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kapitel 5:

klassen og det sociale miljø

i et interview på en htx-skole siger en pige:

det holder mig oppe. hvis jeg ikke havde den [klassen], så var jeg gået 

helt under og om [...] alle snakker og hjælper. vi har et godt sammen-

hold. har man problemer med hjemmeregning, så kommer de og hjæl-

per. [...] går man i en klasse, man ikke kan lide, så kan man ikke lide at 

komme i skolen. (htx1b, pige)

så kort kan det siges: det sociale miljø på en skole har betydning for 
elevernes muligheder for at gennemføre uddannelsen og for fagligt 
udbytte. det sociale miljø har betydning for lysten til at møde op og 
kan mobilisere elevernes læringspotentialer. i dette kapitel vil vi sætte 
fokus på denne side af de gymnasiefremmede elevers oplevelser af 
skolens sociale miljø forstået som klassefællesskabet, fælles aktiviteter 
og kammeratskabsgrupper.

knud illeris pointerer som tidligere nævnt det sociale miljøs grund-
læggende betydning for læring (jf. om læring i afsnit 1.2). det sociale 
miljø er en del af omverdensdimensionen, og al læring indgår derfor 
i et samspil med omgivelserne, men det sociale miljø påvirker tillige 
’drivkraften’. det sociale miljø påvirker, som det kan ses i citatet oven-
for, ikke blot muligheden for at arbejde sammen med andre, men også 
den mere grundlæggende lyst til at tilbringe sin tid på skolen. klas-
sernes sociale miljø er vækstgrund for gymnasiets kerneaktivitet: læ-
ring. selv om den mest synlige aktivitet i gymnasiet er undervisning, 
er undervisningen kun et middel til at nå det mål, at eleverne skal lære 
noget. Når elevernes måde at være sammen på således bliver så afgø-
rende for læring, så skyldes det, at mening, relevans og arbejdslyst i 
skolen – som andre steder – er socialt betingede motivationsfaktorer.

det er muligt, at elever ikke helt kan gennemskue, hvordan læring 
kommer i stand, men vore interview viser, at de i høj grad kan gen-
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nemskue, hvad de fælles relationer betyder for deres uddannelse og 
følelsen af at finde sig til rette. vi kan skelne mellem fire handlingsare-
naer i forbindelse med læring:

  den offentlige undervisningsarena −
  den suboffentlige undervisningsarena −
  den sociale arena i skolen −
  hjemme- og fritidsarenaen. −

de to første arenaer er knyttet til undervisningen og tidsmæssigt sam-
menfaldende, men eleverne bevæger sig, som vi viste i kap. 3, ind og 
ud af dem i løbet af timen. de to sidste arenaer er tidsligt adskilt fra 
hinanden, men kan også spille afgørende ind som kulturel og social 
bagage, der signalerer bestemte præferencer angående samværsfor-
mer og bestemte handlingsmønstre. den sociale arena kan trænge ind 
i undervisningsarenaen og omvendt.

elevernes liv består derfor bl.a. i at forvalte forholdet mellem de 
enkelte arenaer med de overlap og adskillelser, der er, og med de for-
skellige normer og forventninger, der måtte være. denne forvaltning 
kan være en vanskelig balanceøvelse med at magte kodeskiftet mellem 
de forskellige arenaer, og elevens læring er blandt andet afhængig af, 
hvordan denne øvelse kan lykkes.

et eksempel på denne balance er elevernes opfattelse af, hvorvidt 
gymnasiet er deres vigtigste arbejde. en undersøgelse viser, at knapt 
halvdelen er helt eller meget enige, mens 10 % er meget eller helt ueni-
ge (Beck & gottlieb 2002, s. 115). Blandt de 669 elever, vi spurgte, var 
det omkring halvdelen, som var helt enige, mens knap 40 % var enige. 
den halvdel, som ikke uden videre erklærer sig enige, udtrykker, at de 
prioriterer deres tid, og den prioritering ender ikke nødvendigvis til 
fordel for den offentlige undervisningsarena.

en overvældende stor del af vore interviewpersoner finder, at det 
sociale miljø har betydning for kvaliteten af deres gymnasielæring. i 
citatet ovenfor skærper pigen det derhen, at hun muligvis var gået ud, 
hvis ikke det havde været en hjælpsom og god klasse. flere andre ele-
ver giver udtryk for det samme. hvis man i skolen bekymrer sig om 
at fastholde elever på uddannelsen, er det af afgørende betydning for 
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undervisere at have indsigt i nogle af de myriader af faktorer, der hen-
holdsvis fremmer og hæmmer det gode sociale klassemiljø.

vi skal derfor nu komme ind på en række af disse faktorer. det dre-
jer sig om elevernes egen karakteristik af klassefællesskaber og kam-
meratskabsgrupper. vi vil diskutere betydningen af køn, etnicitet og 
lokalitet samt personlighedens betydning for etableringen af kamme-
ratskabsgrupperne og give bud på, hvordan disse påvirker læringen. 
også skolens sociale tilbud vil blive behandlet.

5.1 fortællinger om klassen 

i spørgeskemaerne fra de 31 klasser på 16 skoler er det ²⁄³ af stx-elever-
ne og ¾ af hhx- og htx-eleverne, som svarer, at de synes, klassen funge-
rer socialt godt eller meget godt. hf-eleverne skiller sig ud derved, at 
kun knap halvdelen svarer godt eller meget godt, men det er primært 
elever på den ene af de tre hf-skoler, som skiller sig ud. Mere end ¹⁄³ af 
disse sidstnævnte svarer her ’dårligt’ eller ’ikke så godt’. en fjerdedel 
af stx-eleverne og en femtedel af hhx- og htx-eleverne svarer ’nogen-
lunde’, men også her er der stor forskel mellem de enkelte skoler.

tallene fra de i alt 670 elever kunne tyde på, at det er rigtigt at tale 
om ’gode klasser’, men i interviewene er der eksempler på elever, som 
indleder med at betegne deres klasse som en god klasse, hvorefter de i 
løbet af interviewet fortæller historier, som sætter spørgsmålstegn ved, 
om det nu også er en rigtig beskrivelse.

kun få elever siger helt tydeligt, at deres klasse er en dårlig klasse. 
Muligvis er det en elevnorm, at ens klasse altid er god. derfor skal der 
meget til at sige, at man går i en dårlig klasse. Måske viser det også, 
hvad der i et gruppeinterview er legitimt at fortælle til en fremmed. 
det peger på, at det ikke kun for os, men også for lærere kan være me-
get kompliceret at finde ned til et dækkende billede af klassens sociale 
funktion.

