
165kapitel 6: hJeMMe- og fritidsliv

kapitel 6: 

hjemme- og fritidsliv

i de foregående kapitler har vi analyseret forskellige sider af elever-
nes oplevelser med og overvejelser over deres gymnasieliv. fokus har 
været på aspekter af deres liv på gymnasiet, dvs. inden for skoletiden 
og inden for skolens fysiske rammer. den forståelse af læring og af at 
gå på en uddannelse, vi præsenterede i kapitel 1, betyder, at det også 
er væsentligt at se på elevernes liv uden for skolen for at få et billede 
af deres muligheder og vanskeligheder med at gå i gymnasiet. det er 
omdrejningspunktet for dette kapitel.
 hjemme- og fritidslivet er ramme om den grundlæggende sociali-
seringsproces. afstanden mellem den kultur og de værdier, eleven har 
med sig, og den, som findes i gymnasieverdenen, har betydning for 
elevens udbytte af undervisningen. elever med en gymnasiefremmed 
baggrund vil ofte opleve de to verdener som adskilte og fremmede for 
hinanden.
 hjemme- og fritidslivet er samtidig ressource og infrastruktur for 
læringen, det vil sige et sted, hvor man henter den paratviden og de 
erfaringer, som man umiddelbart stiller ny læring i forhold til. spørgs-
målet er, i hvilken udstrækning vor elevgruppe uden for skolen har 
kontakt med personer, som har indsigt i gymnasiets faglighed såvel 
metodisk som med hensyn til formidlings- og kommunikationsfor-
mer. infrastruktur for læringen henviser grundlæggende til rammer 
og fysiske faciliteter i hjemmet. har man pc og internet, har man bøger, 
arbejdsplads og ro? i dag er det så godt som umuligt at være gymna-
sieelev, hvis man ikke har pc og netadgang hjemme. lektier, skemaæn-
dringer og arbejdspapirer osv. lægges i mange tilfælde kun på nettet, 
og der kan ske ændringer fra dag til dag, men skolernes maskiner er 
kun tilgængelige i skoletiden. i en workshop nævnte hf-lærere, at rela-
tivt mange af deres elever ikke har pc af økonomiske grunde.
 i dette kapitel vil vi ud fra elevernes fortællinger pege på nogle for-
hold i hjemmet, som påvirker de gymnasiefremmede elevers skolesi-
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tuation. vi vil se på elevernes prioritering af tid og aktiviteter. at vælge 
er nødvendigt for at få hverdagsliv og skoleliv til at hænge sammen. 
hvordan forvalter eleverne for eksempel de mange lektier i forhold til 
hjemme- og fritidslivet? vi behandler også elevernes mulighed for lek-
tiehjælp og faciliteter i den forbindelse. endelig kommer vi ind på, hvad 
eleverne fortæller om forældrenes opbakning til deres uddannelse.

Men vi vil indlede med at belyse, hvad eleverne siger om deres mål 
med gymnasieuddannelsen, og hvorfor de har valgt den pågældende 
ungdomsuddannelse.

6.1 Begrundelser og mål med valget af gymnasiet 

de gymnasiefremmede elever har truffet et uddannelsesvalg, som ad-
skiller sig fra deres forældres eller det uddannelsesmønster, som fami-
lien i øvrigt har. hvordan begrunder eleverne deres valg?

En uddannelse eller noget at falde tilbage på 
Nogle elever satser på en videregående uddannelse, som kræver en 
studentereksamen. det er htx-elever, som gerne vil være ingeniører 
(htx2) eller farmaceuter (htx1b), og stx-elever, der vil være sygeplejer-
sker (stx3a, stx3b) eller læger (stx1a). gymnasieuddannelsen er første 
trin i en opstigning i det sociale hierarki. en dreng på htx fortæller:

Nu er det officer i flåden [frem for officer ved Mærsk], men ja, jeg har et 

mål med det, ellers kunne jeg slet ikke holde ud at gå her. […] hvis jeg 

ikke har en htx, så kan jeg ikke komme ud at sejle, og jeg ved, at det, der 

interesserer mig, det er at få lov til være med til at styre skibet. så hvis 

jeg ikke har en htx, så skal jeg bare gå og banke rust. (htx3, dreng)

hans skoleforløb har tidligere været præget af mobning, og han be-
skriver sig selv som ikke bogligt stærk. i 9. klasse fik han imidlertid 
gode karakterer, fordi en lærer kunne lide ham. han valgte gymnasiet, 
fordi han “sigter lidt højere end lige at være landmand eller smed”. 
studentereksamenen er nødvendig for at blive skibs officer. hans mål er 
årsagen til, at han holder ved og kæmper trods mange vanskeligheder i 
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gymnasiet. han har tilmed ind i mellem overvejet at droppe ud. dren-
gen her fremviser to træk, som vi også finder hos andre elever. først, at 
motivationen for gymnasieuddannelsen er, at den leverer adgangskort 
til andre uddannelser. det er ikke gymnasieuddannelsens indhold i sig 
selv, der trækker. dernæst at han fortsætter, fordi han ellers ikke ved, 
hvad han skal:

for sådan er jeg så, jeg vil ikke droppe ud, før at jeg har en plan for 

noget andet. og jeg har ikke fundet den plan endnu. så indtil da der 

hænger jeg på. (htx3)

denne opfattelse – at man ikke dropper ud til ingenting – finder vi også 
hos andre elever. drengen – og andre – vælger ikke gymnasiet, fordi 
det er lykken, men fordi det er nødvendigt. gymnasiet skal overstås!

en pige udtrykker det sådan:

for mig er det bare noget, der skal overstås, så jeg kan komme videre 

med mit liv, og så jeg har mulighed for at kunne gå i alle retninger stort 

set. så det er bare et stadie, som skal overstås, og så må man tage det, 

der er i det. altså længere dage, flere lektier og mere arbejde generelt. 

(stx1a)

pigen vil gerne læse på universitetet, men ved ikke præcist hvad 
(hhx3). i begge tilfælde her ovenfor ligger der den opfattelse af gym-
nasiet, som vi så hos flere af eleverne, nemlig at gymnasiet primært er 
adgangsbillet til at komme videre, men hvad dette videre skal være, er 
ikke altid klart. gymnasiet bliver valgt, fordi det holder dørene åbne.
 for nogle af hf-eleverne er der den særlige begrundelse for at vælge 
hf, at den kun er toårig. de ser ingen grund til at bruge tre år, hvis man 
kan nøjes med to for at få en adgangsgivende eksamen.
 i nogle tilfælde har valget af gymnasiet karakter af en ’omvendt’ hf. 
hf-uddannelsen var oprindeligt tænkt som en mulighed for personer, 
som efter nogle år på arbejdsmarkedet fik lyst til en boglig uddannelse. 
i interviewene møder vi omvendt en forståelse af studentereksamen 
som et sikkerhedsnet. en dreng fortæller, at han valgte stx, så han hav-
de noget at falde tilbage på, hvis en håndværkeruddannelse alligevel 
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ikke var noget for ham. på den måde kan man sige, at eleverne ’tager 
hf på forskud’.
 det er især på hhx, vi har mødt den tilgang, måske fordi hhx – som 
nogle unge påpeger – giver direkte adgang til hovedforløbet i en er-
hvervsuddannelse. Med en af de andre gymnasiale uddannelser skal 
man begynde på et grundforløb i en videregående uddannelse. hhx 
bliver således garanti mod tidspilde og er derfor bedre som tilbage-
faldspapir i de unges øjne.

endelig er der en gruppe, der blot følger med, som en stx-pige si-
ger det, når vennerne vælger gymnasiet. der er her ikke så meget tale 
om at bryde med et mønster fra forældrene, som at følge et mønster 
hos kammeraterne. gymnasiet er ’det naturlige valg’, når man ikke 
rigtigt har andre ideer eller præferencer. tilsvarende så vi, at nogle 
elever valgte gymnasiet, fordi de ikke vidste, hvad de ellers skulle lave 
(stx3b, stx2b).
 Nogle elever har været omkring en erhvervsuddannelse, men har 
opgivet det, fordi det var for kedeligt, for koldt eller “gav for meget 
støv i lungerne”! de er så søgt hen på gymnasiet, men uden nødven-
digvis at have noget særlig klart billede af, hvad de skal bruge uddan-
nelsen til.

At bevise at man kan 
Nogle enkelte af eleverne fortæller, at deres valg af gymnasium bl.a. 
hang sammen med, at de ville bevise, at de kunne klare en gymnasial 
uddannelse – enten over for sig selv, eller over for andre. en pige på stx 
fortæller, at hun altid har haft læseproblemer og går til særlig læsetræ-
ning. for hende handler det om at bevise over for sig selv og andre, at 
hun kan gennemføre – det gælder om at få huen (stx3a).
 en htx-pige med vanskelig baggrund fik støtte af studievejlederen 
og sin far med hensyn til sit valg af htx. Men vennerne, som for de 
flestes vedkommende ikke er i gang med nogen uddannelse overhove-
det, tvivlede på, om hun kunne gennemføre. det er dem, hun skal vise, 
at hun kan klare det (htx1a). en dreng med anden etnisk baggrund end 
dansk følte, han blev undervurderet i folkeskolen. Nu er gymnasiet en 
mulighed for, at han kan rette op på sit selvværd:
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Mine lærere fra folkeskolen sagde, at jeg ikke kunne klare gymnasiet. 

specielt min matematiklærer. Men sjovt nok har jeg nu matematik på 

a-niveau. så hvis jeg møder ham, så skal jeg lige tale med ham. [...] de 

undervurderede mig fuldstændigt. (stx1a)

for disse elever er gymnasiet et personligt projekt. selv om de har van-
skeligheder undervejs, er de ikke til sinds at give op, og de investerer 
al deres energi for af få selvrespekt. det er selve det at gennemføre, 
som er målet – og succeskriteriet.

