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FORORD
I de år, jeg arbejdede som gymnasielærer, forekom det at være forsker mig meget lidt attraktivt. Jeg forestillede mig fordomsfuldt, at det var en ensom beskæftigelse med et verdensfjernt
fokus. Det var ikke noget for mig, der trivedes i det pulserende, praktiske gymnasieliv. Da jeg
så i 2007 blev stillet spørgsmålet ”Hvorfor skriver du ikke en ph.d.?”, satte det noget helt nyt i
gang. Det var Hanne Leth Andersen, dengang leder af Center for Undervisningsudvikling ved
Aarhus Universitet, som spurgte, og gennem samtaler med hende gik det op for mig, at en
ph.d. ikke behøver at være ensom og verdensfjern. Den kan handle om de problemer, som
praktikere møder, og den kan involvere en masse samarbejde i den ”virkelige verden”.
Da det gik op for mig, var jeg ikke i tvivl om, at en ph.d. ville være den mest interessante udfordring for mig der, hvor jeg var i min karriere. Det at få lov til at bruge år på et undersøge
pædagogiske problemer, jeg længe havde været optaget af, at få tid til at læse mig ind på en
teoretisk forståelse af dem og at sætte begreber og perspektiver på min egen erfaring – det
ville være ikke bare et ønskejob, men en faglig og personlig udfordring af de helt store. Og det
har det været! Jeg er glad for, at maratonløbet nu er slut, for det har også været hårdt. Men
det er det mest givende og udviklende, jeg i mit arbejdsliv har foretaget mig, og jeg er taknemmelig over, at jeg fik denne enestående mulighed. Samtidig er der en lang række mennesker, jeg gerne vil sige tak for deres bidrag til, at det hele blev til noget:
Allerførst selvfølgelig tak til rektor Hanne Leth Andersen for at have givet mig ideen og den
indledende sparring. Tak til chefrådgiver, tidligere dekan Bodil Due for at have sat projektet i
gang. Tak til mine vejledere professor Per Fibæk Laursen, institutleder Niels Lehmann og lektor
Gitte Sommer Harrits for inspirerende diskussioner og modspil. Tak til mine interviewpersoner
– lærere og elever – som har lukket mig ind i klasserummet og bagefter brugt tid sammen med
mig og ladet mig få indsigt i, hvordan de oplever og tænker om undervisning. Tak til de mange
gymnasielærere, uddannelsesledere og rektorer, som under mine oplæg rundt i landet har
givet mig reaktioner, input og ideer. Tak til rektor Claus Jensen for inspiration til mit studieophold i New Zealand. Tak til dem, der har diskuteret eller gennemlæst undervejs: mine kolleger
på CUDIM Gry Sandholm Jensen, Lene Tortzen Bager, Gitte Wichmann Hansen, Mette Brinch
Thomsen, Anne Leth Pedersen, Hanne Buhl, Helle Mathiasen og Christian Dalsgaard; gymnasielærerne Lisbeth Pedersen, Anders Ølsgaard Larsen og emeritus Jørgen Sørensen; psykolog
Lene Straarup. Tak til ph.d. studerende Louise Klinge Nielsen, KU, for inspirerende samtaler.
Tak til Anni Pedersen for korrekturlæsning.
Den største tak skal min familie have: Mine børn Johanne, Marie, Christian, Marie og Asger for
diskussioner undervejs om projektets temaer og om, hvordan de selv har klaret udfordringer
som elever og studerende. Særlig tak til Marie for hjælp med datakodning og håndtering af
referencer og til Johanne og Christian for hjælp med grafik og layout. Sidst – men allervigtigst –
tak til min mand, Knud Aarup, min bedste samtalepartner og uundværlige, altid overbærende
og kærlige støtte. Tak, fordi du holdt ud undervejs.
Aarhus, maj 2014
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Del et: INDLEDNING
1.1. Baggrund
I en samtale for fem år siden stillede en gymnasierektor et spørgsmål, som mere end noget
andet inspirerede mig til dette ph.d.-projekt: ”Jeg vil så gerne vide, hvorfor lyset slukkes i elevernes øjne. Når de starter her på skolen, er de allerfleste fulde af energi og lyst til at begynde
på gymnasiet. Men efterhånden, som tiden går, bliver de mere og mere umotiverede, de er
svære få til at lave noget, og alt for mange af dem går ud. Jeg vil så gerne vide, hvad det er, der
sker med dem, og hvad vi kan gøre”. Denne rektors udtalelse sammenfatter dels sigtet med
denne afhandling, dels en række iagttagelser om den aktuelle situation i gymnasiet:
De unge i dag har i stor udstrækning taget den samfundsmæssige dagsorden om uddannelse til
sig. De anerkender, at det er nødvendigt at have en uddannelse for at klare sig godt i livet og
søger i stort tal ind på ungdomsuddannelserne, og mange elever glæder sig meget til skiftet fra
grundskole til det nye. De er således gennemgående motiveret for uddannelse (Pless 2009,
2013, Sørensen m.fl. 2013).
Men de er tilsyneladende ikke motiveret for skolen og for skolearbejdet. Det kommer til udtryk
i det, man er begyndt at kalde ”den store motivationskrise” (Sørensen m.fl. 2013). Den har to
hovedkomponenter: For det første registrerer lærere i stigende grad problemer i selve undervisningen og beretter, at en stor del af eleverne udviser en problematisk skoleadfærd præget
af fravær, manglende forberedelse og manglende fagligt engagement i undervisningen. For det
andet er tallene for frafald høje, idet mange ikke gennemfører deres ungdomsuddannelse.
Det er denne motivationskrise, det slukkede lys i elevernes øjne og lærernes mulighed for at
gøre noget ved det, jeg belyser i denne afhandling. I de følgende sider vil jeg først uddybe,
hvordan problemet kan iagttages, og hvordan lærere og elever italesætter det i den offentlige
diskurs. Dernæst vil jeg kort gøre rede for den hidtidige forskning på området og min egen
placering i dette felt.