Den gode og den dårlige klasse 
vi vil begynde med en liste over nogle karakteristiske udtalelser fra et 
par af interviewene om det gode klassefællesskab:
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  Nørdet på en god måde. −
  har visioner for sig selv. −
  de fleste har selvrespekt. −
  der skal noget til for at klare det. −
  de gør noget ud af det, og lærerne kan lide os. −
  de fleste har styr på lektierne. −
  støtter hinanden, selv om der er grupper. −
  rystet sammen fra første dag. −
  alle sammen har vi haft lyst til at møde nye mennesker −
  ingen generte eller tilbageholdende. −
  vi havde sjov fra første dag. −
  alle kan hjælpe hinanden, ringe til nogen og spørge, hvordan den  −
ligning skal løses…

sjov, sammenhold, accept og hjælpsomhed står som centrale værdier. 
engagement i skolearbejdet er legitimt og virker positivt tilbage på læ-
rerne. det er i orden at være “nørdet på en god måde”.

det er afgørende for den faglige interesse hos den enkelte elev, at 
klassen fungerer, og at hun føler sig anerkendt. i andre klasser er det 
også det festlige, sjove og larmende, som bliver fremhævet, og der er 
ikke altid en forbindelse med det faglige engagement. Men enkelte 
elever fokuserer netop på, at gymnasiet drejer sig om at få en uddan-
nelse:

der er det for mig bare en uddannelse, og jeg søger ikke sådan det stør-

ste sådan netværk herude. Men alligevel er det meget meget vigtigt [...] 

at man har det godt med at gå i skole, og at man har nogle mennesker, 

som man glæder sig til at se og til at snakke med. (stx2a)

pigens identitet er at være gymnasieelev, og hun erkender i denne sam-
menhæng en kobling mellem undervisningsarenaen og den sociale 
arena. socialt dårligt fungerende klasser er præget af stridende kliker 
og grupper inger. flertallet af de elever, vi talte med, mener ikke selv, at 
de deltager i stridighederne. det er de andre! et sted siger nogle dren-
ge således, at pigerne “fejdes” og “nærmest hader hinanden” (stx1b).

den dårligt fungerende klasse er også – som eleverne fortæller det 
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– karakteriseret ved mobning, larm, useriøs tilgang og mangel på sam-
lende aktiviteter uden for skolen. forstyrrelserne er til tider på kanten 
af det ødelæggende for elevernes deltagelse i undervisningen. en pige 
i en hf-klasse fortæller:

”folk kan grine af hinanden og mobber hinanden. de kan grine af én, 

hvis man siger noget dumt.”

den hårde tone er ikke nødvendigvis et problem for eleverne. den 
hårde tone og øgenavne er “blot for sjov” og en del af klassens kom-
munikationskoder, siger nogle elever.

vi [har] sådan én, der hedder Mehmet [...] vi har sådan meget med, at 

han bliver kaldt neger. og det er ikke noget, han har noget imod, det er 

bare sådan noget, vi kalder ham. og det tror jeg måske, at der er nogle, 

der ville blive lidt forargede over og ikke ville kunne forstå. (hhx3)

det er ikke muligt at sige ud fra interviewene, men det er værd at over-
veje, om Mehmet reelt synes, det er fint nok at blive kaldt neger, eller 
om alle elever i de klasser, hvor interview-eleverne fortæller, man kan 
mobbe hinanden for sjov, nu også synes, det er sjovt. der er en risiko 
for, at de elever, som synes ’mobningen’ bare er for sjov, reelt trykker 
andre elever, eller at eleverne søger ind i tavshed og anonymitet for 
ikke at blive en del af den form for sjov.

en klasse, der er blevet lagt sammen af to forskellige studieretnin-
ger, fungerer ikke godt. de to grupper er enten ikke i kontakt eller 
irriterer hinanden:

der kan godt være nogle, der hvæser lidt af hinanden eller sådan noget. 

Jeg kan da også godt finde på [det]. Men på den anden side, så virker 

det jo også. hvis man beder hende om at lukke røven, jamen så lukker 

hun røven… (htx3)

eleverne har ikke tiltro til, at skolens initiativer kan ændre noget, men 
vi så dog eksempler på, at lærere eller rektor havde grebet ind i klasser 
med uacceptabelt dårligt miljø.
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det er som nævnt specielt eleverne i hf-klasserne, som ikke mener, 
at klassen fungerer godt socialt. de understreger den manglende op-
bakning til fester eller andre klassearrangementer. et sted sammenlig-
ner hf-eleverne med stx, som de mener, er meget bedre til sammenhold 
og fest. specielt det almene gymnasium har også ry for at tiltrække de 
unge på grund af festkulturen, men selv samme kan både inkludere og 
ekskludere (jf. senere i afsnit 5.3).

hf-eleverne peger i interviewene selv på, at de som elevgruppe er 
mere sammensat end eleverne på de øvrige gymnasieformer. der er en 
større aldersspredning, nogle er etablerede med børn, og mange bor 
ikke hjemme og er afhængige af erhvervsarbejde. de har ikke tid og 
overskud til at involvere sig socialt i uddannelsen.

et specielt træk, som vi tydeligst fandt på hhx, var kravet om en be-
stemt påklædning. en pige kalder det for “modeshow nummer 1”. en 
pige, der en dag kom i “de forkerte støvler”, blev efterfølgende omtalt 
som ’hende med støvlerne’. en anden hhx-pige følte det som et pres 
med den tydelige ’dress-code’. hvor hun kom fra, var der ikke noget 
med tøj og makeup. Man kom, som man var:

lige da jeg startede [...] følte jeg sådan, at jeg var lidt alene, for mange 

af dem var sådan nogle pyntedukker eller havde forældre, der havde 

en høj indkomst, så de havde råd til at få nyt tøj hver anden dag. og jeg 

følte bare ikke, at jeg kunne komme i det samme tøj. (hhx2)

hhx-elev-kulturen ekskluderer eller inkluderer via en tøj-kodeks. ikke 
blot er det svært at vide, at der er sådan en kodeks, det er også svært 
at forstå, hvad reglerne er, og ikke mindst at få råd til at leve op til 
kravene. de forskellige sociale baggrundskulturer sætter sig tydeligt 
igennem. lever man ikke op til kravene, løber man en risiko for at bli-
ver marginaliseret, men at leve op til kravene kræver enten erhvervs-
arbejde eller forældretilskud.

de forskellige gymnasieretninger sætter etiketter på sig selv og de 
andre. hhx er for de pyntede, de snobbede, ’de lyshårede piger’, som 
en hhx-pige refererer det, mens stx er for hippierne og htx for nørderne. 
Uanset hvor meget eller hvor lidt hold, der er i etiketterne i forhold til 
de elever, som går på skoleformerne, så repræsenterer etiketten for htx 
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en kobling af en faglig optagethed med noget utjekket, mens hhx-eti-
kettens kobling af kropslig fremtræden og noget kønnet (poptøser bru-
ges også som betegnelser for hhx-piger), som knytter sig til overfladen, 
og omvendt at bestemte former for fremtræden og praksis kan tolkes 
som udtryk for manglende kompetence. det er en kobling, som ikke er 
ukendt fra andre sammenhænge (se søndergaard 1996 og hasse 2002).

eleverne afgrænser ofte deres klasse i forhold til andre klasser, og 
så defineres klassen ud fra det sociale miljø: har de et godt sammen-
hold, går de til fester, samles de omkring særlige interesser (computer, 
magic-cards etc.); eller den beskrives ud fra skolestrategierne i klassen 
(seriøse/stræbere, idrætsudøvere/useriøse, modebevidste/materielle, 
alt efter hvem der giver dem etiketten). på flere skoler fortæller ele-
verne, at de oplever parallelklassen så forskellig fra deres egen klasse, 
at de ville have haft svært ved at gennemføre gymnasiet, hvis de var i 
den klasse.