Valg i forhold til forældre 
for nogle er gymnasieuddannelsen et mønsterbrud, men ikke for alle 
er det et direkte brud i forhold til forældrenes erhverv. således fortæl-
ler en hhx-pige, at hendes forældre har en butik i en provinsby i nær-
heden, og hhx derfor er i tråd med erhvervstanker i hjemmemiljøet:

Mine forældre, de har en forretning, og [...] jeg vil også gerne have no-

get en dag, der er mit eget. og så følte jeg sådan, at så havde jeg da mere 

at bruge handelsgymnasiet til end de andre. (hhx2)

i samme interview fortæller en anden pige, at hun har søgt på hhx, 
fordi hendes to brødre, som hun ser meget op til, har gået derude. hun 
følger et mønster, som nogle ældre søskende har lagt. at søskende 
inspirerer til uddannelse, ser vi også andre steder (hhx3). helt at tale 
om mønsterbrud kan man ikke her. gymnasiet udgør et sikkerheds-
net, men eleven søger på en vis måde over i forældrenes erhvervs-
mønster. det kan ses som et eksempel på det, man populært kalder 
uddan nel sesinflation (hansen 2003). hermed menes, at der sker en 
vækst i de formelle uddan nelseskrav i mange jobs. gymnasieuddan-
nelsens værdi bliver på den måde mindre. især hos hhx-eleverne er 
gymnasieuddannelsen en måde at indrette sig efter ændrede krav på 
arbejdsmarkedet på, uden at der nødvendigvis er tale om, at den unge 
vil opad i samfundshierarkiet. gymnasieuddannelsernes placering i 
det samlede uddannelsesbillede er blevet en anden, fordi de giver ad-
gang til en større vifte af uddannelse – både lodret og vandret i ud-
dannelsessystemet.

for andre af eleverne i interviewene er det imidlertid et klart ud-
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dannelsesmål at opnå en anden og højere position end forældrene. et 
par af eleverne på hf nævner, at de af deres forældre er blevet tilskyn-
det til at tage en gymnasial uddannelse. en dreng fortæller, at han er 
søgt ind “på opfordring fra min mor og far. lær så meget mens du kan, 
eller noget i den stil,” siger han (hf3). hvis ikke forældrene havde pres-
set på, var han nok ikke begyndt på en uddannelse, men havde taget 
et arbejde. en anden hf-elev fortæller:

Min mor har ingen uddannelse. hun er interesseret i, at jeg får en ud-

dannelse. hun har et udmærket job, men hun havde ikke haft det job i 

20 år, hvis hun havde haft en uddannelse. hun har ikke haft de mulig-

heder, som jeg har med en uddannelse. (hf3)

her er der altså tale om et ønske fra moderens side om, at datteren 
får bedre muligheder i sit arbejdsliv, end hun selv har haft. en tredje 
hf-elev, en pige med etnisk minoritetsbaggrund, har ikke alene sit eget 
perspektiv, men også et socialt perspektiv med uddannelsen:

Men får jeg en god uddannelse, så ender jeg også godt. så er jeg et godt 

forbillede. (hf1)

Uddannelsen betyder for pigen her, at hun selv vil klare sig, men også 
at andre i hendes omgivelser vil kunne bruge hende som rollemodel. 
det er derfor vigtigt for hende at gennemføre.

Elevernes valg af gymnasiet 
generelt gælder dog for alle fire uddannelser, at eleverne oplever gym-
nasiet som en bred uddan nel se, der åbner for mange muligheder. Men 
der er forskel på elevernes begrundelser for at vælge gymnasiet i de 
forskellige skoleformer.
 på stx har vi mødt en del, som har valgt gymnasiet, fordi de ikke 
ved, hvad de vil, men der er også elever, som vil læse videre og ofte går 
mod en universitets- eller en professionsbacheloruddannelse. tilsva-
rende er der på htx elever, som vil læse videre, men her finder vi også 
unge, hvor htx er et fravalg af erhvervsuddannelse. eleverne på hhx 
er kendetegnet ved, at en del af dem havde overvejet en erhvervsud-
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dannelse inden for handel (hg), men de vil gerne have noget at falde 
tilbage på, hvis de for tryder deres erhvervsvalg. endelig er hf ifølge 
eleverne især for dem, der gerne vil have en gymnasial uddannelse på 
kort tid, og/eller dem, som af forskellige grunde har måttet afbryde 
et andet gymnasialt uddannelsesforløb. en påfaldende stor del af ele-
verne på hhx og hf er orienterede mod praktiske erhverv og kortere 
videregående uddannelser, mens eleverne på htx og stx i højere grad 
er orienteret mod mellemlange og lange videregående uddannelser.
 vi har vist, at der både var mønsterbrydere og ikke-mønsterbryde-
re blandt vore elever, og at der er stor forskel på, hvor målrettede og 
beslutsomme eleverne er i forhold til deres gymnasieuddannelse. som 
hos elsborg m.fl. (2005) kan vi konkludere, at mønsterbrydere ikke er 
en ensartet gruppe (s. 84), men vort materiale viser ikke, at det skulle 
være et fællestræk for mønsterbryderne, at de “har en særlig viljestyr-
ke, et drive og en evne til ikke at give op” (s. 63) sådan som elsborg 
m.fl. citerer nogle studievejlederes opfattelse.
 elsborg m.fl. opstiller fire grupper af mønsterbrydere ud fra, hvor-
dan de placerer sig på to akser: den ene mellem en prioritering af at 
få en uddannelse og en prioritering af at have det godt, og den anden 
mellem højt fagligt niveau og lavt fagligt niveau. de fire felter benæv-
ner de derefter de målrettede (prioritering af uddannelse & højt fagligt 
niveau), de afsøgende (prioritering af at have det godt & højt fagligt 
niveau), fighterne/de urealistiske (prioritering af uddannelse & lavt 
fagligt niveau) og tvivlerne (prioritering af at have det godt & lavt fag-
ligt niveau) (s. 87).

højt fagligt niveau

det vigtig-
ste i livet er 
at få en ud-
dannelse

de 
målrettede

de 
afsøgende

det vigtig-
ste i livet er 
at have det 
godt

fighterne/
de urealisti-
ske

tvivlerne

lavt fagligt niveau

(tabel 5: fire grupper af mønsterbrydere. efter elsborg m.fl. 2005, s. 87)

Blandt de elever, vi har interviewet, er alle fire grupper repræsente-
ret, men med en overvægt af de to sidste: fighterne/de urealistiske og 
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tvivlerne. det hænger sammen med, at vi som et sekundært udvælgel-
seskriterium valgte elever, der i spørgeskemaerne havde svaret, at de 
havde svært ved gymnasiet.
 Men som i elsborg m.fl.’s undersøgelse så vi, at der var differentie-
ringer inden for gruppen. der er i vores materiale en mindre gruppe af 
elever, som har et urealistisk billede af deres muligheder, og to andre 
større grupper, hvoraf den ene hænger i med kolossal arbejdsindsats 
og sammenbidte tænder, og den anden viser stor usikkerhed med hen-
syn til, om de kan gennemføre forløbet. disse grupper af elever vil rea-
gere forskelligt på de oplevelser, de har med gymnasiet, ikke mindst 
på det tids- og arbejdspres, eleverne omtaler. Man kan altså ikke gå ud 
fra, at de gymnasiefremmedes valg af gymnasiet er et bevidst mønster-
brud, og at de derfor har større vilje til at gennemføre. Billedet er mere 
broget end som så.
 flere elever fortæller, at de alvorligt har overvejet at holde op, da 
de har svært ved at finde sig til rette, men de fortsætter, fordi de ikke 
har et alternativ til den gymnasiale uddannelse. Man falder ikke fra, 
med mindre man har noget at falde fra til. i deres udsagn eksisterer 
der en gennemgående frygt for at spilde sin tid; mantraet om den lige 
vej igennem uddannelsessystemet er slået igennem hos en stor del af 
de unge. Men der ligger også en frygt for helt at ryge af uddannel-
sesvognen og så ikke komme på den igen. en gruppe elever fra hhx 
diskuterer forholdet mellem karakterniveauet og det at gennemføre 
uddannelsen:

anders: så vil jeg hellere have et afgangsbevis, hvor der står, at jeg har 

fået syv syvtaller og tre sekstaller, end jeg vil have et, hvor der står 

ingenting.

patrick: Man har også brugt et år af sit liv på ingenting.

Ulla: Jeg ville se det som et nederlag – nærmest som en plet, hvis man 

er gået ud af gymnasiet.

[...]

anders: Nej, jeg synes, at det er i orden, at man dropper ud, hvis man 

ikke har lyst til det … hvis man ikke kan følge med fagligt. [...]

anders: Jeg glæder mig bare til det tredje år.

gitte: det er bare noget, der skal overstås.
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Ulla: Ja, det synes jeg også. det her skal bare overstås, og så kommer 

det sjove bagefter. [...]

int: tænker i så ikke, jamen så lad mig arbejde et år og så komme til-

bage igen og være glad for at være her.

anders: Nej, det tror jeg er farligt. så tror jeg ikke, jeg kommer tilbage.

patrick: Når først folk ser, at der går løn ind hver fjortende dag, så er 

der sgu’ ikke nogen, der gider at komme tilbage igen. (hhx3)

eleverne her lægger vægt på at skulle gennemføre, snarere end på 
hvad de kan eller skal bruge eksamensbeviset til. vi mødte andre ele-
ver, som lægger mere vægt på at få et gennemsnit, de kan bruge. hhx-
eleverne, vi har citeret her, har generelt ikke så store ambitioner, men 
de skal igennem, og de skal ikke sættes af. et dårligt bevis er bedre end 
intet bevis. Men eleverne er uenige om, hvorvidt det er et nederlag el-
ler ej at droppe ud, hvis man ikke “har lyst” eller ikke kan følge med. 
samtidig er der ofte en sammenhæng mellem at være god faglig og at 
have lyst til arbejdet.

Uanset hvilke årsager eleverne har til at vælge gymnasiet, så er 
deres begrundelser en prioriteringsramme for deres skolearbejde. det 
påvirker deres oplevelse af fagenes relevans, intensiteten i deres ar-
bejdsindsats og målrettetheden i forhold til karakterer. Men eleverne 
justerer deres drømme afhængigt af, hvor  realistiske deres mål i sko-
lens regi er. det er altså ikke blot med blik på livet efter gymnasiet, 
at eleverne justerer deres drømme ud fra en muligheds horisont; et 
forhold, som camilla hutters (2004) pointerede i sin studie af unges 
valg af videregående uddannelser. Justeringerne sker også for nogle 
elever i løbet af deres uddannelse. andre elever er fortsat optimist iske 
og tænker endnu ikke på sammenhæng mellem deres oplevelser af 
gymnasiet og uddannelsesvalg eller erhverv efter gymnasiet.

6.2 lektier og prioritering af tid 

i gruppeinterviewene, hvor eleverne skal begynde med at fortælle, 
hvordan de har det med gymnasiet lige nu, nævner flere af grupperne, 
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at de oplever, det er hårdt at gå i gymnasiet. i et gruppeinterview på 
htx siger en dreng:

Jeg synes, at det er pissehårdt, altså der er mange lektier og sådan no-

get. og så skal man være frygtelig god til at disponere sin tid, for at 

korthuset ikke lige pludselig vælter, og man er tre afleveringer bagud. 

(htx3)

det generelle indtryk af elevernes hverdag er, at de føler sig stressede. 
de bruger meget energi på at få koordineret deres tid, så der kan blive 
rum til skole, lektier, fritidsaktiviteter, arbejde, venner, familie mv. der 
er stor forskel på, hvordan eleverne vægter de forskellige dele, når de 
prioriterer mellem skolen og deres øvrige liv, men uanset hvordan de 
prioriterer, så fylder mængden af lektier mentalt meget hos eleverne – 
også hvis de ikke når dem.