Motivationskrise – problemer i undervisningen
Gymnasielærere har de sidste år med jævne mellemrum beskrevet problemer i gymnasieundervisningen i den offentlige debat i aviserne og i gymnasielærernes fagblad ”Gymnasieskolen”. Det billede, der typisk tegnes, sammenfatter en lærer således:
Elever, der ikke kommer til undervisningen, kommer for sent, siver fra timerne, undlader at tage bøgerne frem, skaber uro, er på Facebook, afleverer for sent, ikke deltager i gruppearbejde […] er eksempler på en hverdag, som jeg oplever giver anledning
til meget frustration rundt om på lærerværelserne ved de gymnasiale uddannelser
(Olesen 2010).
Især de seneste to år er indlæg om elevers uengagerede adfærd og ikke-undervisningsrelevante brug af computeren blevet hyppige:
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Eleverne har lært, at de skal være der og til tiden, men har de også lært, at de skal
lære, mens de er der? Svaret er desværre nej, hvad enhver, der færdes på et dansk
gymnasium kan konstatere efter få minutter: elever med Facebook, e-mail og spil kørende på computeren, gruppearbejde med privat snak om fester og venner og kærester og endeløse pauser og en hjemmeforberedelse, der er nærmest ikkeeksisterende (Hansen 2012).
Gymnasieeleverne selv ser ud til at opleve situationen på samme måde som lærerne. En avis
fik i oktober 2010 nogle 3.g-piger på Ørestad Gymnasium til at føre logbog over deres undervisning. En af beretningerne kom til at se sådan ud:
09.53. Med MacBook’en under armen, skoletasken halvt på skulderen og varm kaffe i
hånden kommer jeg endnu en gang for sent til dansk [… ] Min plads ser ud til at blive
bagest i lokalet. Perfekt. Der kan jeg gemme mig og håbe på ikke at blive taget for ikke at have læst dagens lektie [… ] Jeg er heldig i dag. Størstedelen af klassen har ikke
fået læst, og det er hurtigt blevet opdaget. I stedet for en skideballe hører vi i dag et
tungt opgivende suk og får 10 min. til at læse lektien. 10.02. ’Klik’ lyder det fra min
computer. Pinligt. Jeg har glemt at slå lyden fra. Burde ignorere det og læse videre i
teksten, men skifter over for at se, hvem der skriver på Facebook. ”Kommer du til
træning i dag?” Egentlig ikke noget, der kræver svar lige nu, men det er jo hurtigt at
sende et ”ja” retur. Et spørgsmål fører til to, to til syv, og inden jeg ved det, er de 10
min. gået, og jeg fik ikke læst mere end 15 linjer. Ups [… ] Nu bliver jeg nødt til at notere og følge med. Kigger til venstre mod Thomas’ skærm for at se hans noter. Ingen
hjælp at hente der. Han har gang i et livligt Tetris-spil. Kigger til højre på Lines computer. Et YouTube-klip kører på skærmen (Lohse 2010).
Den store Elevtrivselsundersøgelse 20111, som omfatter 56.000 gymnasieelever fra alle fire
uddannelser hf, stx, hhx og htx bekræfter dette billede af uengageret adfærd i timerne. Heraf
fremgår det, at 41 % af de adspurgte er helt eller delvist uenige i, at der er arbejdsro i undervisningen, og 48 % svarer, at de ofte eller altid bruger computeren til underholdning i timerne
(chat, Facebook, film, mv.). Det sidste tal er i forhold til Elevtrivselsundersøgelsen 2010 steget
med 12 %.
At der er problemer i klasseværelset, bevidnes også af et nyt fokus på et begreb, som indtil for
ganske få år siden var ukendt i gymnasiesammenhæng, nemlig klasseledelse: Undervisningsministeriet har tre år i træk i 2012, 2013 og 2014 som noget nyt haft klasseledelse som indsatsområde i ministeriets udviklingsprogram2, og fagbladet ”Gymnasieskolen” har i to omgange haft et temanummer om emnet3. I marts 2013 afholdt forlaget Systime en konference i
København med overskriften ”Klasserumsledelse”4 primært rettet mod gymnasielærere, som
1