Sammenfattende om klassen 
der er altså stor variation i, hvordan eleverne beskriver de klasser, de 
går i. det viser sig også i de interview, vi i foråret 2006 gennemførte 
med lærerteamene, som var tilknyttet klasserne. her beskrev lærerne 
klasserne med udtryk som “en god klasse med mange dygtige elever”, 
“en larmende klasse”, “en klasse, der godt kan lide konkurrence”, “en 
pigeklasse – søde, men ikke særligt skarpe knive” (sic!). i nogle til-
fælde knyttede lærerne også nogle forventninger til typer af elever i de 
forskellige studieretninger. de mente, at der var forskel på matematik-
fysikklassen, sundhedsklassen, kommunikationsklassen og den inter-
nationale klasse.

gode klasser er karakteriseret ved, at man kan tale med hinanden, 
og at de grupperinger, der måtte være, ikke er lukkede. gode klas-
ser fungerer støttende i den offentlige undervisningsarena og gennem 
lektiehjælp. i nogle tilfælde bemærkede vi også, at den suboffentlige 
undervisningsarena var knapt så forstyrrende i den gode klasse. gode 
klasser vurderes altså også ud fra den suboffentlige undervisningsare-
na og den sociale arena, hvor det i højere grad er klassens indbyrdes 
relationer, som har betydning, end konsekvenserne for undervisnin-
gen og læringen.
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 de dårlige klasser bliver også i første række beskrevet i forhold til 
klassens sociale arena, men hvis det fungerer dårligt her, sætter det 
sig ofte spor i undervisningsarenaerne. her bliver de dårlige klasser 
kendetegnet ved støj, drilleri eller mobning og indbyrdes isolation. 
derimod er der ikke nogen af interviewene, som i beskrivelsen af gode 
eller dårlige klasser lægger vægt på hjemme- og fritidsarenaen. grup-
peringer er en fremtrædende faktor i forhold til elevernes oplevelse af 
klassemiljøet. vi vil derfor se nærmere på, hvordan grupperingerne 
bliver konstitueret.

5.2 hvordan dannes kammeratskabsgrupper? 

ligesom der er en fast fortælling om ’vi er en god klasse …’, så er der 
også en fortælling om ’vi er meget blandede, og alle kan tale med alle, 
men ...’. i elevernes fortællinger pointerer de, at grupperne er åbne og 
kan rumme forskelligheder. Men det er helt åbenlyst i materialet, at 
der i mange klasser er grupper, som lever adskilte liv i forhold til an-
dre grupper – med eller uden konflikter. som en elev siger: “Man ikke 
kan være venner med 30 mennesker.” klassestørrelserne synes altså 
at medvirke til gruppedannelse, men vi vil dertil se på, hvad køn, et-
nicitet, lokalitet, studieretninger og personligheden betyder for grup-
pedannelser i vor elevgruppe.

Køn 
i mange tilfælde er grupperne dannet efter køn: pigerne går sammen, 
og drengene går sammen. “det havde jeg ikke ventet på hf,” som en 
dreng siger (hf2). hvis det ene køn udgør en meget mindre del af klas-
sen end det andet, vil ’minoriteten’ i mange tilfælde udgøre en gruppe 
for sig selv. det kan så til gengæld være svært, hvis man som del af 
denne ikke går godt i spænd med de andre i gruppen (htx1a).

på htx er kønsfordelingen særligt markant med henholdsvis mange 
drenge og få piger. en htx-dreng siger om pigerne, at de holder sam-
men på drengene (htx1b). flere af drengene på htx kunne godt ønske 
sig flere piger på uddannelsen. det understøttes af en undersøgelse 
af htx-uddannelsen, hvor tre fjerdedele af de adspurgte drenge gerne 
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ville have flere piger på htx, mens htx-pigerne havde en noget mere 
delt opfattelse af den sag (Ulriksen & holmegaard 2007). en gruppe 
drenge på en skole, som har fået lokaler i tilknytning til hhx-afdelin-
gen, siger:

htx er meget en drengeskole. [...] det er meget drengerøve hele tiden. 

det er godt at komme over på en skole, hvor der også er nogle piger. 

(dreng, htx2)

omvendt er der også drenge, der er glade for, at der ikke er så mange 
piger i klassen, for

det skaber mere stemning, at der ikke er piger. i folkeskolen syntes de 

[pigerne], at vi var så barnlige. (htx1a).

i disse citater viser htx-eleverne, at kønsfordelingen i sig selv opleves 
at have en betydning for, hvordan klassens sociale miljø er. det forhold 
er også aktuelt på stx og hhx, hvor nogle klasser har en klar overvægt 
af piger, mens modsat enkelte stx-klasser er drengedominerede. gene-
relt gælder det i næsten alle klasserne, at grupperne er kønsopdelte, 
dog med enkelte undtagelser (hhx2, stx2b).

at nærme sig det modsatte køns gruppe kan give usikkerhed. en 
dreng med anden etnisk baggrund end dansk på en stx-skole fortæller, 
at det først er på andet år, at han er begyndt at tale med pigegrupper-
ne. han havde svært ved at håndtere pigernes meget direkte og udad-
vendte måde at være på. det er markant anderledes end i hans hjem-
memiljø, som er stærkt kønsopdelt. drengen peger også på to andre 
forhold, som spiller ind i gruppedannelse: etnicitet og personlighed.

Etnicitet 
der var i klasserne meget stor forskel på antallet af elever med anden 
etnisk baggrund end dansk. i spørgeskemaerne spurgte vi eleverne, 
om deres mor eller far var flyttet til danmark fra et andet land, og om 
de talte et andet sprog end dansk hjemme. den formulering betød, at 
elever, som svarede bekræftende, lige så godt kunne være svenskere 
som unge med rødder i Mellemøsten. Men med de forbehold in mente 
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så vi, at minoritetseleverne især fandtes på de københavnske skoler, og 
på stx så vi dem især på den ene af de to skoler. på den københavnske 
hf-skole var flertallet af elevernes forældre flyttet til danmark (minori-
teten er her blevet majoritet), mens det på den ene stx-skole gjaldt for 
knapt halvdelen af eleverne: 17 ud af 43. på de jyske skoler var der kun 
et par stykker i alt på hver skole.

særligt i det ene stx-interview bliver de etniske forskelle beskrevet 
som noget positivt, hvor eleverne kan lære af hinanden. de muslimske 
elever mener, at de andre elever tager hensyn til dem for eksempel un-
der ramadanen, og det er accepteret, at man ikke drikker alkohol. Men 
der er stadig en opdeling. en dreng med minoritetsbaggrund siger:

der er en opdeling mellem piger og drenge og mellem etniske danske 

og almindelige danskere, en gang imellem. Men det skifter dag for dag. 

en dag er vi adskilt piger-drenge og en anden dag etniske og danskere. 