Strategier i forhold til lektier 
eleverne skelner mellem to former for lektier: den ene er de skriftlige 
afleveringer – herunder projektarbejder og rapporter, mens den anden 
er læselektierne, som eventuelt også kan indeholde skriftlige øvelser. i 
nogle tilfælde skelner eleverne så skarpt, at de taler om lektier som no-
get andet end afleveringer, hvilket bl.a. hænger sammen med den for-
skellige status, de to typer hjemmearbejde har. de skriftlige afleveringer 
prioriteres højt, ikke mindst fordi manglende afleveringer registreres 
som forsømmelse. derfor skal afleveringerne overholdes, mens dag til 
dag-lektierne i højere grad kan gøres til genstand for prioriteringer.
 det generelle billede er, at det er umuligt at nå at lave alle lektier. 
det at kunne prioritere er derfor en kompetence, som det er helt af-
gørende for eleverne at mestre. der er dog elever, som fortæller, at de 
normalt kan nå at lave alle lektier, men det er ikke mange, og det er 
især (men ikke kun) på htx, vi har mødt dem. det kan muligvis hænge 
sammen med, at en større del af elevernes faglige arbejder indgår i 
projekter, som strækker sig over en længere periode end det typiske 
daglige lektiearbejde, og som derfor lettere kan fordeles over flere 
dage, så de kan passes ind i forhold til andre lektier og aktiviteter. Men 
generelt kan eleverne ikke nå alt. det skyldes først og fremmest en me-
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get stor lektiemængde, men også at eleverne oplever en ujævn rytme 
i de skriftlige afleveringer. set fra elevernes side er der et desperat be-
hov for bedre koordinering af afleveringsfrister for skriftlige arbejder 
lærerne imellem.
 groft sagt synes der at være to strategier: enten laver eleven nær-
mest konsekvent kun afleverings opgaverne og det, han/hun kan nå 
i skolen, eller også knokler vedkommende for at kunne nå så mange 
lektier som muligt. den første strategi giver rum til eventuelle fritids-
aktiviteter eller arbejde og tid til familie, kæreste og venner i hverda-
gen. en meget konsekvent forvaltning af den strategi finder vi hos en 
gruppe drenge på hhx, som alle dyrker idræt på ret højt niveau. deres 
hverdag er tæt organiseret af skole og træning, og de har alle tre afskre-
vet muligheden for at nå alle lektier – ikke mindst, hvis man også vil 
have en kæreste: “seriøst, hvis du skulle følge med i timerne, lave dine 
lektier og passe din træning, så teknisk set så har du slet ikke mulighed 
for at have en dame,” som en af drengene stiller det op. de prøver at 
lave nogle lektier, men som en dreng siger:

Når man kommer til det øjeblik, hvor du skal til at lave dine lektier, 

ikke, så tænker man bare, nej det gider jeg kraftedeme ikke. det orker 

man slet ikke … (hhx1)

drengene er klar over, at det er en prioritering, som også har omkost-
ninger i forhold til muligheden for at følge med i timerne.
 den anden strategi, hvor eleverne knokler løs for at nå lektierne, 
betyder, at tid til familie, kæreste og venner i hverdagen bliver nedprio-
riteret. det bliver gemt til weekenden, og for nogles vedkommende 
med flere weekenders mellemrum. det betyder, at eleverne går rundt 
med en oplevelse af at svigte deres omgivelser, som denne pige fra et 
gruppeinterview på stx beskriver det:

Jeg føler ikke, at jeg har et forhold til min lille søster. Man får overho-

vedet ikke skabt noget forhold. Man kan lige nå at komme hjem, når 

hun ligger i sengen og har været syg hele dagen, og man kan lige nå at 

komme ind og sige ’nååå, hvor er det synd, du har kastet op’, når man 

kommer hjem der klokken otte, ’men jeg har ikke tid til at snakke med 
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dig, jeg skal lige ind og lave lektier’. og min lillebror kommer nogle 

gange og spørger, om jeg ikke lige kan hjælpe ham, men hvor jeg må 

sige’ nej, ti lige stille, jeg sidder lige og læser, og jeg kan ikke huske det’. 

Jeg synes, jeg let bliver meget irriteret på dem, når de larmer. (stx3b)

pigerne i den gruppe, citatet er taget fra, er alle frustrerede over, at de 
må begrænse deres tid med familie og venner for at kunne indfri sko-
lens krav om deltagelse, forberedelse og afleveringer, og de føler dårlig 
samvittighed over eksempelvis ikke at besøge bedsteforældrene. de 
mange lektier og de lange skoledage giver dem en oplevelse af stress. 
en pige på hhx fortæller, at hun forsøger at undgå at få en kæreste, 
mens hun går i gymnasiet, fordi hendes erfaring er, at hun i de tilfælde 
giver slip på alt andet omkring sig. det vil hun ikke risikere, særligt 
ikke når hun samtidig oplever ikke at have helt tjek på skolearbejdet. 
så vil hun hellere vente, til hun har overskud og “tjek på tingene” 
(hhx2).
 Nogle i den sidstnævnte gruppe finder stadig tid til én fritidsakti-
vitet eller ét arbejde, men generelt gælder det, at de ikke ser meget til 
andre i løbet af ugen, da skolearbejdet fylder det hele. denne gruppe 
får ikke nødvendigvis lavet de fleste lektier (og stort set ingen laver 
alle lektier). Men de bruger meget energi på skolen og lektier, og det 
stresser dem, at de ikke når at lave det hele, og at de må vælge venner 
og familie fra. “Man har ligesom sagt farvel til sine venner. vi mødes 
næste år,” som en htx-elev udtrykker det (htx1b).
 Mellem disse to strategier ligger en tredje gruppe, som laver nogle, 
men ikke alle lektier. de laver afleveringerne, men sorterer i læselekti-
erne, eller de prioriterer, hvor grundigt de laver dem. de lange trans-
porttider, nogle af eleverne har, bliver f.eks. brugt til at skimme lektier 
igennem. der er en bred vifte af kriterier, eleverne bruger, når de skal 
vælge, hvilke dag til dag-lektier, de skal lave. Nogle laver først lektier 
i de fag, de har svært ved, mens andre netop gemmer dem til sidst. 
Nogle læser til de fag, de interesserer sig for, mens andre vælger ud fra, 
hvilken betydning det har for muligheden for at følge med i timen eller 
forstå indholdet, om man har læst eller ej. Nogle elever fortæller, at der 
er fag, hvor man kan deltage i diskussionen uden at have forberedt sig, 
eller hvor man kan nå at læse op i løbet af timen.
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 selv om eleverne lyder meget afklarede, når de fortæller, har de 
fleste af dem samtidig en bevidsthed om, at deres skolesituation ville 
være anderledes, hvis de kunne nå at lave alle lektierne, men at de 
samtidig er nødt til at foretage nogle prioriteringer, hvis deres hverdag 
skal kunne rumme både skolen, lektierne og fritiden.

Prioriteringer og behovet for et liv 
prioriteringen handler om, hvad eleverne vælger at sætte foran hvad, 
men nogle elever når næsten ikke til at prioritere. Mange har brug for 
at koble af ved fjernsynet eller tage sig en lur, når de kommer hjem. for 
nogle smuldrer tiden bare, og de kan ikke lave noget før efter aftens-
maden. særligt den sidste gruppe fortæller, at de oplever, at skolen og 
lektierne tager al deres tid, selv om de rent faktisk ikke sidder og laver 
lektier hele tiden. derfor er der ikke nødvendigvis en sammenhæng 
mellem oplevelsen af, at lektierne fylder det hele, og så den reelle tid 
brugt på lektielæsning. for nogle af eleverne består det belastende net-
op i at vide, at de burde gå i gang, men ikke kan gøre det.
 i flere af interviewene understreger eleverne, at det er vigtigt at have 
andre aktiviteter end skolen, fordi det ellers bliver for surt, og man mi-
ster interessen for den. samtidig oplever de, at hvis de skal fungere 
godt som elever, så er en opladning af de mentale batterier nødvendig. 
en pige fra stx sammenligner med sin indsats i folkeskolen:

Jeg kan huske i folkeskolen, der terpede jeg bare derudaf. Men der 

havde man også mulighed for at dyrke sine fritidsinteresser og passe 

kæreste og familie og alt det, man gerne vil, men det kan man bare 

overhovedet ikke længere. det er derfor, jeg kører sur i det og ikke gi-

der. (stx3b)

arbejdspresset er kontraproduktivt for pigens læring. Uden liv ved si-
den af skolen mister hun engagementet i skolearbejdet. hun har derfor 
aftalt med sig selv, at hun skal fastholde noget fritid. set fra skolens syns-
punkt kunne det ses som en useriøs opprioritering af fornøjelser, men set 
fra pigens side er det en forudsætning for at få udbytte af skoledagen.
 det er lidt varierende, hvor højt eleverne prioriterer at se venner i 
forhold til at arbejde med lektier. Men de har alle en fornemmelse af, 
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at man ikke blot kan skrotte alt socialt. der skal også være tid til en 
veninde med problemer, siger en pige. andre har som nævnt ’vinket 
farvel’ til vennerne. Nogle elever laver lektier sammen med deres ven-
ner og ser på den måde hinanden.
 flere elever lægger vægt på at have mulighed for at dyrke motion. 
en pige på htx fremhæver, at motion “forhøjer humøret” (htx1b). ge-
nerelt er indtrykket fra interviewene ikke billedet af en ugidelig og stil-
lesiddende ungdomsgruppe. Mange dyrker idræt, flere fungerer som 
trænere eller instruktører. sport og motion giver en følelse af energi og 
af at komme helt væk fra bøgerne.
 fritidsarbejdet er for de fleste et nødvendigt økonomisk grundlag 
for at deltage i ungdomslivet. tøj og byture koster. Nogle af eleverne 
understreger, at deres forældre ikke kan støtte dem økonomisk. de må 
selv tjene deres penge. det gælder specielt, hvis de ikke bor hjemme.
 arbejdet kan tilmed, synes nogle elever på hhx, bidrage til en bedre 
forståelse af skolefagene. en pige på htx med et kaotisk hjemmeliv får 
gennem sit arbejde den anerkendelse og det selvværd, som hun savner 
hjemme, men som hun også savner i skolen. hun har fået ansvar som 
mellemleder på sin arbejdsplads.
 i 2. g hører vi, at arbejdsmængden i skolen bliver stærkt øget. en 
del af eleverne drosler på det tidspunkt ned på deres aktiviteter uden 
for skolen. de skruer ned for sporten eller opgiver at dyrke den på det 
niveau, de har gjort før. de skiller sig af med hesten, stopper med at 
spille musik og arbejder mindre eller slet ikke.
 overordnet tegner interviewene et billede af elever, som er tids-
mæssigt ganske pressede. det er forskelligt, om det er lektierne, ar-
bejdet eller fritidsaktiviteterne, som vælges fra, men fravalget giver 
eleverne en følelse af ikke at slå til. de elever, som fravælger lektierne, 
føler ikke overraskende, at det dermed bliver vanskeligere at deltage 
og følge med i skolen. de elever som fravælger venner, fritidsinteres-
ser eller arbejde, oplever, at de svigter andre eller sig selv og det, som 
de finder vigtigt i deres liv.