”Elevtrivselsundersøgelse” 2011. Sekretariatsnotat fra Gymnasieskolernes Lærerforening:

http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/elevtilfredshed/Documents/Elevtrivselsundersoegelse_2011.pdf
2
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/I-fokus-paa-omraadet-gymnasiale-uddannelser
3
4

http://gymnasieskolen.dk/gymnasier-har-brug-klasseledelse
http://kurser.systime.dk/konference/digitale-udfordringer---klasserumsledelse
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samlede næsten 400 deltagere5. Det nye fokus afspejler, at forholdet mellem lærere og elever
har ændret sig og et nyt behov for at undersøge interaktionen.
Der rapporteres altså om problemer med elevernes koncentration og aktive faglige engagement i timerne. Der tales også om uhensigtsmæssige holdninger til det at gå i skole. Da en
gruppe rektorer i efteråret 2010 havde været på studietur til Kina og set kinesiske gymnasieelever arbejde, gav det anledning til kritiske sammenligninger med de danske elever. En rektor
sagde:
”I Kina fik jeg en lidt dårlig fornemmelse af, at vi skal overtale vores elever til at gå i
skole. Mange af dem er der ikke rigtigt. Jeg synes ikke, vi passer godt nok på de unge i
vores skoler” [… ] Hvis Bagsværd-rektoren Jimmy Burnett Nielsen skal forklare den
mærkbare forskel på kinesiske og danske elever lidt firkantet, går de kinesiske elever
i skole for at lære, mens danskerne gør det for at være (Stengaard 2010).
I sammenligningen med kinesiske elever iagttager rektorerne, at de danske elever ikke ser ud
til at have lyst til at lære, at de ikke udviser arbejdsomhed og vedholdenhed, og at skolen er
blevet et ”værested”.
Samtidig rapporteres det, at gymnasieelever i stigende grad er præget af psykisk mistrivsel i
form af fx stress og depression, som påvirker deres engagement. En psykolog, der er ansat på
to gymnasier, beskriver det således:
Det er blevet værre. Meget værre. Jeg får flere og flere henvendelser fra unge, og der
er også kommet væsentligt flere med psykiatrinære tilstande. Hvor det tidligere især
kom fra familier med misbrug, vold og seksuelle overgreb, er der i dag mange med
egentlig velfungerende baggrund. De unge fra disse familier stiller enorme krav til sig
selv og kan på overfladen fremstå som selvstændige og overskudsagtige. Men de er
nedtrykte, angste og har forskellige former for selvskadende adfærd: spiseforstyrrelser
eller de skærer i sig selv. De føler, at de hele tiden skal præstere for at være noget
værd. Ingen mener jo længere, at noget som helst er samfundets skyld, så de mener,
at alting er deres egen skyld (Broberg Nielsen 2010).
Denne beskrivelse bekræftes af gymnasieelever, som beretter om belastningssymptomer,
stress, depression og behov for psykologhjælp6, og i en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) i 2013 svarer halvdelen af undersøgelsens godt 5.000 elever, at de
”dagligt” eller ”ofte” føler sig presset i hverdagen, og 28 % oplever søvnproblemer7.
Lærere og elever ser altså ud til at have den samme opfattelse af, at der er problemer i undervisningen og med elevers engagement og trivsel. Men selvom de deler dette syn, er den frustration, der kommer til udtryk, et vidnesbyrd om, at relationen mellem de to parter er kom5

Jeg var selv oplægsholder og fik 11 henvendelser fra gymnasier om oplæg inden for de følgende 14 dage.
Viktor Petersen & Amalie Pedro: ”Belastningen er for høj”, Weekendavisen 14.12.12
Pernille Maintz: ”Tre psykologsamtaler hjalp Rikke videre”, Politiken 08.11 2011
Mathilde Boesen: ”Nederlag ser ikke så godt ud”, Politiken 10.09.2013
7
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2181403/hver-fjerde-elev-i-gymnasiet-sover-daarligt/
6
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met under pres, fordi spændet mellem den faktiske situation og lærernes forventninger til
eleverne – og måske også elevernes forventninger til sig selv – er stort.
Samtidig kan man blandt lærere iagttage meget forskellige reaktioner på, hvad man bør gøre
ved problemerne i klasserummet. Det bliver i debatten fremstillet sådan, at lærergruppen er
ved at polarisere sig i to grupper8. Nogle lærere mener, der skal gives mere støtte til eleverne,
og at det er nødvendigt at udvide lærerrollen, så lærerne i højere grad påtager sig omsorg for
eleverne9. Det afspejles i initiativer, som er taget på mange skoler, med fx mentorordninger,
coaches, morgenmad, morgenvækning osv.10. Enkelte røster mener endda, at lærere bør have
terapeutiske kompetencer11. I den anden ende af spektret er holdningen, at der skal stilles
skrappere krav og vises større konsekvens, og der udtrykkes skepsis over for tiltag, som gøres
for at hjælpe og motivere de unge. Gymnasierektorer beskyldes for at tænke i økonomi og
taxametertilskud ved at fastholde elever for enhver pris og at iværksætte et ”omsorgssystem”,
som ”sænker kravene, så alle kunderne (læs eleverne) bliver i butikken uanset evner eller indsats”12. ”Gymnasiet har tilpasset sig for meget”, mener tidligere direktør i Undervisningsministeriet Uffe Gravers Pedersen13, og en gymnasielærer skriver følgende i en kronik:
En undervisningstime i gymnasiet burde ikke behøve at bestå i andet, end at et fornuftigt voksent menneske (læreren) træder ind ad døren, beder om ro i klassen og begynder at fortælle om sit fag og stille spørgsmål til eleverne […] De fleste af de nye undervisningstiltag eller ’indlæringsstrategier’ repræsenterer ofte ikke meget andet end et
forsøg på at fedte for de unge og visse tendenser i det moderne samfund (Friis Andersen 2013).
Synspunktet her er, at gymnasiet bør stå fast på sin hidtidige måde at fungere på, og at det er
det er eleverne, der må tilpasse sig.