(stx1a)

i denne klasse er køn og etnicitet altså grundlæggende parametre, men 
grupperne ikke er fastlåste. i de to københavnske hf-klasser er billedet 
lidt anderledes. i den ene klasse fortæller eleverne i gruppeintervie-
wet, at drengene godt kan blande sig med hinanden, men at pigerne 
er delt op i dem med anden etnisk baggrund og de etnisk danske (hf1). 
en etnisk dansk dreng fra en anden klasse fortæller, at han mest er 
sammen med drengene med anden etnisk baggrund (hf1). ved at frem-
hæve etnicitet som relevant skel mellem eleverne bekræfter han etni-
citetens betydning, og ved at han som etnisk dansk er sammen med 
drengene med anden etnisk baggrund, afkræfter han samtidig etnici-
tetens betydning.

en pige med anden etnisk baggrund end dansk, som går på et pro-
vinsgymnasium, fortæller, at hun er den eneste i klassen med uden-
landsk baggrund, og at hun kun kendte to andre elever, da hun be-
gyndte. Men “alle har taget godt imod mig,” siger hun (stx2b). hun 
føler sig godt integreret i sin klasse, men kan så i pauserne sige hej 
til de andre minoritetselever. Beskrivelsen af minoritetseleverne på 
den anden årgang tyder på, at hun tænker det etniske fællesskab som 
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det naturlige, samtidig med at hun er glad for og velintegreret i sin 
klasse.

det generelle billede i interviewene er, at eleverne kun til en vis 
grad grupperer sig efter etnicitet. i elsborg, Jensen & seebergs under-
søgelser af mønsterbrydere i ungdomsuddannelserne citerer de en stu-
dievejleder for at pege på en differentiering inden for nydanske unge. 
det er størrelsen af det generelle netværk med etnisk danske unge, der 
er afgørende for, om man isolerer sig efter etnicitet eller ej i klasserne 
(elsborg m.fl. 2005, s. 61). det synes også at gælde i de klasser, vi ar-
bejdede med.

imidlertid må vi understrege, at en del af de nydanske elever fra 
gymnasiefremmede miljøer ikke meldte sig til interview. halvdelen af 
de elever, hvis forældre er flyttet til danmark fra et andet land, sva-
rede nej til at blive interviewet. Blandt de øvrige elever var det 40 %, 
som sagde nej. hertil kommer, at vi i forbindelse med indsamlingen 
af spørgeskemaerne i klasserne hæftede os ved en del piger, som bar 
tørklæde, og som ikke meldte sig til interview. hvor stor en del kan vi 
i sagens natur ikke sige ud fra spørgeskemaerne, men vi har altså mu-
ligvis i interviewene at gøre med én type minoritetselever, mens der 
var en anden gruppe elever, som vi ikke fik i tale.

Hjemmets lokalitet 
visse gruppedannelser er bestemt af, hvor eleverne bor. det viste sig 
især, men ikke kun, i provinsen. Når eleverne danner deres grupper 
og netværk i begyndelsen af gymnasieforløbet, trækker de på de kam-
merater, de kender i forvejen. på den måde vil der være en tendens til, 
at eleverne søger sammen i grupper ud fra, hvor de tidligere har gået 
i skole, eller hvor de bor. i nogle tilfælde hænger den opdeling ved, 
mens der i andre tilfælde sker en opblødning undervejs.

at holde sammen med dem, man kender fra sin hjem-lokalitet gi-
ver i visse tilfælde konflikter. især i den ene af provinslokaliteterne var 
der tilsyneladende nogle stærke markører i forhold til, hvilke småbyer 
man kom fra, og/eller om man var fra byen, hvor skolen ligger.

geografiens betydning for gruppedannelse kan være forbundet 
med, at elever fra samme sted følges ad i bus og tog. Men vigtigt er 
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tillige, at når man bor spredt, går man i byen forskellige steder, og 
de fælles oplevelser i den forbindelser er gruppedannende. på flere 
af gymnasierne – også de københavnske – fortæller eleverne, at det er 
svært at arrangere fælles aktiviteter, f.eks. at mødes og spille fodbold, 
fordi folk bor langt fra hinanden.

eleverne forventer dog ikke alle at få en helt ny vennekreds. der er 
således elever, der stort set kun omgås de venner, de kender fra andre 
sammenhænge, mens der også er eksempler på elever, som i gymna-
siet lægger den gamle vennekreds bag sig.

lokaliteter har i visse områder forskellige kulturtræk. dermed re-
præsenterer ens bopæl også et sæt værdier og identiteter, der danner 
baggrund for mening og relevansbetragtninger. det vender vi tilbage 
til i afsnittet ’det unævnte kriterium: den sociale baggrund’ (s. 153).

Studieretninger 
eleverne i denne undersøgelse er den første årgang, som følger gym-
nasiereformen fra 2005.

eleverne skal efter grundforløbet vælge studieretning. på nogle 
skoler har klasserne været stort set intakte, da 2. halvår med studieret-
ningerne begyndte, på andre skoler har der været mange rokeringer. 
på nogle skoler har man, blandt andet på grund af et stort frafald, valgt 
at lægge to klasser sammen, således at klassen igen var på omkring de 
tredive elever.

på en skole hører vi om, at nogle elever er blevet tvunget til at skifte 
klasse for at gøre plads til andre elever. det skabte stor skuffelse og 
splid hos de unge, og situationen fylder meget for særligt én gruppe 
elever, vi talte med – og det til trods for, at interviewet fandt sted mere 
end et halvt år efter delingen. de havde brugt energi på at lære hinan-
den at kende og på at skabe et godt klima i klassen. så skulle klassen 
splittes – elever gik ud og nye kom til.

en pige, som var ’tilflytter’ til en klasse, forklarede, at hun kom fra 
en grundforløbsklasse, der var sammensat af fire retninger, som ikke 
blev til noget. de vidste derfor alle, at de ikke kunne fortsætte som 
klasse i studieretningsforløbet. i et interview med en af klassens læ-
rere i foråret fik vi at vide, at klassen inklusiv enkelte lærere nærmest 
frøs de nye elever ud af klassen, og at et par elever valgte at stoppe på 
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gymnasiet af den grund (hhx2). Men også andre klasser har haft tilsva-
rende oplevelser (htx3).

i et interview på en anden skole fortæller en pige, at hun på grund-
forløbet havde fået nogle veninder, men at de valgte at stoppe. så gik 
hun med drengene. derefter kom hun ind i en ny klasse med andre 
piger, som ikke sagde hende noget. i skiftet til den nye klasse blev hun 
derfor henvist til dem, hun kendte i forvejen. alt dette betød mental 
turbulens for en elev, som i forvejen havde forvirring i sit hjemmeliv. 
det tydede ikke på, at der fra skolens eller lærernes side blev gjort 
noget for at samle de nye klasser, selv om der for så vidt var tale om 
en start på et nyt forløb, når de endelige studieretningsklasser skulle 
dannes efter jul.

problemerne i de sammenbragte klasser hænger blandt andet sam-
men med, at studieretningerne betyder, at klasserne bliver mere homo-
gene indadtil, men mere forskellige fra hinanden. Når to studieretnin-
ger bringes sammen, kan det derfor være to forskellige sæt af faglige 
interesser, normer og værdier, som kolliderer hos eleverne.

Det personlige og tilfældigheden 
interessefællesskab medfører gruppedannelse. alt fra sport (ikke 
mindst i idrætsklasser!), computere, fremtidsmål og skoleengagement 
kan være basis for kammeratskabsgrupper.

skolehverdagens faglige indhold er også baggrund for kammerat-
skabsgrupper.