Planlægning, struktur og disciplin 
elevernes dårlige samvittighed hænger sammen med, at de har lært, at 
det er deres eget ansvar at prioritere skole og fritid. de har en tendens 



179kapitel 6: hJeMMe- og fritidsliv

til at bebrejde sig selv, hvis det ikke går dem så godt fagligt. de skal 
’bare’ bruge mere tid på det. dobbeltheden i elevernes oplevelse viser 
sig i denne interviewsekvens fra et gruppeinterview på htx, hvor en 
dreng fortæller:

Jeg ligger i bunden [karaktermæssigt], fordi lektierne bare lige bliver 

lavet, så de er overstået. de bliver ikke lavet, til du er færdig med dem. 

de bliver læst hurtigt uden stikord. hvis man lavede lektier mere grun-

digt, kunne man hæve det en eller to karakterer. Jeg har svært ved at 

tage mig sammen. [...] det er svært at prioritere, når man kommer hjem 

fra skole. så er der arbejde og andre ting, og så er det svært at få tid til 

det ordentligt. [...] Men det ville gøre det ti gange bedre at være her 

fagligt [ hvis man var forberedt bedre]. hvis jeg forstod matematikken, 

ville det klart være sjovere at være her. (htx1a)

dels er eleven klar over, at hans prioritering betyder, at han har svæ-
rere ved at følge med, dels ved han, at det er mindre sjovt at være til 
stede i timerne. Men omvendt har han svært ved at tage sig sammen. 
selvforståelsen er imidlertid, at det er et valg. “Man regulerer, hvad 
man vil,” siger han lidt senere. og en anden dreng i samme interview 
siger, “Man styrer jo selv sin tid.” Men drengen i citatet ovenfor fortæl-
ler, at han ved, det ikke ville blive til noget, selv hvis han sagde til sig 
selv, at han skulle give den en skalle: “Jeg er for doven,” siger han. da 
intervieweren spørger, om det så er okay, eller det er en dårlig samvit-
tighed, svarer han: “det er en dårlig samvittighed. det er det hos mig 
i hvert fald. det synes jeg.”
 Når eleverne begynder i gymnasiet, går de ind i en skoleform med 
nogle andre rammer omkring sig. der er ikke forældre, som kontrol-
lerer deres lektielæsning, og flere elever fortæller, at de heller ikke op-
lever, lærerne tager sig af, om de læser lektier eller ej. lærerne kon-
staterer, om eleverne har afleveret deres opgaver, og om de deltager i 
timerne (og det har betydning for karakteren, ved eleverne på stx, hhx 
og htx), men eleverne oplever ikke, at lærerne opfatter det som deres 
rolle at få eleverne til at lave deres lektier. slagordet om ’ansvar for 
egen læring’, som har cirkuleret i folkeskolesammenhæng i nogle år, 
beskriver den oplevelse, eleverne har af livet i gymnasiet. tilværelsen 
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som gymnasieelev bliver dermed i høj grad et spørgsmål om at inter-
nalisere den ydre disciplin, som (nogle) lærere og (nogle) forældre har 
stået for i folkeskolen og blive i stand til at disciplinere sig selv uden 
nogen ydre reguleringer bortset fra fraværsregistreringer og karakter-
givning.
 eleverne oplever det som et valg, som også bliver ledsaget af deres 
følelse af at være for doven. en pige på stx fortæller, at lærerne nok 
opfatter hende som doven, og det synes hun også selv, hun er. hun 
mener, at når hun bliver ældre, og når man nærmer sig eksamen, og 
“det bliver mere endeligt”, så bliver hun nok bedre!
 pigen går 1. g om og oplever, at det går bedre nu end første gang, 
hun prøvede. hun forstår sin egen situation som betinget af en blan-
ding af valg, modning og ydre pres. hun påtager sig til en vis grad selv 
ansvaret. Men samtidig fortæller pigen, at hun er bedre til at lave lek-
tierne dette skoleår, fordi hun forstår mere. omvendt kan oplevelsen 
af ’ikke at forstå’, hvad der foregår i undervisningen, betyde, at man 
helt opgiver ævred. det er bl.a. den følelse, den svenske kultursociolog 
Mats trondman peger på, når han viser, at nogle elever udvikler en 
følelsesstruktur i forhold til skolen, hvor de er ’dem, der ikke hører til’ 
og ikke bliver forstået (trondman 1999, s. 383, se også afsnit 3.2).
 elevernes oplevelse af ’eget ansvar’ betyder, at de planlægger. Nog-
le elever har selv opfundet et system, som gør, at de får lavet en stor del 
af deres lektier. Men, som de fortæller, kræver det nøje planlægning af 
både lektier og fritidsaktiviteter.
en gruppe elever (to piger og en dreng) mestrer koordineringen af 
deres lektiearbejde og tid. de har lært sig at arbejde koncentreret på 
lektierne og ikke lade sig forstyrre af fjernsyn eller lignende. de under-
streger, at planlægningen ikke kun er dag til dag-planlægning. Man er 
nødt til at planlægge lektietiden, så man på dage med få lektier arbej-
der forud, og man må udnytte mellemtimerne fornuftigt. denne struk-
turering finder vi også hos enkelte andre – især piger.
 i et af de individuelle interview fortæller en pige fra htx om, hvor-
dan hun har fundet en måde at strukturere og disciplinere sit skolear-
bejde på. hun forsøger at lave så mange lektier som muligt i hverda-
gen, og hun laver helst lektierne, når hun lige har fået dem for. hun 
havde lavet en aftale med sig selv:
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Jeg aftalte med mig selv [...] at lektier skulle laves i hverdagen. [...] så 

aftalte jeg med mig selv, at hvis jeg fik noget for at læse eller matematik, 

så blev det lavet samme dag, som jeg fik dem for. Jeg har overholdt det 

til nu. det føles rarere, at man ikke sidder sådan i flere dage og tænker 

’åh, jeg har stadig den der matematikopgave for, og jeg har stadig ikke 

fået den lavet’. fordi man bliver jo ved med at få noget nyt for, og så 

til sidst så ophober det sig bare med lektier. så hvis man får det lavet 

samme dag, så er det, som om man bedre kan overskue det. (htx1b)

pigen her har lært af sine erfaringer, og hun forebygger at blive stresset 
af lektierne gennem sin ’aftale’. hun har haft en kroget vej til gymnasi-
et, og det har udviklet hendes evner for at strukturere sin tid. i 9. klasse 
var hun meget skoletræt, rebelsk og gad ikke høre efter i timerne. året 
efter gik hun på produktionsskole, og efter et halvt år tog hun arbejde. 
Undervejs i produktionsskoleforløbet, og mens hun arbejdede, fandt 
hun ud af, at hun ville have en uddannelse og ikke bare være ufaglært. 
derfor gik hun i 10. klasse, og gennem brobygning fandt hun frem til 
htx. hun fortæller: 

Jeg er rigtig glad for, at jeg var på produktionsskole. det er mere et 

arbejde. lave noget for kunder. det har jeg ikke fortrudt. Jeg fik lysten 

til skolen tilbage. hvis ikke jeg havde gjort det, så tror jeg ikke, at jeg 

havde fået det samme ud af det her. så havde jeg gået den lette vej og 

lavet lektierne i sidste øjeblik og halvt. (htx1b)

pigen har styrket sin motivation gennem produktionsskolen og sin er-
kendelse af, at hun vil have en uddannelse og derfor må disciplinere 
sig selv. Moderens mellemlange uddannelse har åbnet pigens øjne for 
betydningen af at have en uddannelse. pigens nye lektiestrategi sik-
rer både, at hun når sit skolearbejde, men også at hun får tidsmæssigt 
overskud til venner og fritid. Men dette eksempel er ikke det samme 
som, at alle elever ’bare kan tage sig sammen’.
 det er netop et særligt eksempel, og der er kun få eksempler på så-
danne strukturerede til gange hos vor elevgruppe. i et gruppeinterview 
fra samme skole taler nogle eleverne, ligesom pigen ovenfor, om, at 
man får mere ud af undervisning en, hvis man læser lektier, når man får 
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dem for, men de har svært ved at gennemføre det konsekvent. det op-
lagte spørgsmål er derfor: hvorfor tager elever sig ikke bare sammen?