Motivationskrise – problemer med frafald
Frafaldsproblemet er et andet udtryk for det, man er begyndt at kalde motivationskrisen. Det
har siden 1993 været et politisk mål, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse,
dvs. en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det kan opgøres på forskellige
måder, men målet er langt fra nået: I 2012 er tallet stadig kun oppe på 67 %, og det er endda
faldende, idet det i 2004 var 72 % 14. Problemet ligger ikke i at få de unge til at starte på en
uddannelse, da næsten alle søger ind efter 9. eller 10. klasse15. Problemet er derimod, at mange falder fra uddannelserne igen. Frafald kan også gøres op på mange forskellige måder, men
en opgørelse, som er relevant i denne sammenhæng, er at se på, hvor mange elever, der afbryder den uddannelse, de går på, før de har fuldført den. Tallet siger ikke noget om årsagen,
8

Johan Rasmussen: ”Vores forventninger til eleverne skal være tydelige”, Gymnasieskolen 19.09.2013
Cecilie Cronwald: ”Du der ovre i vinduesrækken”, Weekendavisen 09.08.2013
10
Videnscenter om Fastholdelse og Frafald: http://www.voff.dk/nyheder.php?old=0&bib=1&element=332
11
Lars Bjødstrup: ”Fremtidens skole eller Den terapeutiske lærer”, Gymnasieskolen 7, 2011
12
Freja Schloss: ”Den røde hue kan ende som symbol på snyd og ugidelighed”, Information 11.07.2012
13
Information 18.02.2013
14
”Nyt fra Danmarks Statistik” 261, 16.05.2013. Tallet angiver 25-årige, der har gennemført.
15
I 2011 søgte 66,1 % ind på en gymnasial uddannelse, 30,7 % på en erhvervsfaglig uddannelse og 1,8 % ind på
STU(Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), i alt 98,6 %.
9
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eller hvad eleverne vælger at gøre bagefter, men alene hvor mange, der forlader den uddannelse, de oprindeligt havde besluttet sig for. Her viser en undersøgelse fra 2010 et sådant frafald for 13,7 % af eleverne på stx, 23,4 % på hhx, 25,4 % på htx og 39,9 % på hf16. For disse
elever er der er sket noget, som har betydet, at de har valgt at gå ud.
Bag de nævnte frafaldstal kan der ligge problemer med motivation, og der vil være et potentiale i forhold til 95 %-målsætningen i at interessere sig for, hvad der sker med denne store gruppe af elever. Selv en lille procentvis forbedring af fastholdelsen, ikke mindst på stx, hvor der er
så mange elever, vil slå massivt igennem i forhold til 95 %-målsætningen.

Hidtidige forklaringer på motivationskrisen
I den offentlige diskurs har en af de fremtrædende forklaringer på problemerne med manglende engagement været, at der med den stigende gymnasiefrekvens er kommet nye elevtyper,
som ikke egner sig til at gå i gymnasiet. Mens der for 25 år siden kun var ca. en fjerdedel af en
ungdomsårgang, der fik en studentereksamen, er der i dag over 50 %, der fuldfører en gymnasial ungdomsuddannelse17. Den tidligere formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens
Boe Nielsen, har udtalt: ”I dag slipper mange unge ind på stx uden at have evnerne eller den
nødvendige arbejdsmoral” 18. Ofte kædes synspunktet sammen med, at flere elever i dag er
”gymnasiefremmede”, dvs. kommer fra hjem, hvor forældrene ikke selv har gået i gymnasiet
og derfor ikke har kendskab til den faglige og sociale kultur i de gymnasiale uddannelser. Jens
Boe Nielsen siger: ”Det er helt sikkert, at vi får en del elever fra gymnasiefremmede hjem, der
ikke er klar til uddannelsen på samme måde som tidligere, hvor der skete en kraftig sortering
af de unge”19.
En anden gennemgående forklaring i den offentlige debat har været Gymnasiereformen, som
blev indført i 2005. Forhenværende finansminister Claus Hjort Frederiksen har således udtalt,
at reformen er årsag til store problemer i gymnasiet. Den har været ”en katastrofe”, og ”systemet er i frit fald”20. Gymnasielektor Ole Witt-Hansen er enig: ”At gymnasiereformen fra
2005 har sænket det teoretisk faglige niveau i gymnasiet, er fuldstændig uomtvisteligt”21. Den
forklaring blev bakket op af en undersøgelse blandt universitetslærere om universitetsstuderende med den hovedpointe, at de studerende er blevet fagligt svagere de seneste 5-10 år, og