Både en aktiv indstilling til det faglige og det, at man kun opfatter 
ungdomsuddannelsen som et adgangskort til næste uddannelse, bety-
der noget for elevernes vægtning af de forskellige arenaer og dermed 
for, hvem de finder sammen med. for nogle er det sociale ved skolen 
væsentligt, og for andre er det afgørende at “få huen” og beviset på, at 
man har gennemført uddannelsen.

eleverne kommer ofte ind på spørgsmålet om modenhed og erfa-
ringer som baggrund for dannelsen af kammeratskabsgrupper. her 
spiller efterskolen eller international udveksling en rolle. de elever, 
der har været på efterskole, føler sig dels mere modne end deres klas-
sekammerater og oplever samtidig at have en fælles referenceramme 
for deres møde med gymnasiet. Men elever fra efterskoler fortæller 
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samtidig, at de havde svært ved at vænne sig til, at de sociale relationer 
i gymnasiet er “over flad iske” og fremmedgørende sammenlignet med 
efterskolen. at være sammen med andre jævnaldrende døgnet rundt 
har, ifølge eleverne, haft en stor betydning for deres personlige udvik-
ling. de oplever, at de kammerater, som kommer direkte fra folkesko-
len, ikke har samme modenhed (stx1b, dreng). for en del af eleverne er 
venskaberne i gymnasiet mere ’ægte’ sammenlignet med de venska-
ber, der blev knyttet i folkeskolen. [og for andre er det omvendt.]
 eleverne siger flere steder, at det er et personligt valg, om man del-
tager i fællesskaber eller ej. det var ikke helt sådan, den ene pige i vo-
res materiale, som har valgt at gå om, oplevede det. hun var ikke helt 
fagligt på højde med de øvrige elever og oplevede samtidig at blive 
isoleret i klassen.

de siger ikke noget til én overhovedet. altså de vil ikke høre på én eller 

noget. og så kan det også være lige meget. Jeg ved ikke, hvordan jeg 

skal forklare det. det var bare ikke rart. (stx2b)

her er der altså lukket for kontakt og kommunikation fra omgivelser-
ne. hvis det er “et valg”, at man ikke indgår i sociale sammenhænge, 
betyder det, at det er ens egen ’skyld’, at man er isoleret. vi hørte ud-
talelser som: “… hun prøver ikke at komme med”, eller det er “en, der 
ikke bidrager til det store fællesskab”. om en gruppe piger siges: “[de] 
er lukket inde i sig selv”, og om en dreng: “[han] gad ikke tale med 
folk, han var meget indadvendt og klog og vant til at gå for sig selv”. i 
et individuelt interview siger en pige fra hhx:

der er ikke decideret mobning i klassen. [...] der er for eksempel en 

pige, der ikke snakker så meget med os andre piger. Men det er ikke så-

dan, fordi at vi mobber hende, hun har bare valgt at snakke med nogle 

andre i stedet. (hhx2)

Men det kan unægtelig være svært at klare sig, hvis man møder usik-
ker op i klassen – især hvis man ikke kender nogen i forvejen. et par af 
eleverne fortæller, at de bevidst har besluttet sig for at være mere aktive 
og udfarende, end de ellers har været, og de har haft gode oplevelser 
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med det. Men det afgørende står tilbage: eleverne har individualiseret 
de sociale processer i klasserne. det vil sige, at når de skal forklare 
de processer, hvor elever inkluderes, marginaliseres eller ekskluderes 
i klassen, så peger de på træk og egenskaber hos den enkelte elev – og 
ofte hos den marginaliserede eller ekskluderede elev. derimod ser de 
ikke i samme grad de sociale processer som et resultat af relationer og 
samspil mellem de lærere og elever, som er knyttet til klassen.

eleverne nævner i mange tilfælde, at man søger sammen med dem, 
man har fælles interesser med, som har den samme humor som en 
selv, og som man i det hele taget oplever at svinge godt sammen med. 
gruppesammenholdet bliver i de tilfælde etableret og vedligeholdt på 
grund af personlige sympatier. Men eleverne synes ikke at bryde sig 
om at tilhøre en bestemt elevkategori. de insisterer på, at de handler 
som individuelle personer.

i et gruppeinterview, hvor eleverne har beskrevet forskellen mel-
lem deres egen klasse og parallelklassen, siger en dreng:

Ja, men det er en tilfældighed [at studieretningen gør klassen ensartet], 

det er en 100 % tilfældighed. og det er en ren tilfældighed, hvor folks 

interesse har ligget. Man kan sige, at de mere langhårede og computer-

nørder, de kom over til biologiklassen, men det er en ren tilfældighed. 

(htx2)

denne insisteren på tilfældigheden svarer ikke helt til de erfaringer, 
lærere og elever i øvrigt fortæller om ved studieretningerne, men dren-
gen ønsker ikke at komme i bås og understreger derfor det tilfældige.

Det unævnte kriterium: Den sociale baggrund 
Når eleverne gør de sociale relationer til et spørgsmål om personligt 
valg, har de samtidig usynliggjort den sociale baggrund som forkla-
ringsmodel. fokus på det personlige og på kemien individualiserer de 
vanskeligheder, nogle elever kan have med at etablere sociale relatio-
ner i klassen, hvilket til gengæld overser de forhold, som knytter sig 
til klassen som kollektiv, til de institutionelle rammer, skolen udgør, og 
de sociale betingelser, de forskellige elever bærer med sig.

det personlige (’kemi’ og ’interesse’) bliver en afgørende for-
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klaringskategori hos eleverne angående kammeraternes deltagelse 
i grupper og fællesskaber, samtidig med at de også nævner, at visse 
ydre kategorier som køn, etnicitet og lokalitet har indflydelse på grup-
pedannelsen. de sidstnævnte ydre kategorier er altså legitime begrun-
delser i denne sammenhæng. Men den sociale baggrund, som også 
kan opfattes som en ydre kategori, bliver ikke nævnt af de gymnasie-
fremmede elever. set i lyset af vores undersøgelse er det ganske påfal-
dende. det kan skyldes, at eleverne ikke opfatter den sociale baggrund 
som relevant, men det kan også skyldes, at dette ikke er legitimt at 
omtale for de gymnasiefremmede.

interviewpersonerne blev valgt ud fra, at de havde en gymnasie-
fremmed baggrund – som omtalt i kapitel 1. i tilfælde af, at der var 
flere af disse elevtyper, end vi skulle bruge, så udvalgte vi de elever, 
som oplyste at have vanskeligheder ved dele af skolen. interviewper-
sonerne er altså ikke repræsentative for gymnasieelever i almindelig-
hed, men de er socialt en mere homogen gruppe end klasserne som 
helhed. Udvælgelsen skete ud fra skemaerne, dvs. uden kendskab til 
eleverne som personer. Men det var påfaldende, at vi ofte i udvælgel-
sen af interviewpersoner fik valgt kammeratskabsgrupper. Man kan 
sige, at vi på baggrund af ydre, sociale markører havde trukket nogle 
elever ud, hvis kemi passede sammen. det kan selvfølgelig være et 
tilfælde, men det ligner et mønster.