Hvorfor laver eleverne ikke lektier? 
i det foregående afsnit refererede vi en pige fra stx, som mente, at hun 
ikke får taget sig sammen til at lave lektier, fordi hun ikke er moden 
nok, og “det er ikke endeligt”. pigen lagde ansvaret hos sig selv. Men 
der er også eksempler på elever, som mener, det har noget med læreren 
at gøre (f.eks. hf3 og hhx1): hvis læreren opleves som urimelig eller så 
kedelig, så man opgiver at følge med i timerne, så rammer det også 
lektielæsningen. den mest udbredte forklaring på den manglende lek-
tielæsning er dog, at at der er for mange lektier, og andre ting i tilvæ-
relsen også trækker, når man er ung.
 Men der kan også være andre forklaringer, som har at gøre med, 
hvordan eleverne (og lærerne) opfatter begrebet ’lektier’. eleverne har 
som grundforståelse, at det er skolens og lærerens legitime forvent-
ning, at der laves lektier. det skinner igennem i interviewene, og det 
fremgik også af steen Becks & Birgitte gottliebs undersøgelse af gym-
nasieelever og studiekompetencer, hvor 85 % af de adspurgte elever 
var enten helt eller meget enige i, at “læreren kan forlange, at jeg har 
læst mine lektier” (2002, s. 110). det kan næppe undre, for det har væ-
ret en grundlæggende antagelse i generationer, at skolegang består i, 
at der leveres undervisning på skolen, og at der fordres arbejde med 
lektier uden for skolen – altså hjemme. det mønster synes ingen at sætte 
spørgsmålstegn ved – hverken lærere eller elever.
 Men spørgsmålet er, hvad lærere og elever så forstår ved ’lektier’. 
Man fornemmer, at for eleverne er lektier ofte ’blot’ et antal sider i en 
bog, der skal læses – i hvert tilfælde i nogle fag. elevernes skelnen mel-
lem afleveringer og ’læselektier’ antyder, at det forholder sig sådan for 
dem. ikke en eneste elev siger noget om, at læsestoffet skal bearbejdes 
hjemme på en eller anden bestemt måde. det tyder ikke på, at der sker 
andet, når lektier gives for, end at der opgives nogle sider.
 hvis lektierne blot meddeles som et sideantal eller en række opgaver 
eller øvelser uden forklaringer eller nærmere instrukser, medfører det 
flere ting. for det første at eleverne ikke får nogen angivelse af, hvorfor 
de skal lave lektierne, dvs. hvilken funktion lektierne har. det bliver 
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ikke tydeligt, om der er tale om forberedelse i den forstand, at der skal 
arbejdes med lektierne i den følgende lektion og i givet fald, hvordan 
hjemmearbejdet skal indgå. dermed er der sandsynlighed for, at ele-
verne snarere oplever lektier som skolekulturens magt- og kontrolmid-
del. karakteristisk for magt- og kontrolmidler er, at de har fået tillagt 
en form for indiskutabel legitim kvalitet, som ikke nødvendigvis har 
fornuftig sammenhæng med indholdskvaliteten af det, der kontrolleres. 
det afgørende bliver i så fald ikke, hvad der laves, men at det laves.
 Men i mange af interviewene fortæller eleverne, at de er mere nær-
værende og med i timerne, når de har læst. lektierne har altså også 
for eleverne en meningsfuld funktion. spørgsmålet er derfor, hvorfor 
eleverne tilsyneladende ikke ved, hvordan de skal læse lektierne. i for-
året 2007 præsenterede vi på tre workshopper foreløbige analyseresul-
tater for de lærere, som vi havde talt med i forbindelse med besøgene 
i klasserne. her fortalte en af lærerne, at det formentlig var sådan, at 
når han gav lektier for, tænkte han nogle gange, at teksten skulle læses 
grundigt, andre gange skulle man især kigge på figurerne, og andre 
gange igen var der dele, som skulle skimmes, og andet, som skulle 
læses grundigt; men han var ikke sikker på, han altid fik formidlet 
den forskel til eleverne. problemet fra et lærersynspunkt er, at man 
risikerer, at eleverne forbereder sig på noget forkert – både hvis de er 
for grundige, og hvis de ’skimmer’.
 fra et elevsynspunkt bliver det ikke altid klart, hvad man skal stille 
op med den lektie, man har fået for. eleverne skal altså ikke bare be-
sidde teknikker til læsningen og forberedelsen: skimme, lave noter, 
systematisere. de har også brug for retningslinjer for, hvornår de skal 
gøre hvad, og hvad meningen er med lektien: hvor skal den føre hen?
 oplevelsen af manglende mening kan også hænge sammen med 
elevens begrundelse for overhovedet at være på gymnasiet. for de ele-
ver, som har valgt gymnasiet i mangel af bedre, for at have noget at 
falde tilbage på, eller fordi vennerne har gjort det, er det ikke sikkert, 
det står særlig tydeligt, hvad det er, man skal bruge indholdet til, og 
dermed hvilket perspektiv der er med at lave lektierne. har man deri-
mod et tydeligt mål, er det lettere at knytte en mening til skolearbejdet 
(men ikke altid nok til, at lektierne bliver lavet).
en variant af dette er, hvorvidt skolen opfattes som den vigtigste arena. 
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de meget idrætsorienterede hhx-drenge havde ikke umiddelbart den 
opfattelse, og på stx har vi også mødt elever, hvor kreative interesser 
uden for skolen vejede mindst lige så tungt i prioriteringerne. Når ele-
ven skal prioritere sin tid, vil de forskellige arenaers vægt spille ind.
 en sidste årsag til, at eleverne ikke laver lektierne (og som de selv 
er inde på) er, at lektierne er uoverskuelige. det kan de være af tre 
grunde. den ene er, at der er for mange lektier i forhold til den tid, ele-
verne har på det givne tidspunkt (herunder at lektierne ligger i klum-
per). den anden er, at eleverne føler, at lektierne tager for stor en del af 
deres liv i forhold til andet, de gerne ville bruge tid til. den tredje er, at 
lektierne er for svære.
 der er naturligvis forskel på, hvor mange timer eleverne har om 
ugen, når man kigger hen over et skoleår, men i flere af interviewene 
hører vi om uger med 30-32 timers undervisning. hertil kommer skrift-
lige opgaver og løbende forberedelse. vi har ikke kunnet gøre timerne 
op, og selv hvis man bad eleverne føre regnskab, er det behæftet med 
usikkerhed. Men det er svært ikke at få den tanke, at der i det mindste 
i perioder er forventninger om, at eleverne skal have arbejdsuger, som 
overstiger 37 timer. i overvejelserne om, hvorfor eleverne ikke laver 
lektier, er det derfor én blandt flere parametre, som er værd at over-
veje: hvor mange timer er det rimeligt at forvente, at en gymnasieelev 
arbejder om ugen? hvor lang tid ville det tage den enkelte elev at lave 
lektierne, hvis han/hun skulle lave dem alle? og hvem skal forsøge 
at danne sig et samlet billede af lektiebelastningen for de forskellige 
elever – er det noget, som sker i lærerteamet?
 hertil kommer, at der er forskel på, hvor hurtigt eleverne kan lave 
lektierne. elever, som har faglige vanskeligheder, vil typisk være læn-
gere tid om det, ligesom elever, som ikke har let og direkte adgang til 
lektiehjælp (jf. det følgende afsnit), ofte vil skulle bruge længere tid 
end deres kammerater. Begge forhold kan ramme de gymnasiefrem-
mede hårdere end andre elever.
 samtidig er det sandsynligt, at nogle elever synes, der er for mange 
lektier, fordi de ikke har lyst til at investere så stor en del af deres liv 
i skolen. Man kan i forlængelse af vores pointe ovenfor sige, at det 
er elever, som anfægter den grundlæggende antagelse, at skolen har 
ret til at ekspropriere dele af deres tid uden for skolen. lærernes og 
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skolens forventninger om, at eleverne skal lave skolearbejde i hjem-
met uden for skoletid, betyder, at den pædagogiske diskurs (Bernstein 
2000 og 2001) flytter ind i hjemmet. lærernes kontrol over udvælgelse 
af indhold, rækkefølge, tempo, kriterier og socialt grundlag (se afsnit 
3.1) udstrækkes dermed til hjemme- og fritidslivet. det betyder som 
det ene, at eleverne forventes at underlægge sig lærernes dispositioner 
i deres fritidsliv, og som det andet, at der kommer en konfrontation 
mellem skolens kultur og hjemmets.
 set i det perspektiv kan de mange elever, som ikke laver lektierne, 
opfattes som udtryk for diskursens vanskeligheder ved at sætte sig 
igennem uden for selve skolerummet, og det kan særligt være tilfældet 
i forhold til de elever, som ikke tilkender skolearenaen en privilegeret 
position i deres liv. der er andre arenaer med andre logikker, som for 
nogle af eleverne har større betydning, og som anfægter den brede til-
slutning til, at lærerne med rimelighed kan forvente, at man har lavet 
sine lektier, noget som også Beck & gottlieb (jf. kap. 5) fandt.
 endelig er der den mulighed, at lektierne opleves som for svære. 
flere af eleverne fortæller at de prioriterer at lave lektier i de fag, som 
de synes er svære, og som de har svært ved at følge med i. Men der er 
også eksempler på elever, som står af, hvis lektierne er for svære. en 
dreng i et gruppeinterview på hhx fortæller om en opgave, de skulle 
lave:

vi fik også på et tidspunkt at vide, at vi skulle skrive en sammenhæn-

gende fransk tekst på en halv side om fordele og ulemper ved at bo ude 

og at bo hjemme. der var ret mange, der ikke fik den lavet. Jeg fik den 

heller ikke lavet, for jeg kan da ikke få en fransk tekst til at hænge sam-

men endnu, ikke når vi kun er vant til at skrive sætninger. (hhx3)

Når det er så svært, vælger nogle slet ikke at forsøge. oplevelsen af 
ikke at slå til over for det faglige kan føre til, at man får (eller bekræf-
tes i) en oplevelse af, at man ikke er dygtig nok til at gå i gymnasiet. 
her er begrebet om self-efficacy relevant. self-efficacy er et begreb, 
som dækker over “tiltro til egen formåen og gennemslagskraft i en 
specifik sammenhæng” (ellebæk & evans 2005, s. 41). self-efficacy er 
situationsbestemt. Man kan have én forventning til, hvordan man vil 
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løse en opgave i matematik, og en anden til, hvordan man vil klare 
en engelskopgave (Zimmerman 1995, s. 203f). Zimmerman pointerer, 
at self-efficacy vedrører, hvad man er i stand til at magte i bestemte 
sammenhænge, snarere end det er personlige egenskaber. Når begre-
bet er relevant i denne sammenhæng, skyldes det, at undersøgelser af 
self-efficacy peger på en sammenhæng mellem en elevs self-efficacy i 
forhold til et bestemt område og hendes motivation og vedholdenhed 
i arbejdet: hvis man tror, man kan klare opgaven, holder man fast og 
har lyst til at arbejde med den. derimod er der ikke nødvendigvis en 
sammenhæng mellem faktiske evner (som de f.eks. kan afdækkes i en 
test eller prøve) og self-efficacy. selv om man har evner inden for et 
område, kan man godt have en lav tiltro til sig selv, og det påvirker ens 
præstationer i højere grad end de faktiske evner (Zimmerman 1995, s. 
213). til gengæld opbygges self-efficacy gennem støtte og feedback, 
som bekræfter eleven i, at hun kan klare opgaven. de gymnasiefrem-
mede elever står her med det problem, at noget af den kulturelle ka-
pital, de kommer med, ikke er anvendelige i skolens felt, og det giver 
usikkerhed og mangel på tillid til, at de kan omsætte deres kompeten-
cer til noget skolerelevant.
 elever, som bøvler alene med lektier og ikke kan få slået hul på 
dem, risikerer derfor at få en lavere tiltro til egne evner, uanset hvad de 
i øvrigt vil have mulighed for at præstere med støtte fra en lærer eller 
kammerater. dermed svækkes motivation og vedholdenhed. det pe-
ger hen på spørgsmålet om, hvilken betydning elevernes lektiepraksis 
har.

