægt på det faglige end lærerne, 
ligesom eleverne i højere grad end lærerne nævner disciplinen (ibid.).

der er også en række fælles træk med de elementer, som de ele-
ver, vi har interviewet, fremhæver ved den gode lærer og den gode 
undervisning (variationen og den aktive inddragelse – se afsnit 3.1). 
forskellen viser sig i en større betoning af personlige træk i relationen 
mellem lærer og elev, konkret i de gymnasiefremmede elevers ønsker 
om, at læreren har humor og humør, og at læreren viser interesse for 
eleverne. det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende grundlag 
at afgøre, om det er en forskel, som skyldes den måde, eleverne har 
udtrykt sig eller deres svar er blevet gengivet på, eller om der er tale 
om faktiske forskelle i opfattelserne hos eleverne i vores undersøgelse 
og hos ingerslev og rambøll Management. eksempelvis kan punktet 
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’sørger for, at eleverne lærer noget’ godt opfattes som en oplevelse af 
interesse.

Men uanset om der er tale om en faktisk forskel eller ej, så er det 
en væsentlig pointe i vores analyse af elevernes opfattelse af en god 
lærer, at det er en lærer, som både har faglige, undervisningsfaglige (jf. 
shulman 1986 og 1987) og personlige træk. en anden væsentlig pointe 
er, at eleverne ønsker nærvær og interesse fra lærernes side – nærvær 
bl.a. udtrykt gennem ønsket om humor – men også at elevernes forstå-
else af deres eget ansvar for, om de lærer noget, muligvis skaber støj i 
spørgsmålet om relationen mellem lærer og elever. “ansvar for egen 
læring” bliver nævnt af en af eleverne som et kendetegn ved en god 
elev (stx3a), men samtidig så vi, at betoningen af elevernes ansvar kan 
betyde, at de kommer til at opleve lærerne som uinteresserede, og at 
ikke alle elever kan eller oplever at kunne påtage sig hele ansvaret for 
deres gymnasieuddannelse.

for de gymnasiefremmede elever opstår vanskeligheden ved den 
stærke betoning af eget ansvar i, at de vitterlig kommer til at stå med 
ansvaret selv. hvor de forældre, som selv har erfaringer fra gymna-
sieuddannelserne, kan bruges som sparringspartnere og hjælpere for 
de gymnasiekendte elever i deres forvaltning af ansvaret, så vil de 
gymnasiefremmede elever i langt flere tilfælde komme til at stå helt 
alene med det. at det er elevens eget ansvar, får på den måde social 
slagside.

opfyldelsen af ønsket om personligt nærværende og interesserede 
lærere, man kan få en relation til, vil af samme grund kunne have stør-
re betydning for de gymnasiefremmede elever, fordi det for en del af 
dem vil repræsentere den eneste måde at få adgang til den faglige og 
sociale kultur på, som gymnasiet rummer.

flytter vi blikket fra læreren til eleven, så fandt vi i elevernes for-
ståelse af den gode elev både nogle træk, som gik igen, nogle punkter, 
hvor der var større uenighed, og nogle dobbeltheder i forståelsen. de 
fælles træk var: aktiv i undervisningen, laver sine lektier og er disci-
plineret med sit arbejde samt fungerer socialt. forskel lene lå i, hvor-
vidt det faglige indgik i beskrivelsen, hvordan balancen skulle være 
mellem det sociale og det faglige arbejde, og balancen med hensyn til, 
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hvornår den aktive deltagelse i undervisningen blev for meget af det 
gode.

sammenligner vi igen med undersøgelsen fra rambøll Manage-
ment, er der et stort sammenfald mellem beskrivelserne, hvor det vel-
forberedte, det sociale og det aktivt deltagende går igen. for skel lene 
går i højere grad på placeringen af det faglige, mens det dobbelttydige 
ikke omtales i rambøll Management-rapporten. her gør man derimod 
opmærksom på, at der er en forskel på, hvilke faglige kompetencer 
henholdsvis lærere og elever lægger vægt på, hvor lærerne i højere 
grad end eleverne betoner at kunne perspektivere og være kritisk, 
mens eleverne nok ser, at man skal kunne noget ud over det konkrete 
pensum, men ikke nævner den kritiske vinkel.

i vores undersøgelse er disse vinkler på det faglige så godt som 
fraværende. enkelte af eleverne nævner, at der kan være forskel på det 
faglige niveau i de bidrag, forskellige elever kommer med, og at der 
kan være elever, som kan komme med skarpe indlæg, som de slet ikke 
kunne forestille sig. Men formuleringer om at perspektivere eller være 
kritisk finder vi ikke i materialet. derimod kommenterede en af de læ-
rere, vi interviewede i tilknytning til uddelingen af spørgeskemaerne 
i foråret 2006, at man ikke kunne forvente at få mere end 8 (efter gam-
mel skala) i samfundsfag, hvis man ikke sagde andet end det, der står 
i bogen. forventningen om at kunne perspektivere eller i det mindste 
overskride pensum findes altså også blandt lærere i de klasser, vi har 
inddraget i undersøgelsen.

det er muligt, det er denne forventning, nogle af eleverne har regi-
streret, når de fortæller om, at almen viden og paratviden har betydet 
meget mere, end de troede. Men i denne sammenhæng er det påfal-
dende, at det ikke er et træk, de gymnasiefremmede elever, vi har in-
terviewet, har blik for i beskrivelsen af den gode elev – heller ikke, når 
de forsøger at inddrage faglige aspekter. afstanden mellem elevers og 
læreres billede af den gode eller dygtige elev, som vi finder hos rambøll 
Management, bliver dermed øget, når vi ser på de gymnasiefremmede 
elever i vores undersøgelse. Man kan ikke afvise, at forskellen mellem 
elevernes svar hos rambøll og hos os kan have med formuleringen at 
gøre: Når man spørger til ’dygtige’ elever, peger man mere direkte hen 
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på faglige træk, og at svaret også skal forholde sig til det, mens ’gode’ 
elever er et begreb, der er mere åbent for fortolkning.

Men sammenholder vi elevernes svar om den gode elev med de 
vanskeligheder med at forstå spillet og koderne, som vi pegede på i 
kapitel 2, så kan der være grund til at formode, at det også er et udtryk 
for, at de gymnasiefremmede elever simpelt hen ikke har afkodet det, 
som skal til for at være en god elev i faglig henseende. det betyder, 
at disse elever i deres forvaltning af elevrollen ikke har adgang til de 
forskellige forventninger og kriterier, som findes for at forvalte rollen 
på en måde, så den er genkendelig som fagligt dygtig. det kan så være, 
de af andre grunde magter at perspektivere, at være kritiske, kreative 
eller udfordrende på en konstruktiv måde, men det er ikke givet, at de 
ved, hvad de gør rigtigt. på den måde er der en forbindelse mellem at 
kende kriterierne og så forståelsen af, hvad en god elev er.

afkodningen af ’den gode elev’ lettes så heller ikke af de dobbelthe-
der – og ligefrem tvetydigheder – som vi fandt i analysen (jf. ordveks-
lingen mellem Yussuf og Julie). her skal den gymnasiefremmede elev 
altså ikke alene afkode de forventninger, som ligger i overfladen; hun 
eller han skal også have blik for, at der kan være andre forventninger, 
som artikulerer sig på andre måder end i de direkte kriterier. denne 
dobbelte afkodning bliver ekstra vanskelig, hvis ingen af koderne ind-
går i det repertoire, man har med sig hjemmefra.