vi nævnte i afsnittet om bopælens betydning for gruppedannelser, 
at elever fra samme by eller område kunne tænkes at have fælles kul-
tur, værdier og måder at handle og tænke på. den franske sociolog 
pierre Bourdieu (1984) har med begrebet ’habitus’ indfanget netop 
nogle af disse processer (se også kapitel 1). ’habitus’ er for Bourdieu et 
princip for, hvordan den enkelte møder og skaber mening i sin omver-
den. Nye erfaringer og situationer opfattes og struktureres ud fra den 
personlige habitus og tillægges derved en mening, der kalder på be-
stemte handlingsmønstre som værende relevante. samtidig er habitus 
betinget af de ydre og mere objektive materielle forhold, en person er 
sat i. habitus er en disposition for vores handlen, vores smag – og som 
Bourdieu udtrykker det: vores afsmag – og valg sker derfor ofte ud fra 
en slags ’nødvendighed’, skriver Bourdieu (1984). samtidig er habitus 
kropsliggjort, dvs. de præferencer og handleformer, den enkelte har 
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udviklet ud fra de materielle omstændigheder, er internaliseret og fun-
gerer uden større refleksion. det er ikke en uforanderlig struktur, men 
fordi den er kropsliggjort, er den svær at ændre.

habitus er altså en struktur hos den enkelte, der er tæt forbundet 
med den kollektive sociale kultur. ensartethed i social og kulturel hen-
seende vil have tendens til at fremme ensartethed i habitus hos perso-
ner, der er medlemmer af samme sociale kultur. det betyder, at man 
udvikler fælles smag i de valg, man træffer, hvad enten det er med 
hensyn til, hvordan man bør opføre sig, hvordan man taler, hvad man 
spiser, hvilket tøj eller musik man foretrækker osv. der er ikke tale om 
kopier, men om fælles træk, som hænger sammen med de fælles ydre 
betingelser.

disse ydre betingelser er bl.a. den økonomiske kapital og den kul-
turelle kapital (f.eks. i form af uddannelse), man selv eller ens forældre 
har (Bourdieu 1986). følger man Bourdieus tænkning, betyder det, at 
elever med fælles eller parallel baggrund, eksempelvis med hensyn 
til forældrenes uddannelsesniveau, placering på arbejdsmarkedet el-
ler lokalt, med en vis sandsynlighed vil genkende hinandens måder at 
være på. Man vil opleve valg og praksis som forståelige og ’naturlige’. 
elever med erfaringer, der svarer til hinanden, vil derfor ofte kunne 
finde hinandens praksis meningsfuld, og det vil medføre en oplevelse 
af fællesskab og nærhed – af god kemi. i det perspektiv er det forståe-
ligt, at de elever, vi valgte til interview på baggrund af fælles symbolsk 
kapital, også er venner eller i gruppe sammen.

vi argumenterer altså for, at en del af det, eleverne kalder ’kemi’, er 
forbundet med social baggrund, og at der således også finder en grup-
pering sted, som delvist knytter sig til elevernes sociale baggrund. Be-
mærk, at vi skriver ’en del’ og ’delvist’. vi hævder ikke, at der er tale 
om en determineret årsag. pointen er, at selv om de sociale forskelle 
ikke nævnes af eleverne i forbindelse med grupperinger i klassen, så 
viser vore analyser, at de er aldeles virksomme.
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5.3 skolens og klassens fælles aktiviteter 
eleverne fortæller, at der er rigtig mange ting, de er glade for på gym-
nasiet (her stx): at der er gode fester, at der bliver spillet musik, at der 
er fredagscafeer og idræt på tværs af klasser. det giver gode mulighe-
der for at komme til at snakke med andre end klassekammeraterne. 
det er vigtigt i gymnasiet. Mange skoler lægger i deres informations-
materiale vægt på denne type af ikke-skemalagte aktiviteter: musicals, 
cafeaftener, fester. de findes på flere af gymnasieformerne, men der er i 
interviewene en oplevelse af (i hvert fald hos hhx- og hf-elever), at der 
er flere fester på stx – og måske også, at de er sjovere.

generelt synes stx-eleverne, at det virker mere hyggeligt end det, 
de hører om miljøet på hhx. Nogle elever fortæller, at deres klasse er 
god til at lave arrangementer som julefrokost, spille matrix, kageord-
ning osv. en af pigerne viser stolt deres ens idrætstrøjer frem. den har 
en kage som logo! der er imidlertid ret stor forskel på, hvor meget 
klasserne får arrangeret denne type aktiviteter, og hvor meget eleverne 
deltager i dem. generelt er billedet, at hvis ikke klassen fungerer godt 
socialt, dukker eleverne ikke op til skolens øvrige arrange menter. Men 
for de elever, som oplever et godt socialt klima i deres klasse, er sko-
lens mange tilbud om fælles aktiviteter på tværs af klasser og årgange 
en ekstra bonus, ligesom de selv kan arrangere julefrokoster, opvarm-
ning til festerne osv.

Men skolelivet er ikke nødvendigvis den vigtigste aktivitet for alle 
elever. Nogle prioriterer deres aktiviteter uden for skolen højere. det er 
mest tydeligt i forhold til de hhx-elever, som dyrker sport på højt plan, 
men også i forhold til enkelte andre som f.eks. den stx-elev, som får 
mulighed for at opprioritere sine interesser for kunst og kreative akti-
viteter. gymnasiet er en mulighed for denne elev for at kunne arbejde 
med disse emner. for sådanne elever er det ikke nødvendigvis vigtigt 
at sikre en social relation til klassekammeraterne, som rækker ud over 
skoledagen. deres primære interesser og identiteter ligger andre ste-
der. dette spørgsmål om forskellige sociale relationer vender vi tilbage 
til i kapitlet om hjemme- og fritidsliv (kap. 6).

det kan være med til at stemple en elev som underlig, hvis hun el-
ler han ikke deltager i fælles aktiviteter. det opleves som et fravalg af 
klassen og kammeraterne. to piger med anden etnisk baggrund end 
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dansk svarer, da de bliver spurgt, om de deltager i de forskellige ar-
rangementer på skolen så som musicals og fester, at de prøver at være 
sociale og komme til festerne, selv om de ikke drikker. i et interview 
på en anden stx-skole (stx1b) fortæller eleverne om en pige, som “har 
meldt sig ud”, men hun har vist også en kæreste et andet sted i landet, 
og er vist ikke specielt motiveret for at gå i gymnasiet, mener de.

der er som nævnt flere elever, som efterlyser flere fester, men der er 
også elever (også blandt stx-eleverne), som ikke kommer til festerne. 
den ene er drengen med anden etnisk baggrund, som syntes, det var 
svært med de udfarende piger. han er ikke ’festtypen’, fortæller han, 
og har nu fået arbejde sent fredag og tidligt lørdag. andre, som vælger 
ikke at komme til fester – eller kun til nogle af dem – henviser til alko-
holforbruget som en af grundene. Nogle fortæller, at de synes, det at 
drikke fylder for meget til festerne.

i sin undersøgelse af unges alkoholforbrug i et identitets- og inte-
grationsperspektiv gør Maja skrowny opmærksom på, at danske unge 
ganske vist har et væsentligt forbrug af alkohol, men at der også er en 
gruppe danske unge, som ikke drikker alkohol regelmæssigt, og en ret 
lille gruppe, som slet ikke drikker (skrowny 2005, s. 49). steen Beck 
peger tilsvarende på, at selv om de unge bevæger sig i en ungdoms-
kultur, hvor alkohol er en fuldstændig integreret del, så er der unge, 
som ikke orienterer sig i denne retning, og der er forskel på, hvilken 
rolle alkoholen indtager i de unges kultur (Beck 2006, s. 135ff). i vores 
materiale er der også en del elever, som fortæller, at de ikke drikker. 
for nogle elevers vedkommende er det, fordi de dyrker idræt på højt 
niveau og derfor ikke kan tillade sig at drikke. en anden gruppe er 
muslimske elever.