Konsekvenserne af tidspres, prioritering og lektielæsning 
den første konsekvens er altså, at der er en risiko for, at eleverne op-
lever en følelse af utilstrækkelighed og dermed også en svækkelse af 
den faglige lyst og modstandskraft. den anden konsekvens vedrører 
elevernes strategier i timerne, når de ikke har læst. Nedprioritering af 
lektierne i forhold til idræt og andre aktiviteter betød hos en gruppe 
hhx-drenge, at de udviklede en form for ’overlevelsesstrategi’. dren-
gene måtte udtænke måder til ikke at blive opdaget på og til at samle 
noget af lektien op i løbet af timen. Undervisningen kommer let til 
at blive meningsløs og kedelig, men først og fremmest får de elever 
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ikke mulighed for at ’sparre’ deres forståelse i dialog med læreren eller 
kammerater. tilsvarende bliver gruppearbejde vanskeliggjort.
 Nogle elever fremhæver derfor lærere, som er i stand til at få dem 
med, selv om de ikke har forberedt sig. en gruppe elever på hf fortæl-
ler om en lærer, som de oplever som et eksempel på en virkelig ’super-
lærer’, fordi de kan gå op til hende “og sige, at du ikke har fået læst, 
og så spørger hun, om man har en fornemmelse af, hvad det handler 
om, og så forklarer hun lige så stille ud fra det” (hf3). selv om eleverne 
ikke har læst, formår denne lærer alligevel at få dem med. for eleverne 
er pointen her, at det nogle gange ikke lader sig gøre at nå at læse lek-
tierne, og derfor er det en vigtig kvalitet ved en lærer, at hun er i stand 
til at få eleverne med alligevel.
 i den ene workshop, vi gennemførte med lærere fra de forskellige 
klasser, vi havde interviewet, gav dette anledning til diskussion. en læ-
rer argumenterede for, at en lærer, som gjorde det muligt for eleverne 
at deltage i undervisningen, selv om de ikke havde læst, undergravede 
andre læreres muligheder for at opretholde lektieinstitutionen og få 
eleverne til at forberede sig. i interviewene hører vi da også om lærere, 
hos hvem elever, som ikke har forberedt sig, blev bedt om at gå et an-
det sted hen eller om ikke at deltage i timen.
 svaret på, hvilken konsekvens man som lærer skal drage, hvis ele-
verne ikke har læst lektien, afhænger derfor af, hvordan man fortolker 
den manglende lektielæsning (som dovenskab, som ligegyldighed, 
som overbelastning, som for stor sværhedsgrad, som offer for dårlig 
lærerkoordinering), om man ser det som lærerens opgave at få så man-
ge med som muligt, eller man kun er forpligtet på de elever, som har 
(kunnet) yde deres indsats. denne fortolkning hænger igen sammen 
med, hvordan man opfatter forholdet mellem gymnasiets skemalagte 
undervisning og hjemmearbejde, men også med indsigt i elevernes 
samlede arbejdsbyrde og forståelse for de ressourcer, de har til rådig-
hed uden for skolen, ikke mindst hjælp til lektier. det sidste vender vi 
tilbage til senere i kapitlet.
 en sidste konsekvens vedrørende manglende lektielæsning angår 
det didaktiske valg af fagligt indhold, som eleverne skal arbejde med. 
grundlæggende er det lærerens didaktiske opgave at vælge materia-
ler, indhold og mål. hver enkelt lærer træffer det valg i sin planlæg-
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ning, og heri indgår de forventninger, læreren har til hjemmearbejde. 
Men hvis klassens lærere samlet forventer mere arbejde, end eleven 
kan (eller vil) levere, bliver det elevens opgave at prioritere og vælge 
til og fra i den stoftrængsel.
 paradoksalt nok kommer eleverne i prioriteringen af, hvilke lektier 
som skal læses først, og hvilke som kan springes over, til at foretage 
nogle helt afgørende didaktiske valg for deres uddannelse: nemlig ud-
vælgelsen af fagligt indhold. Men det kan næppe være meningen, at 
det er eleverne, som udvælger, hvad der er fagligt relevant indhold. 
Når vi fortalte lærerne, at en meget stor del af eleverne ikke laver lek-
tierne, mødte vi som regel svaret, at “det ved vi godt”. det betyder 
altså, at lærerne med åbne øjne overlader stofudvælgelsen til eleverne! 
Men hvis det er tilfældet, skulle man måske i det mindste sikre sig, at 
eleverne har nogle redskaber og kriterier at vælge ud fra. en anden 
mulighed er, at stofudvælgelsen flyttes tilbage til de didaktisk kompe-
tente: læreren og lærerteamet.

kort sagt: konsekvensen af elevernes prioritering af tiden og vanske-
ligheden (eller umuligheden) ved at nå at lave alle lektier er, at de kan 
komme til at føle sig fagligt utilstrækkelige, vil opleve undervisningen 
som dræbende og ligegyldig og kan risikere at prioritere uhensigts-
mæssigt i det indhold, de bliver bedt om at arbejde med.

6.3 Muligheder for hjælp og støtte i 
hjemmemiljøet 

Adgang til lektiehjælp 
i kapitlet om det sociale liv i klassen (kap. 5) nævnte vi, at eleverne 
ikke tillagde den sociale baggrund betydning for dannelsen af kam-
meratskabsgrupper. anderledes ser det imidlertid ud, når de taler om 
at få hjælp til lektierne og skolearbejdet i øvrigt. eleverne siger selv, at 
de forskellige sociale baggrunde betyder, at de har meget forskellige 
betingelser for at klare sig godt.
 en elev fortæller, at den udbytterige deltagelse i undervisningen 
ikke kun handler om at være forberedt. det handler også om adgang  en 
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til det, eleverne kalder ’almenviden’ eller ’paratviden’, dvs. en bred 
grundlæggende viden, som kan bruges i de faglige klassediskussioner. 
gymnasiefremmede elever konstaterer, at mange klasse kammerater 
har fået denne ’almenviden’ fra de daglige samtaler i hjemmet. Nød-
vendigheden af ’paratviden’ er mest tydelig i det, nogle elever kalder 
’mene’- eller ’snakke’-fag, hvor der er mange diskussioner, først og 
fremmest samfundsfag og de humanistiske fag. Brug af almenviden 
og/eller paratviden hand ler også om at kunne se sammen hænge og 
inddrage denne baggrundsviden i undervisningen på en perspektive-
rende måde. det bliver af læreren betragtet som en udvidende forstå-
else af temaet. en pige fortæller i et gruppeinterview fra stx:

Når man diskuterer, så er der brug for almenviden. det kan man ikke 

altid få fra lektien. [...] de kloge har paratviden, før de kommer her. 

de har nok haft gode lærere i skolen. de har disku teret det med deres 

forældre derhjemme. det kan være, at forældrene ved noget om det 

og spørger om teksten. [...] Jeg troede ikke, at det betød så meget med 

parat viden, men det betyder mere, end man tror. (stx1b)

tidligere skolegang og forældresamtaler, som ikke nødvendigvis er 
knyttet til lektiehjælp, skaber tilsyneladende en pulje af almen indsigt, 
som visse elever kan udnytte i gymnasiet. dette har en parallel til en 
pointe hos elsborg m.fl. (2006), som gør opmærksom på, at de møn-
sterbryderunge, de har arbejdet med, “ikke er vant til hjemmefra at 
lytte på og deltage i en flydende kommunikation” (s. 56). selve det 
at deltage i en flydende samtale, hvor man diskuterer en sag, er ikke 
en fortrolig kommunikationsform for disse unge, og det giver vanske-
ligheder for dem i visse gymnasiefag, der netop prioriterer den form 
for dialogundervisning. Men også det at kunne forbinde forskellige 
vidensområder er svært for disse elever.
 i et interview med en gruppe piger er de lidt tøvende og også ueni-
ge, når de skal forklare, hvad der gør dygtige elever dygtige. karo-
line, en meget talende pige, mener hverken, at det skyldes skolen eller 
forældre ne; der er bare nogle elever, som er dygtigere end andre, og 
grundlæggende har alle jo det samme udgangspunkt i den samme fol-
keskole, siger hun. hun repræsenterer dermed den gruppe af elever, 
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som ikke vil tilkende den sociale baggrund nogen betydning for faglig 
dygtighed. to andre piger mener at kunne spore, at den sociale bag-
grund betyder noget, men hvordan er svært for dem at forklare. et par 
citater fra den samtalesekvens:

karoline: Ja, der er nogle, der er bedre end andre, ikke også.

kamilla: Ja, som har nogle forældre, der har lidt bedre mulighed for at 

hjælpe dem, og det synes jeg også, altså det kan man da også på en eller 

anden måde mærke. det synes jeg i hvert fald. [...]

hanne: det ved jeg ikke, om det er, fordi at de kan hjælpe dem. Men 

man kan godt mærke … Jeg kan godt mærke, at der er nogle niveaufor-

skelle altså. [...]

kamilla: Jamen, fordi at de er på en eller anden måde mere frembru-

sende med, at jeg skal bare vise, hvor god jeg er og sådan noget.

hanne: Nej, ikke kun det. der er også dem, der er stille, som er gode 

til det.

[...]

kamilla: Men man kan godt mærke på nogle, i hvert fald af dem, der 

siger noget, hvem der har på en eller anden måde en bedre baggrund 

for det. det synes jeg i hvert fald. (stx3a)

de to piger har svært ved at indkredse, hvad der skaber niveaufor-
skelle blandt eleverne. de hæfter sig ved nogle kammeraters måde at 
opføre sig på. de kan tale meget (være frembrusende), eller de kan 
være stille, men når de siger noget, afslører de ’en bedre baggrund’. 
eleverne har fat i noget centralt, nemlig at man som elev vurderes på 
sin evne til at gennem skue, hvilke typer svar og refleksioner læreren 
værdisætter gennem sine spørgsmål. Men de har også fat i, at det er 
vigtigt, at man som elev synliggør sin viden og eventuelt skjuler sin 
usikkerhed.
 imidlertid er det især i forhold til direkte lektiehjælp, at de intervie-
wede elever nævner, at der er forskelle på eleverne. ganske vist siger 
de, at kammeraterne ikke altid vil fortælle, at de får hjælp hjemme. 
derimod er der i interviewene ingen tøven med at fortælle, at det kan 
være svært at få hjælp hjemme. elever, hvis forældre ikke har dansk 
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som modersmål, har nogle helt grundlæggende problemer med at få 
hjælp af forældrene på grund af sproglige problemer.
 Men det afgørende problem for gymnasiefremmede elever er, at 
gymnasieniveauet ligger højere end det, forældrene har forudsæt-
ninger for at kende – for eksempel i sprogfagene. kamilla, fra citatet 
ovenfor, siger: “Jeg ved ikke, hvornår at mine forældre de stod af med 
at hjælpe mig.” (stx3a) flere elever har forældre, som gerne har villet 
hjælpe, men kravene i gymnasiet har lukket for den mulighed. det er 
udbredt i interviewene, at eleverne ikke kan få hjælp hjemme. den for-
skellige adgang til lektiehjælp betyder, at forskellene mellem eleverne 
kan fremstå endnu tydeligere. en dreng siger:

”det kan vi ikke gøre [få hjælp]. vi kommer til at virke dummere.” 