16

AKF 2010, Working Paper af Britt Østergaard Larsen, Beatrice Schindler Rangvid og Torben Pilegaard Jensen,
”Institutionernes resultater”. Heraf fremgår tal for afbrydelse på baseret på årgangene 2002-2005.
17
Baseret på Undervisningsministeriet profilberegninger vil 53,1 % af 2011 årgangen ende med at få en gymnasial
uddannelse. http://uvm.dk/Service/Statistik/Tvaergaaende-statistik/Andel-af-en-aargang-der-forventes-at-faa-enuddannelse/Profilfigurer
18
Henrik Dørge: ”Man kommer ikke langt med Platon”, Weekendavisen 25. januar 2013. Se også
http://gymnasieskolen.dk/formand-matematikl%C3%A6rerne-mange-g%C3%A5r-i-gymnasiet,
http://gymnasieskolen.dk/dore-dumme-dhomas-ii
19
Bodil Jessen: ”Rektor vil opdrage gymnasieeleverne”, Berlingske 02.11.11. Se også ”Faglighed udfordres af stigende antal”: http://gymnasieskolen.dk/faglighed-udfordres-af-stigende-ans%C3%B8gertal
20
Klaus Wivel: ”Vi blev ramt af en psykose”, Weekendavisen 4.11. 2011
21
Politiken 20.08.2012
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64 % angiver, at det er ”problemer med fagligheden i gymnasiet – herunder den nye gymnasiereform”, der er årsagen22.
Når det drejer sig specifikt om årsager til frafald, bliver der primært fokuseret på to årsagsforhold: For det første elevernes baggrunde og forudsætninger, fx karakterer fra grundskolen,
forældres uddannelse, psykosociale problemer og familiekriser23. For det andet institutionelle
forhold, fx vejledning, overgangen fra grundskole til gymnasium, håndtering af fravær og sociale støttetilbud24. Frafaldsdiskussionen koncentrerer sig således om eleverne selv og strukturelle, institutionelle forhold, dvs. den indsats, som primært foretages af personer, der ikke er
lærere.

1.2. Afhandlingens sigte og forskningsspørgsmål
Nyt fokus på undervisning og lærerens betydning
Der ser altså ud til at være problemer i ungdomsuddannelserne med svigtende engagement i
undervisningen og med unge, der ikke gennemfører uddannelsen, og den hidtidige måde at
angribe problemstillingerne på er præget af, at man i høj grad retter blikket mod eleverne og
mod ”udenomsværkerne” (Olsen 2011). Derimod er der ikke meget fokus på betydningen af
selve undervisningen og af lærerne. Det er imidlertid min tese, at der netop her ligger et potentiale, som vil kunne ændre ved elevernes motivation.
Jeg mener for det første, at det er en uheldig tilgang at skyde på eleverne. Den deficittænkning, som ikke blot præger dansk forståelse, men dele af den internationale diskussion,
blokerer efter min vurdering for reelle forandringer i skolen, fordi man på denne måde retter
blikket mod faktorer, som kun i meget ringe grad er påvirkelige for skolesystemet. Desuden
kan man argumentere for, at den i sig selv bidrager til problemet, idet elever og deres motivation påvirkes negativt af den problematiserende måde at tænke og tale om eleverne på (Bishop m.fl. 2009, Ulriksen m.fl. 2009, Olsen 2011, Hattie 2012).
For det andet betyder et fokus på eleverne, at det fjerner fokus fra lærernes andel i problemerne. I dele af frafaldsforskningen skelner man mellem et drop-out-perspektiv og et pushout-perspektiv på frafald. Hvis man taler om drop-out, fokuserer man på det ansvar, som eleverne selv har, og ser på deres (manglende) forudsætninger. Hvis man derimod anlægger et
push-out-perspektiv, undersøger man de årsager, der har med uddannelsesinstitutionen at
gøre (Højmark Jensen 2009, Andersen & Dahlquist 2009). Dermed rettes fokus især mod undervisning og lærerne.
Det er i denne undersøgelse min antagelse, at det i meget høj grad er nede i ”maskinrummet” i
det daglige arbejde og i den enkelte elevs oplevelse af interaktionen med læreren, at forklaringerne skal findes. Det er min antagelse, at elevens motivation påvirkes, ja måske skabes af de
relationer, der finder sted i ”maskinrummet”. Det er først og fremmest i det daglige møde med
22

Politiken Research: ”Universitetslærere om de studerende: De er ikke kvikke nok, ikke flittige nok, og der er for
mange af dem”, Politiken 08.10.2011
23
Gymnasieskolernes Rektorforening: ”Veje og omveje i gymnasiet” 2011
24
Se fx ”Fokus på fastholdelse. Ideer til fastholdelsesindsatser på de almene gymnasier og hf”, Gymnasieskolernes
Rektorforening 2011.
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lærerne, undervisningen og de konkrete opgaver, at deres forhold til skolen formes, og det er
der, problemerne primært opstår. Derfor udforsker dette projekt lærer-elev-relationen.