skrowny skriver i sin undersøgelse af gruppen af etniske minori-
tetsunges forhold til fester og alkohol, at der både er en gruppe, som 
slet ikke drikker, en gruppe, som drikker en lille smule af sociale grun-
de (drikker “professionelt”), og en gruppe – fortrinsvis drenge – som 
drikker noget (skrowny 2005, kap. 6).

den tredje gruppe er danske elever, som har valgt ikke at drikke, 
fordi de ikke bryder sig om, hvad der sker med dem, når de er påvir-
kede af alkohol. en pige fortæller i et individuelt interview:
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for jeg følte lidt, at jeg blev lidt den der superwoman, når jeg blev fuld 

[...] samtidig blev jeg lidt naiv og lidt dum. og det synes jeg ikke, at 

jeg ville. [...] så nu drikker jeg ikke mere. og man hører da også meget 

med, at du er kedelig, og du er kun atten, man skal da nyde livet. og jo, 

men jeg nyder bare livet på en anden måde. (hhx2)

i gruppeinterviewene siger eleverne, at der generelt er en forståelse 
for, at man sagtens kan gå til festerne, selv om man ikke drikker. Men 
i de individuelle interview fortæller enkelte, som pigen bag citatet 
ovenfor, at de oplever, det er en beslut ning, der samtidig stempler dem 
som værende anderledes og kedelige, og gruppeinterviewene kan da 
også være lidt dobbelttydige. da intervieweren i et stx-gruppeinter-
view spørger, om der er nogen, der ikke drikker, er svaret således nej 
(stx1b).

den legitime fortælling blandt elever er, at det er uden betydning, 
om man drikker eller ej. det er en fortælling, som ligger i tråd med 
den generelle opfattelse af “ansvar for sig selv”, og “man kan bare selv 
vælge”, som eleverne trækker på i flere sammenhænge. omvendt kan 
det være vigtigt for de elever, der ikke drikker, at få deres beslutning 
anerkendt, så de ikke står alene i periferien med en oplevelse af ’dem 
og os’: dem, der drikker, og os, der ikke drikker. holdningen til, om 
alkoholkulturen på gymnasierne er et problem, og om det er noget, 
nogen skal tage sig af, er der imidlertid heller ikke enighed om (Beck 
2006).

Mange elever fortæller godt om festerne og de øvrige sociale arran-
gementer på skolen såsom intro- og studieture. de elever, der er glade 
for festerne, nævner også en glæde ved skolens øvrige arrangementer 
som fredagscaféer, musikaftener, idræt på tværs af klasserne etc. en 
enkelt pige, som har valgt at stoppe på gymnasiet og fortsætte på en 
anden ungdomsuddannelse, har endda valgt at holde fast i denne del 
af gymnasielivet, da hun ikke har fundet tilsvarende muligheder på sit 
nye uddannelsessted.

Men kun ganske få af de interviewede hf-elever deltager i skolens 
øvrige arrangementer såsom musicals, bands og elevråd (og det er kun 
på stx). de har næsten alle måttet vælge det fra på deres andet år med 
den begrundelse, at de har svært ved at finde tid til det.
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en af htx-skolerne blev som tidligere nævnt flyttet sammen med en 
hhx-skole. Nogle af drengene var glade for, at der nu var flere piger 
i deres skolehverdag, men en dreng understregede, at sammenlæg-
ningen betød, at htx’erne mistede deres naturlige sammenhold. i de 
gamle bygninger kunne de tillade sig at være “naturvidenskabelige 
nørder” (htx2). spørgsmålet er, om skolerne bevidst skal blande gym-
nasieretninger og klasser, som nogle i vores følgegruppe fortalte om 
i foråret 2007. det lille og afgrænsede miljø, htx’erne havde før, var 
væk. fordelen ved en lille skole bliver kommenteret af en stx-elev, som 
oplever, at der er et godt sammenhold på skolen. der er så få elever, at 
han kender navnene på de fleste (stx2b).

Både htx-eleverne og hhx-eleverne fortæller endvidere, at de ople-
ver at have mere til fælles med den anden gymnasiale uddannelse end 
med de erhvervsuddannelser, de lå sammen med før. htx-eleverne var 
irriterede over at blive slået i hartkorn med tømrere og andre hånd-
værkere, når de nu gik på en vanskelig gymnasial uddannelse!

til gengæld fortæller eleverne på hhx-skolen om et andet problem, 
nemlig at der kan være skarpe grænser mellem klasserne. en gruppe 
fortæller, at 3. g’erne er de mest snobbede, de kender til – de føler sig 
bedre end alle andre. og i et individuelt interview fortæller en pige, at 
det var en meget mærkelig oplevelse at begynde på skolen:

og der var meget sådan noget med, om man var første år, anden år el-

ler tredje år. der var en sådan meget hård grænse imellem, man måtte 

næsten ikke snakke med dem. og jeg kendte mange på andet og tredje 

år, men dem kunne jeg pludselig ikke snakke med. det var sådan lidt 

mærkeligt. (hhx2)

der kan altså være en generel stemning på en skole, som betyder, at 
eleverne ikke så let danner kontakt på tværs af grupper og klasser. en 
skarp adskillelse mellem klasser og klassetrin betyder, at eleverne i hø-
jere grad er henvist til den gruppe, de kender i forvejen. de får derved 
svært ved at trække på ressourcer fra andre elever.
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5.4 gruppens betydning 

vi vil nu vende tilbage til spørgsmålet om betydningen af klassernes 
og skolens sociale liv og funktion. vi vil se på det i forhold til de to 
punkter, vi nævnte i kapitlets indledning: læringsmulighederne og fra-
fald.

Læringsmuligheder 
det sociale miljø i en klasse har betydning som en slags læringsres-
source for eleverne. det gælder både i klasseundervisningen, i det 
selvstændige arbejde og i gruppearbejdet. det sociale miljø skabes som 
et samspil mellem eleverne og et samspil mellem lærere og elever. det 
gode arbejdsfællesskab mellem eleverne er både betinget af og betin-
ger det sociale miljø, men omvendt kan det gode sociale fællesskab 
godt fungere, uden at det sætter sig igennem som et godt arbejdsmiljø. 
der er flere eksempler på klasser, som fungerer godt socialt, men som 
er mere forstyrrende end fagligt godt er (jf. afsnit 3.2). klasser, som 
fungerer socialt godt, kan have en så høj prioritering af det sociale, 
at den suboffentlige undervisningsarena værdsættes højere end den 
offentlige. eller sagt tydeligere: eleverne kan have så meget at snakke 
privat om, at de bruger undervisningstiden til det med uro og mangel 
på koncentration til følge.

ligesom et godt socialt klima kan give forstyrrelser, er det naturlig-
vis ikke umuligt at lære noget i en klasse, som fungerer socialt dårligt. 
det er bare vanskeligere, og der er en sandsynlighed for, at det stiller 
nogle elever dårligere end andre – og at der er en forbindelse til ele-
vernes sociale baggrund i den sag. den socialt velfungerende klasse 
kan være støttende og anerkendende. det betyder, at man som elev er 
mere tilbøjelig til at bidrage i undervisningen, også selv om man er lidt 
usikker på sig selv. en klasse, hvor man føler sig tryg, vil i mindre grad 
opleves truende, hvis man skulle sige noget forkert: der vendes ikke 
øjne, der kommer ikke nedsættende kommentarer.