(stx3b).

en pige, hvis mor har en mellemlang humanistisk præget uddannelse, 
kan få hjælp til rapporter. det er altså ikke nødvendigvis den speci-
fikke faglige hjælp, som er afgørende, men det at forældrene med en 
vis uddannelsesbaggrund kan sætte sig ind i, hvordan de kan hjælpe. 
pigen siger:

hun er god til at formulere sig og sætte punktum og komma rigtigt. 

hun læser mine opgaver igennem. så retter jeg dem til bagefter. hun 

har tit gode forslag til, hvordan hun nu lige ville formulere det her. 

også selv om hun ikke ved, hvad det handler om. hun ved selvfølgelig 

ikke noget om cellers opbygning, så hun kan ikke sige, at jeg har forstå-

et det forkert, men hun kan spørge, hvad jeg forstår ved det, jeg skriver. 

så ville hun sige, at så ville hun formulere sig sådan og sådan. (htx1b)

Moderens generelle sproglige kompetence, som er knyttet til hendes 
uddannelse, betyder at hun kan rette opgaverne til, “så de lyder bed-
re”, men hun har også en spørgeform, som betyder, at datteren bli-
ver bragt til at skulle forklare sig og derfor få forslag til, hvordan hun 
bedre kan udtrykke det, hun vil. det at blive bedt om at forklare, hvad 
man mener, er jo faktisk en effektiv læringsform.
 Men de fleste af de gymnasiefremmede elever er nødt til at søge 
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lektiehjælp andre steder end hjemme. Nogle fortæller om onkler eller 
tanter, de kan bruge, nogle har ældre søskende, som har gået i gymna-
siet, og som – i det omfang de ikke er flyttet hjemmefra – kan hjælpe, 
ligesom nogle af eleverne fortæller, at de selv kan fungere som hjælp 
for deres mindre søskende. først og fremmest er det dog klassekam-
meraterne, eleverne går til, når de har brug for hjælp.
 Brugen af kammerater som lektiehjælp antager forskellige former. i 
nogle klasser sidder man i større eller mindre grupper sammen i mel-
lemtimer (eller ’hultimer’), man møder tidligere eller bliver siddende 
efter skole. især på skolerne i provinsen bor eleverne ofte spredt, og 
hvis de skal lave lektierne sammen, skal det normalt foregå på skolen. 
Nogle elever fortæller, at de laver lektier med vennerne hjemme hos 
hinanden, og det er samtidig en mulighed for at se veninder og venner. 
en elev på stx fortæller, at efter hun har fundet en anden pige i klassen 
at læse lektier med, får hun nu i langt højere grad lavet lektier. gensi-
dig lektiehjælp mellem venner kan altså både have en konkret faglig 
og en disciplinerende funktion.
 en udbredt praksis synes at være, at eleverne hjælper hinanden 
gennem chatprogrammet Messenger og kommunikation over inter-
nettet. de er logget på systemet, mens de laver lektierne, og har så mu-
lighed for at spørge og svare hinanden om de lektier, der gør knuder. i 
den forstand har eleverne skabt deres egen virtuelle lektiecafé.
 derimod synes skolernes lektiecafeer ikke at blive brugt så meget. 
Når vi spurgte til lektiecafeer, var eleverne ikke altid klar over, om der 
er en på skolen. Måske ved de, at der var en på første år, men er ikke 
(i september-oktober) klar over, om den stadig fungerer på andet år. 
Nogle af eleverne har brugt lektiecafeen det første år, men de fleste har 
valgt den fra. ser man på klassernes besvarelser af spørgeskemaerne 
i slutningen af 1. g, så er det omkring hver ottende af stx-elev, hver 
tiende af hhx-eleverne og næsten hver femte htx-elev, som svarer, at de 
går på lektiecafé, men med en del variation mellem skolerne. til gen-
gæld er det kun én af de 85 hf-elever, som har svaret, at vedkommende 
bruger lektiecafé. det er htx-eleverne, som i største grad svarer, at de 
spørger lærerne om hjælp.
 Når eleverne begrunder, hvorfor de ikke bruger lektiecafeen (i det 
omfang de ved, om den er der, eller hvor den er), er det for det første 
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af praktiske grunde. cafeen er der ofte kun en gang om ugen, og det 
er ikke sikkert, det passer med elevernes hverdag, eller den ligger på 
tidspunkter, så de enten skal vente længe eller gå, før undervisnin-
gen er slut. på den måde får man et indtryk af, at lektiecafeen altid 
ligger forkert! Nogle af eleverne fortæller, at de egentlig gerne ville 
bruge den, som nogle af deres kammerater gør, men når tidspunktet 
er upraktisk, kommer man der ikke. en pige fra htx fortæller, at hvis 
ikke klassen havde været så god til at hjælpe, ville hun nok have brugt 
cafeen.
 en anden grund til ikke at bruge lektiecaféen er, at der tilbydes 
hjælp til de forkerte fag. Nogle steder er det tilsyneladende primært 
matematik og fysik, mens eleverne mangler noget i sprog. en elev på 
en stx-skole fortæller, hun i en samtale med læreren var blevet lovet, 
at der ville komme en lektiecafé inden for sprog, men det var aldrig 
blevet til noget. Nogle hhx-elever savner også café i andre fag end de 
udbudte.
 visse elever gider ikke blive hængende på skolen, og vi formoder, 
at lektiecafeen også kan kollidere med fritidsaktiviteter som sport eller 
arbejde. flere elever er principielt positive over for ideen, men ram-
merne – tiden og fagene – forhindrer, at de bruger den. elever på en 
hhx-skole siger, at man hos dem skal melde sig til lektiecafeen og hvis 
man har meldt sig til, skal man komme. det oplever, de er for bundet.
 lektiecafeen er altså ikke fleksibel og tilpasset elevernes aktuelle 
behov her og nu. den fleksibilitet har elevernes egen ’netbaserede lek-
tiehjælp’. her kan man prompte skaffe sig hjælp til det fag, man lige 
har problemer med. den virtuelle lektiecafé eleverne imellem og lek-
tiearbejdet i hultimer og før skoletid er eksempler på, at eleverne selv 
organiserer fleksible rammer om lektiearbejdet, men det sker oftest i 
forbindelse med afleveringer eller rapporter. læselektierne laver ele-
verne enten alene eller i små grupper.
 den helt dominerende lektiehjælp er altså klassekammeraterne og 
bortset fra de enkelte eksempler på fælles klassearbejde, så er det helt 
overvejende den gruppe, man går sammen med, som hjælper hinan-
den. det giver de sociale grupperinger (afsnit 5.2) stor betydning og 
peger på et forhold, hvor den sociale baggrund giver forskellige mu-
ligheder. de sociale grupper blev efter elevernes opfattelse dannet ud 



194 kapitel 6: hJeMMe- og fritidsliv

fra fælles interesser, men vi argumenterede for, at der også synes at 
være et element af opdeling efter social baggrund. det vil i så fald be-
tyde, at gymnasiefremmede elever i højere grad vil gå sammen med 
andre gymnasiefremmede elever, og at de vil have hinanden som lek-
tiehjælp.
 de ressourcer, som gymnasiekendte elever har, er således ikke til 
rådighed for gymnasiefremmede elever ved den fælles lektiehjælp. 
gymnasiekendte elever har adgang til hele gruppens forældre med 
gymnasiebaggrund. gymnasiefremmede har ikke denne mulighed.

Interesse og støtte fra forældre og hjemmemiljø 
gennemgående oplever eleverne, at deres forældre støtter dem i deres 
valg af uddannelse, og at de inter es serer sig for, hvordan det går dem. 
Men eleverne fortæller, at de generelt har svært ved at inddrage foræl-
drene i deres oplevelser af gymnasiet som uddannelse. flere fortæller, 
at forældrene mest spørger til deres karakterer og kammerater. det er 
det, de bedst kan forholde sig til.
 interviewene viser, at det er ret forskelligt, hvad eleverne synes om, 
at forældrene spørger til, hvordan det går. eleverne oplever forældre-
nes spørgsmål som en støtte, men de fortæller samtidig, at deres svar 
ofte bliver ganske korte, da de ikke mener, at forældrene vil kunne for-
stå nuancerne. Nogle elever fortæller, at deres forældre spørger til ka-
rakterer og nogle gange til, om de har lektier for, men der er ikke noget, 
der tyder på, at forældrene forsøger at kontrollere elevernes arbejde. 
de forventer, den unge laver sine lektier (hhx1), og går tilsyneladende 
ikke nærmere ind i det. en enkelt stx-elev fortæller om en strategi, som 
får faderen til at tro, at sønnen laver lektier i lang tid, mens han i vir-
keligheden bruger en del af tiden på noget andet (stx1a). det er meget 
sandsynligt, at det spiller ind, at eleverne er 16-17-18 år gamle og ikke 
vil underlægges forældrekontrol. en af hf-eleverne fortæller, at han er 
flyttet hjemmefra, fordi han syntes, forældrene blandede sig for me-
get.
 Både forældre og elever anser i mange tilfælde gymnasiet som ele-
vernes eget valg, som noget de selv har ansvar for at gennemføre. Må-
ske vil forældrene oven i købet støtte dem, hvis de besluttede sig for 
ikke at gennemføre uddannelsen. enkelte elever fortæller, at de mest 
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går på gymnasiet for deres forældres skyld, men de fleste oplever val-
get som deres eget. i den følgende længere sekvens fra et interview 
med en gruppe stx-elever møder vi synspunkter, som vi har set flere 
steder i interviewene:

thomas: Min far har flere gange truet med at hive mig ud, og du skal 

ud som arbejdsmand, hvis jeg ikke forbedrer mine karakterer. så der 

er meget pres hjemmefra. ellers siger han, det er spild af tid. han er 

uddannet murer. [...] han støtter mig i det, jeg laver, men han kan ikke 

holde ud at se mig spilde mit liv og få en studentereksamen, jeg ikke 

kan bruge fremover. Jeg kan jo egentlig godt følge ham i det, men det 

er svært at finde motivationen. Jeg har ingen idé om, hvad jeg vil bag-

efter.

filip: Jeg tror, de foretrækker, hvis jeg gennemfører det her, men jeg tror 

ikke, de ville have noget imod, at jeg gik ud og ud på arbejdsmarkedet 

eller på teknisk skole eller et eller andet.

rupa: Jeg er også lidt fri. Mine forældre bor i indien, men jeg bor hos 

noget andet familie, så jeg skal selv sørge for en god uddannelse. selv-

følgelig siger mine forældre, at du skal gå i skole og sørge for, at du kan 

få en god fremtid. det er op til mig selv, hvordan jeg vil klare det. [...]