Forskningsspørgsmål
Der er, som vi nu har set, meget, der peger på, at der aktuelt er problemer forbundet med
gymnasieelevers motivation og faglige engagement i undervisningen, som opleves af både
lærere og elever, og at nye bud på løsninger måske skal findes i den daglige undervisningspraksis. Baggrunden for denne ph.d.-afhandling er en undren over, hvorfor dette alvorlige problem
tilsyneladende ikke er forskningsmæssigt velbelyst, og det er projektets intention at belyse
problemerne fra en ny relationel vinkel. Ph.d.-projektets overordnede forskningsspørgsmål
lyder således:
Hvilken betydning har relationen mellem lærer og elev for gymnasieelevers motivation i
praktisk undervisning?
Alle kernebegreberne bliver udfoldet i afhandlingens teoretiske kapitel. Men lad mig indledningsvis give en foreløbig definition af, hvordan de bruges i denne kontekst, så det er klart,
hvordan forskningsspørgsmålet skal forstås: Relationer i en undervisningskontekst indbefatter
dels aspekter af den personlige lærer-elev-interaktion, der har med kontakt og kommunikation
at gøre, dels aspekter af den didaktiske interaktion, der især indbefatter arbejdsformer og
klasseledelse. Motivation forstås som de forestillinger, følelser og selvopfattelser, som påvirker
elevers adfærd i forhold til undervisningen, og som har betydning for, hvilken vedholdenhed,
de lægger i deres engagement, og hvordan de reagerer over for modstand i læringsprocessen.
Dette motivationsbegreb forstås dynamisk som et resultat af elevers erfaringer med skolen og
skolearbejde, og derfor er motivation påvirkelig for lærere gennem den relation, de etablerer
med elever (Deci & Ryan 2002a, Martin & Dowson 2009, Wentzel 2012, Wubbels 2006).
Når det i forskningsspørgsmålet bliver præciseret, at de to begreber skal belyses i forhold til
praktisk undervisning, betyder det, at jeg ikke blot er interesseret i dem på et principielt eller
filosofisk niveau, men i særlig grad i, hvordan fænomenet manifesterer sig i den konkrete interaktion mellem lærere og elever i undervisning, dvs. nede i ”maskinrummet”.
Det får som metodisk konsekvens, at jeg vælger at undersøge fænomenet empirisk i et casestudie, der med udgangspunkt i feltobservation i to gymnasieklasser og interview med lærere
og elever har tykke beskrivelser som sit sigte. Tykke beskrivelser, der er detaljerige beskrivelser
fra en bestemt kontekst med en mangfoldighed af iagttagelser og udsagn fra de involverede
aktører selv, giver mulighed for at vise, hvordan fænomenet relationer manifesterer sig og får
kød på i undervisning (Geertz 1993). For at få så rige iagttagelser som muligt vælger jeg et
forskningsdesign, hvor jeg iagttager relationen fra tre perspektiver, dels på klassemiljøet som
relationens bagtæppe, dels på enkeltelever i portrætter, hvor individer bliver givet stemme, og
endelig i tværgående teoretiske analysetemaer. (Se yderligere redegørelse for den empiriske
undersøgelses metode fra s. 59).
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1.3. Hidtidig dansk forskning på området
Som det vil fremgå af det senere teorikapitel, er der på internationalt plan en meget stor
mængde af forskning i motivation i skolesammenhæng, og der er inden for de allerseneste år
også kommet fokus på området i dansk forskning. Således har især forskningsmiljøet omkring
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet leveret nye bidrag til forståelse af motivation på baggrund af nyere international teoridannelse (se senere), fx Pless 2009, 2013 og Sørensen m.fl. 2013. Denne forskningsgren har dog ikke et didaktisk sigte på gymnasieundervisning,
men tager fortrinsvis et alment ungdomssociologisk og socialpsykologisk udgangspunkt. Møller
Andersen (2007) og Krogh & Møller Andersen (2013) har derimod bidraget til at belyse motivation i en didaktisk gymnasiekontekst med et tilsvarende teoretisk motivationsbegreb, men de
anlægger en specifik vinkel på naturfagsdidaktik og har ikke det samme almendidaktiske perspektiv som min undersøgelse. Fælles for disse eksempler på nyere dansk forskning er, at de
ikke anlægger en relationel vinkel på motivation, som altså mangler i dansk motivationsforskning.
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning satte med en metaanalyse i 2008 relationer i
undervisningen på dagsordenen. Konklusionen på metaanalysens spørgsmål om, hvilke lærerkompetencer, der kan påvises at øge elevers læring, var nemlig, at tre forhold har afgørende
betydning: relationskompetence, klasseledelseskompetence og didaktisk kompetence. Undersøgelsen viser, at lærerens positive sociale interaktion med eleverne er en af de mest betydningsfulde forudsætninger for elevudbytte (Nordenbo m.fl. 2008). Samtidig konkluderes det, at
der mangler forskning på området:
Det anbefales at iværksætte empirisk forskning om sammenhængen mellem manifeste
kompetencer og elevers læring under anvendelse af forskningsdesign, der med størst
evidens kan redegøre for denne sammenhæng (ibid. s. 7).
At der er sammenhænge mellem lærerens interaktion med elever og elevernes læringsudbytte, bliver påvist i metaanalysen og i den bagvedliggende fortrinsvis kvantitative forskning. Men
rapporten peger altså samtidig på, at der mangler empirisk forskning i, hvordan og hvorfor
sammenhængene virker. Rapportens konklusion er også rettet mod international forskning og
ligger dermed på linje med andre påpegninger af, at der mangler kvalitativ forskning, som går i
dybden og belyser de påviste sammenhænge (Wentzel 2009).
I det følgende vil jeg uddybe, hvordan der i Danmark kun i begrænset omfang er forsket i motivationsproblemer fra denne undersøgelses relationelle vinkel, og at hidtidig dansk forskning
ikke leverer forklaringer, der går tilstrækkelig tæt på samspillet mellem lærer og elever, som