en klasse med et dårligt socialt klima betyder, at eleverne skal over-
vinde mere modstand, før de sætter sig selv på spil i klassens offentlige 
rum. her står de gymnasiefremmede elever svagere, fordi de ofte vil 
være mindre sikre på, hvad der kræves af dem, og hvordan de skal 
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leve op til det. socialt dårligt fungerende klasser kan derfor bidrage til 
en yderligere social skævvridning af læringsmuligheder for gymnasie-
fremmede elever.

ved øvelser og opgaver sidder eleverne ofte i smågrupper. de bru-
ger hinanden som hjælpere til at forstå og løse opgaverne. på den måde 
er eleverne hinandens ressourcer. i en socialt velfungerende klasse vil 
eleverne stille flere ressourcer til rådighed for hinanden. åbenhed mel-
lem grupperne vil lægge op til, at man tør dele sin indsigt og viden 
med flere. det gælder i klassen, men det gælder også i forbindelse med 
lektier og afleveringer. her er – som vi vender tilbage til i næste kapitel 
– eleverne hinandens vigtigste lektiehjælpere, og den socialt velfunge-
rende klasse vil have store ressourcer i den forbindelse.

vi fortalte tidligere, at eleverne selv understregede “kemi” eller 
“tilfældighed” som udslagsgivende for gruppedannelse. samtidig vi-
ste vi, at der var stor sandsynlighed for, at den sociale baggrund havde 
afgørende betydning for, hvem som dannede sociale grupper med 
hvem, ligesom forhold vedrørende bopæl og etnicitet spillede ind. ele-
vernes kammeratskabsgrupper bliver på den måde medvirkende til, at 
de underliggende sociale forhold kan skævvride elevernes mulighed 
for adgang til de vidensressourcer, der er i klassen som helhed. selv 
i velfungerende klasser vil elever med gymnasiefremmed baggrund 
være tilbøjelige til at finde sammen med ligestillede.

den negative virkning af gruppeopdeling har større betydning i 
klasser, som fungerer socialt dårligt, fordi adgangen til de andre grup-
per i klassen er mere begrænset. vi så også, at klassestørrelser på om-
kring 30 gør det uomgængeligt, at der dannes flere grupper, og jo stør-
re klasse, des større er sandsynligheden for, at disse grupper lukker 
sig om sig selv. afstanden fra de gymnasiefremmedes grupper til de 
gymnasiekendtes grupper risikerer dermed at blive større.

kammeratskabsgrupper kan udnyttes af læreren med et pædago-
gisk sigte. vi har tidligere, i kap. 3, diskuteret, hvordan arbejdsgrup-
per kan dannes for eksempel i forbindelse med projektarbejde. Både 
projektarbejdsgrupper på tværs af venskabsgrupper og inden for ven-
skabsgrupper kan have pædagogiske fordele og/eller ulemper. Men 
indsigt i de to forskellige gruppedannelsers betydning for læring er 
helt afgørende i forhold til gymnasiefremmede elevers succes.
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Fastholdelse og det gode frafald 
en sidste dimension ved det sociale miljø er frafaldsproblematikken. 
det handler om konsekvensen af, om eleven føler at passe til gymna-
siekulturen og dens krav eller ej. vi har vist, hvordan krav om dyrt 
modetøj kunne være et problem, der kan skræmme visse elever næ-
sten væk fra skolen. i en hf-klasse fortæller nogle af eleverne, at de 
er nødt til at blive hjemme fra studieturen, fordi de ikke har råd til at 
betale det, den koster. Økonomisk formåen kan altså have betydning 
for elevernes muligheder for at finde sig til rette eller ej.

et andet spørgsmål er, om man kan indgå i de sociale normer, som 
er dominerende i klassen. det kan gælde deltagelsen i sociale arrange-
menter, fester og forbrug af alkohol. vi så, at eleverne har en tendens 
til at individualisere spørgsmålet om “at passe ind” og ikke tænker på 
det som et socialt problem.

vi så også, at eleverne i flere interview taler om det, vi vil kalde 
’det gode frafald’. deres klasse er blevet bedre på andet år, og i før-
ste omgang begrunder de det med, at de har lært hinanden bedre at 
kende. samtidig fortæller de, at klassen er blevet væsentlig mindre, da 
relativt mange elever er stoppet i løbet af det første år. de elever, der 
er faldet fra, bliver ofte beskrevet som nogle, der ikke passede så godt 
ind, hverken fagligt eller socialt. de larmede og tog ikke skolen seriøst. 
en dreng på htx siger:

helt ærligt, så er jeg glad for det, for dem der er gået ud. de ødelagde 

det for os andre. Nogle af dem, de var fandeme ikke til at holde ud. [...] 

de bare ødelagde hele undervisningen. råbte op og skabte sig. (htx2)

Men frafaldet kunne med elevernes ordvalg også være personer, som 
“simpelthen er for kloge til at kunne begå sig med andre mennesker” 
(stx1a). frafaldet har givet de tilbageblevne elever mere plads i under-
visningen, en bedre ramme for at lære hinanden at kende og knytte 
nye relationer, og en fælles oplevelse af at være blandt ’de seriøse’ ele-
ver, som ’hører til’ i gymnasiet. på samme måde taler nogle hf-elever 
om, at de oplever, at “dem, der er tilbage nu, er dem, der vil det” (hf2). 
de tilbageblevne elever tager det mere seriøst.

det er ikke alt frafald, eleverne betragter som godt, og det er ikke 
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alle, som nødvendigvis er enige om, hvilket frafald som er godt. Nogle 
elever fortæller, at det har været svært for dem, at de elever, som de 
snakkede mest med, ikke længere går i klassen (htx1a), og en gruppe 
fortæller om en klassekammerat, som gik ud, efter hele hans sociale 
gruppe var droppet ud – så stod han alene tilbage (htx3). den samme 
gruppe på htx overvejer fordelene og ulemperne ved frafaldet:

int: Men hvad tænker i, når i ser, at folk falder fra omkring jer?

søren: det er som regel deres egen skyld.

lise: Jeg synes, at det har været meget rart. selvfølgelig er det ærgerligt 

for dem, at de ikke lige kan gennemføre det. Men det giver bare noget 

ro til os andre. [...]

søren: det var jo så også de sjove personer. [...]

lise: [...] der synes jeg godt, at skolen kunne være noget bedre til at 

indse, at der er nogle elever, der skal have noget andet at lave. (htx3)

historien om det gode frafald handler altså om at passe ind, at kunne 
indgå i sociale relationer, og at resten af klassen også gerne skulle kun-
ne lære noget og få nogle ordentlige karakterer. Man kan ikke sige, at 
eleverne generelt er kynikere, men deres erfaringer fortæller dem, at 
der er tab og gevinster ved, at nogle af eleverne dropper ud.

pointen i denne sammenhæng er ikke så meget, om det er rigtigt 
eller forkert, at nogle elever afbryder deres gymnasieforløb. pointen 
er, at de koder og normer, eleverne skal passe ind i og leve op til, knyt-
ter sig til både værdier og faglige selvbilleder, som ikke nødvendigvis 
stiller eleverne lige.