Julie: Min mor siger, at hun synes, det er godt klaret, at jeg bliver ved. 

de kan se hvor mange lektier jeg har. hverken forældre eller store bror 

har studentereksamen, og nogle gange kan man godt føle sig på bar 

bund. Mine forældre er virkelig glade for, at jeg gør det, men de har 

også sagt, at hvis det bliver for hårdt, så kan de også godt forstå, hvis 

du har lyst til noget andet, lige pludselig. Men så er det det der med, 

at ligesom filip sagde før, at det er meget godt at have en gymnasial 

uddannelse i forhold til det, han gerne vil. Jeg vil gerne være fysiote-

rapeut.

thomas: Jeg tror, jeg tager den lidt, så man har noget at falde tilbage 

på, hvis der er noget, der går galt. også selv om man hører, at den er 

forældet efter tre år.” (stx2b)

sammen beskriver citaterne fra denne gruppe, hvordan støtte og pres 
hjemmefra virker. for thomas er der en støtte til hans gymnasieud-
dannelse, men samtidig en markering af, at faderen ikke synes stu-
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dentereksamenen er noget i sig selv. den skal kunne bruges til noget, 
og en del af vanskeligheden for thomas er netop, at han ikke kan se, 
hvad han skal bruge den til. på sin vis er det en støtte, som ville kunne 
fastholde eleven i at gøre noget, selv om den føles som et pres.
 de tre andre elevers forældre reagerer anderledes. de støtter deres 
børn i de valg, de har truffet, og er glade og måske også lidt stolte over 
det. Men de synes også, det lyder svært, og de har stor forståelse for, at 
eleverne har det hårdt. derfor lader de det være op til eleverne selv at 
vælge, om de vil gennemføre uddannelsen, eller om de vil stoppe og 
gå over i en mere praktisk orienteret uddannelse. Man kan altså ikke 
sige, at forældrene ikke støtter deres børn. flere af de gymnasiefrem-
mede elever fortæller, at deres forældre støtter dem mentalt (”med et 
smil”, som en elev med anden etnisk baggrund udtrykker det), og flere 
af eleverne beskriver en relation til forældrene, hvor de taler sammen 
og lytter til hinanden.
 Men samtidig er der ingen af forældrene, som har mulighed for at 
kigge tilbage på deres egen gymnasietid og sige “det kan godt være, 
at du synes, det er hårdt nu, men så er det heller ikke værre. Jeg kom 
igennem det, så kan du også. op på hesten igen, makker!” fraværet 
af pres eller en forventning om, at børnene vil gennemføre gymna-
siet, betyder sammen med forældrenes manglende egne erfaringer, at 
det bliver en passiv støtte. grundlæggende er de gymnasiefremmede 
elever overladt til sig selv med deres overvejelser om, hvorvidt det er 
kampen værd at fortsætte i gymnasiet eller ej. gymnasiet er elevernes 
eget valg og deres eget ansvar at gennemføre, og de står alene med 
overvejelserne og tvivlen.

Påvirkninger og relationer til hjemmemiljøet i øvrigt 
de fleste elever, vi har talt med, og som fortæller om forældrestøtte, 
siger stort set som eleverne i citatet ovenfor. Men der er også elever, 
som ikke synes at få opbakning hjemmefra. i et gruppeinterview på 
hhx fortæller en dreng, der er flyttet hjemmefra, at han må fastholde 
sig selv på vigtigheden af skolearbejdet, og at det er hårdt, og at alt til 
tider føles formålsløst:
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Men det ville være nemmere, hvis der var opbakning, altså hvis der 

var nogen, der sagde til én at nu skulle man lave sine lektier. altså, jeg 

kommer for eksempel fra et område, hvor hvis du fuld fører handels-

skolen eller gymnasiet, så er du monsterklog, så har du en fremtid for 

dig. Når jeg får fri fra skole og går hjem til der, hvor jeg bor, for at hente 

min sportstaske, så er det eneste, jeg ser, folk der ligger og ryger hash, 

store biler og penge og du ved. Nogle gange bliver man lidt demo-

tiveret af skolen, ikke, og tænker, hvad fanden laver jeg her, hvorfor 

går jeg i skole. og så kigger du til højre og ser den der unge knægt, en 

atten tyveårig, der sidder i en Mercedes til en halv million, ikke. som 

du aldrig ville kunne få råd til. der er ikke nogen, der giver dig et klap 

på skulderen og siger, det er godt, du går i skole. de kigger nærmere på 

en og tænker, hvad fanden laver den klovn, ikke. der skal ikke meget 

til, før at man ryger ud i at tænke’ fuck skolen’. (hhx1 )

for drengen er der en markant kulturkonflikt mellem hjem me - og 
gymnasie-miljøet, som gør ham usikker på værdien af uddannelsen. 
har man en fremtid, bliver man velhavende? er man ikke til grin, når 
andre i samme alder har biler, stort forbrug og fritid? det er forståeligt, 
at han savner opbakning og klap på skulderen for sin indsats. det er 
svært at finde motivationen, når man savner et perspektiv med det, 
man gør.
 Nogle elever har skiftet deres vennekreds ud, da de kom i gym-
nasiet, mens andre holder fast ved gamle kammerater. det er vigtigt, 
siger visse elever, også at se andre end gymnasieelever. Men det er 
på den anden side svært at dele skoleoplevelser med de venner. en 
dreng mener, at det med at tale om følelser, oplevelser eller problemer 
ikke er noget, drenge gør – det er ’pigeværk’. selv om man selvfølgelig 
kan komme med bemærkninger om det, der virker uret færdigt og fru-
strerende. gymnasievenner forstår bedre skoleproblemerne. som en 
dreng siger:

Jeg taler ikke meget om skolen. det taler jeg heller ikke med vennerne 

om, altså om, hvad der irriterer mig. det lyder som en pigeting! [...] Jeg 

kommer af med det, når det er relevant – det pigeværk. [...] det skal 
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være sammenhængende, ellers går det ikke. hvis det var en anden, 

der ville sige sådan noget, ville jeg sige: hvad kommer det mig ved. 

(stx1a)

gamle venner uden for gymnasiet kan være en støttende base, men 
dels er de ikke inde i skoleproblemerne, og dels tilhører de ofte kultu-
rer, hvor man ikke taler om problemer. at gå i gymnasiet kan tilmed 
give de unge mærkbart anderledes positioner i venskabskredsen.
 vi har kun enkelte eksempler på elever, som har decideret belastede 
hjemmesituationer. en enkelt elev med en sådan social baggrund for-
tæller om en omgangskreds, hvor vennerne ikke er på en uddannelse, 
men ryger hash og tager stoffer. pigen reklamerer for ungdomsuddan-
nelserne, men som hun siger:

[de er] ret dovne, de gider ikke rigtig noget. de er stolte af at have mig 

med, fordi jeg gider noget” (htx1a).

i hjemmet får hun ingen støtte til sin uddannelse. faderen er hånd-
værksuddannet, og søsteren er droppet ud af to håndværksuddannel-
ser og er nu på hg. hun fortæller, at hun nogle gange er nødt til at 
flytte midlertidigt hjemmefra på grund af uoverensstemmelser med 
faderen:

”så tager jeg alle mine bøger og mit tøj og laver mine lektier, hvor jeg 

bor. Men det er svært med et deleliv. Jeg er gode venner med min ven-

indes mor. hun siger, at jeg kan bare bo der. Jeg skal betale for det. der 

har jeg boet et par gange. [...]Nogle gange orker jeg ikke at gå i skole, 

men jeg gør det alligevel. afleveringerne bliver så udskudt til næste 

gang. så får jeg ikke rettelser, når jeg afleverer for sent.” (htx1a)

den type elever findes altså også i gymnasiet. Når vi ikke mødte dem 
så ofte, skyldes det sandsynligvis, at de ikke gerne stiller op til inter-
view, eller hvis de gør det, så skal de overvinde noget for at åbne sig 
om disse problemer. det kan være svært for skolerne at blive opmærk-
somme på disse elever. pigen ovenfor forsøger udadtil at fremtræde 
normal og holder sine problemer for sig selv:
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Jeg vil godt også sådan virke lidt normal også i forhold til de andre. 

også hvis man nu sidder og fortæller en hel masse om det til dem [læ-

rerne], så kunne det godt være, man fik sådan en lille ’hånd’ over en. 

Måske vil de tænke, at hun har sådan en lidt sindssyg familie eller no-

get i den stil. (htx1a)

hun forbliver i sit tumultagtige hverdagsliv i københavns området i 
stedet for at flytte til moderen i Jylland. et sådan miljøskift ville be-
tyde, at hun blev sårbar og skulle bruge energi på at oparbejde et helt 
nyt socialt netværk. hun mener tilmed, at hun ville svigte sin far og 
venner ved at flytte.
 pointen i denne sammenhæng er, at der findes elever med store so-
ciale problemer hjemme, og at disse elever forsøger at dække over det. 
gennem deres ’valg’ kommer de til at fremstå som elever, der ikke kan 
tage sig sammen, som er forsømmelige med afleveringer og er useriø-
se. derfor kan heller ikke studievejlederen komme til at hjælpe eleven 
med at få bedre rammer for at gennemføre gymnasiet.

6.4 hjemme- og fritidsliv, gymnasiet og de 
gymnasiefremmede elever 

forældre og hjemmemiljø er som anført tydeligvis en afgørende res-
source for elever i gymnasiet. Baglandets kultur og værdier signalerer 
forventninger, giver opbakning og er en kilde til basisviden og erfarin-
ger, som elever direkte og indirekte kan anvende i det faglige arbejde. 
Men en sådan ressource er ikke lige stor for alle elever.
 selv om alle elever – også de ressourcestærke – til tider vil opleve 
tidspres og problemer med at nå lektierne, så har de gymnasiefrem-
mede særligt store udfordringer, fordi de ikke i hjemmet har samme 
adgang til at kunne diskutere, få støtte til prioriteringer og konkret 
hjælp til at løse opgaver; eller ikke har en baggrund, der gør det let-
tere at forstå de tekster, der skal læses. de gymnasiefremmede elever 
vil derfor ofte skulle bruge mere tid på at forstå vanskelige lektier end 
deres gymnasiekendte kammerater.
 Mange gymnasiekendte elever vil løbende gennem deres opvækst 
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have tilegnet sig en bred kulturel viden og forståelse, som vurderes 
som relevant i mange gymnasiefag. Mange af de gymnasiefremmede 
elever skal tilegne sig en stor del af denne paratviden selv. de begyn-
der så at sige længere bagude. de gymnasiefremmedes forældre vil 
gerne tale med deres unge om skolen. Men ofte har forældrene over-
hovedet ikke mulighed for at hjælpe med det faglige, og deres indsigt 
i, hvad gymnasiet går ud på, vil alt andet lige ikke være stor. for nogle 
elever forstærkes denne oplevelse af adskilte verdener af, at deres om-
gangskreds ikke er gymnasieelever og ikke kender eller interesserer 
sig for gymnasiet – måske ikke engang vurderer det særligt højt.
 det betyder, at de gymnasiefremmede elever på grund af de færre 
ressourcer i hjemme- og fritidslivet er mere udsatte for de konsekven-
ser, manglende lektielæsning kan have: følelsen af utilstrækkelighed, 
oplevelsen af kedsomhed og meningsløshed, og uhensigtsmæssig 
prioritering af arbejdsindsatsen. samtidig vil de gymnasiefremmede 
elever ofte stå alene, når de tvivler på, om de skal kæmpe videre i gym-
nasiet, eller om de skal stoppe. gymnasieuddannelsen er ikke et ’na-
turligt’ valg i hjemmemiljøet, og forældrene vil derfor have (lidt for) 
stor forståelse for, at det kan være alt for hårdt. forældrene kommer 
indirekte til at overlade meget ansvar og mange beslutninger til eleven 
selv.