det udspiller sig i selve undervisningen.
Der findes en del forskning, der beskæftiger sig med relationer i en anden forstand end det, jeg
gør i denne afhandling. Store dele af eksisterende forskning, der bevæger sig ind på pædagogisk område, er præget af tilgange, der beskæftiger sig med relationer. Det gælder fx socialkonstruktionistiske tilgange (Gergen 2000), der har som metateoretisk udgangspunkt, at den
måde, vi forstår virkeligheden på, er et produkt af relationelle omstændigheder. Også psykodynamiske tilgange har fokus på relationer, idet de undersøger de psykologiske dynamikker i
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nære relationer mellem mennesker (Rasmussen 2010). Det gælder også andre dele af psykologien, som belyser relationernes betydning for børn og unges generelle psykiske udvikling og
dannelse, men uden didaktisk fokus (Tønnesvang 2009). Den kulturhistoriske tradition tillægger ligeledes det relationelle stor betydning, idet relationer og interaktion mellem mennesker
betragtes som afgørende for læringsprocesser (Dysthe 2003). Men selvom der i disse tilgange
principielt tages udgangspunkt i relationsforhold, gøres det typisk på et relativt abstrakt niveau. Dermed bliver det konkrete didaktiske perspektiv, som efterlyses i den omtalte metaanalyse, og som er hovedinteressen for denne afhandling, ofte overset. Der behøves mere forskning i, hvorledes relationer manifesterer sig i didaktisk praksis.
Relationernes betydning for elevers generelle psykiske udvikling og belyses bl.a. af Tønnesvang 2009
Den del af dansk pædagogisk forskning, der mest udtalt har udforsket det praktiske relationelle
felt, har ikke fokus på gymnasieområdet. Det gælder fx en forskningsrapport om fastholdelse
af erhvervsskoleelever, der bl.a. belyser læringsmiljøet og lærernes betydning for frafald (Jørgensen m.fl. 2013). Endvidere gælder det Fibæk Laursen 2004, 2012, 2013, Holst 2009, Knudsen & Bjerg 2012, Moos m.fl. 2004, som alle belyser den del af lærerrollen, der har med lærerens personlige kompetencer og samspil med eleverne at gøre, men med udgangspunkt i empiri fra grundskoleområdet. Der mangler således afdækning af området i en gymnasiekontekst.
Hvis man med forskningsmæssig baggrund skal forstå de aktuelle udfordringer i undervisningen, er det derfor min samlede vurdering, at der mangler dansk forskning på to områder: For
det første er der behov for at oparbejde et nyt teoretisk grundlag om relationers betydning i
undervisning, som kan levere viden om relationer i den forstand, som denne afhandling opererer med, nemlig relationer i konkret undervisningspraksis, som indbefatter både personlig og
didaktisk interaktion. For det andet er der behov for kvalitativ udforskning med fokus på gymnasieelevers motivation. Der er særligt behov for at få viden, der anlægger både et individorienteret og et socialpsykologisk perspektiv. Sørensen m.fl. (2013) viser, hvordan man i motivationsforskning typisk enten anlægger enten den ene eller den anden vinkel. Den individorienterede vinkel på motivation er underbelyst i den eksisterende danske forskning, og der mangler kombinationer af dette perspektiv og viden om, hvad der sker i samspillet med lærerne.
En række eksisterende forskningsbidrag på gymnasieområdet ligger i periferien af denne undersøgelses område. Læringsmiljø på hhx (Louw Vestergaard m.fl. 2010) anlægger et noget
bredere perspektiv på læringsmiljø end det relationelle, idet rapporten fx også behandler faglige problemstillinger, elevrekruttering og beskæftigelsesmuligheder. Gymnasielærerprofessionens sorte boks (Lading 2007) beskriver med udgangspunkt i en organisationspsykologisk undersøgelse de belastninger, lærere oplever i relationen til eleverne, i et psykoanalytisk perspektiv. Mangfoldighed og fællesskab – en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC (Beck & Paulsen 2011) har som denne undersøgelse en kvalitativ
metodisk tilgang og undersøger det konkrete didaktiske niveau; men dette forskningsbidrag
har ikke specifikt fokus på motivation og samspillet mellem lærer og elever, men især på elevers forskellige læringstilgange og i kulturen mellem elever.
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Der er stor forskningsmæssig belysning af gymnasieelevers forudsætninger, især betydningen
af den ændrede elevsammensætning og ”gymnasiefremmede” elever og de sociale, kulturelle
og sproglige barrierer, som elever med nye baggrunde møder i gymnasiet (Ulriksen m.fl. 2009,
Murning 2013). Desuden er der forsket en del i udviklingen i ungdomskulturen (Gleerup &
Wiedemann 2001, Illeris m.fl. 2009, Beck & Paulsen 2011) og i forholdet mellem elever og klasserumskultur (Ehlers 2003, Beck & Paulsen 2011). Unges mistrivsel er især belyst i Nielsen m.fl.
(2010a, 2010b), og der er adskillige undersøgelser om frafald (Katznelson 2008, Skovgaard m.fl.
2011, Helms Jørgensen 2011).
Der er stor forskningsmæssig belysning af it og sociale mediers betydningen for undervisningen (Mathiasen & Gregersen 2005, Mathiasen m.fl. 2012, 2014a, 2014b, Louw Vestergaard
m.fl. 2010, Paulsen & Tække 2012). Betydningen af forstyrrelser og koncentrationsproblemer
er veldokumenterede, men der er endnu ikke undersøgelser, der belyser de relationelle konsekvenser af it, og koblingen til klasseledelse er kun foretaget af Paulsen & Tække. Klasseledelse et meget nyt felt i gymnasieforskning og kun repræsenteret ved Plauborg m.fl. 2010, Ingerslev 2013 og i nogen grad Beck & Paulsen 2011, og ingen af referencerne forholder sig til de nye
klasseledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med computere i undervisningen.
Mange af disse forskellige gymnasiepædagogiske forskningsbidrag vil blive inddraget i afhandlingen.

1.4. Afhandlingens normative udgangspunkt
Min undersøgelse er, som jeg vil udfolde i det senere metodeafsnit (se s. 59), eksplorativ og
blev påbegyndt uden veldefinerede teoretiske hypoteser. Men jeg har naturligvis ikke været
forudsætningsløs i den empiriske undersøgelse, for den optik, som den er foretaget igennem,
er præget af min forforståelse, især mit eget syn på læring og dermed mine normative grundantagelser om, hvad god undervisning er.
For det første har jeg fokus på læring og ikke på undervisning. Udgangspunktet for al pædagogisk diskussion må være, hvad der fører til, at eleverne lærer, og at deres læringsudbytte bliver
så stort som muligt (Cornelius-White & Harbaugh 2010). Derfor har jeg ikke nogen fastlagt
forestilling om, hvordan undervisning konkret bør bedrives og organiseres. En underviser træffer en række valg hele tiden, fx inden for følgende parametre (Mathiasen m. fl. 2012):
•
•
•
•
•

Undervisningsformer (læreroplæg/opgaveløsning/projektarbejde osv.)
Elevorganisering (klasse/grupper/par/individuelt)
Faglig organisering (enkeltfaglig/tværfaglig)
Læremidler (bøger, computere osv.)
Fysiske rammer (inde/ude/klasselokale/grupperum).

Disse faktorer er ikke som udgangspunkt gode eller dårlige, og hvordan man skal blande dem,
er valg, som konteksten betinger. Man kunne få den tanke, at jeg alligevel har et normativt
udgangspunkt på dette punkt, fordi jeg i min analyse primært tager udgangspunkt i observationer foretaget under undervisning, der foregår i et klasselokale for en hel klasse ad gangen
med en varierende grad af lærerstyring. Men det er ikke udtryk for nogen normativ præferen-
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ce. Derimod er det et metodisk valg, idet det er interaktionen mellem lærer og elever, der er
projektets fokus, og den er i høj grad på spil i klassesituationen. Det er den naturligvis også, når
læreren fx vejleder grupper eller enkeltelever. Men interaktionsforskning viser, at det mere
end noget andet er ”helklassemiljøet”, som afgør, hvordan relationen mellem lærer og elever
udvikler sig, og at det breder sig til de andre situationer (Wubbels m.fl. 2012). Derfor undersøger jeg det i den bestemte sammenhæng.
For det andet har jeg det læringssyn, at læring ikke kan reduceres til kognitive processer, men
at følelser, kroppen og sociale relationer er væsentlige faktorer i elevers læring, som man ikke
kan tænke bort i en analyse af undervisning uden at begrænse sin forståelse (Illeris 2007, Cornelius-White & Harbaugh 2010). Alene af den grund er relationerne i undervisningen vigtig, og
det samme gælder forhold som elevers energi og psykiske trivsel.
For det tredje er det en del af mit læringssyn, at læring bedst fremmes, når elever får mulighed
for vedholdende at arbejde aktivt med det faglige stof og indgå i faglige dialoger (Illeris 2007,
Dolin & Kaspersen 2013). Derfor har jeg fokus på, om elever både får muligheden af deres
lærere for at arbejde aktivt, og om de griber den ved at tage de faglige opgaver og udfordringer op, som opstår i undervisningen
For det fjerde har jeg det læringssyn, at det er støttende for elevers læring, når de indgår i et
velfungerende arbejdsfælleskab med klare rammer. Fælles overenskomst mellem lærer og
elever om, hvad der skal foregå i undervisningen og hvordan, og en fælles dagsorden, som alle
parter kender og anerkender, giver elever de bedste betingelser for at arbejde aktivt med stort
udbytte. Klarhed og enighed om den overordnede setting er en del af den didaktiske stilladsering, som faciliterer elevers læring (Illeris 2007, Dolin & Kaspersen 2013, Ziehe 2009).
De to sidstnævnte argumenter betyder, at jeg i min undersøgelse bl.a. har fokus på, om elever
i deres adfærd i den konkrete undervisning har andre dagsordner end den faglige dagsorden,
som er formuleret af skolen og læreren (evt. i samarbejde med eleverne), fx i form af ikkeundervisningsrelevant brug af computere. Dertil kunne man indvende, at elever godt kan være
”aktive” og ”koncentrerede” om disse alternative gøremål, og at der kan være gode grunde til,
at elever kobler sig af undervisning, der af forskellige grunde er svær for eleverne at se mening
i. Men mit udgangspunkt er, at det er et problem, ikke kun for lærerne, men også for eleverne
og for samfundet, fordi eleverne ikke lærer sig det, de kunne:
Dels er det aktivt og koncentreret arbejde med fagligt stof, der giver det faglige udbytte og
ikke hvad som helst; dels er gymnasieundervisning en kompetencegivende, formålsbestemt og
dermed målrettet aktivitet, som kræver elevers ligeledes målrettede læringsarbejde inden for
den ramme, som skolen og lærerne (evt. i samarbejde med eleverne) sætter. Det er ikke en
fritidsklub. Hvis lærernes og elevernes dagsorden i praksis er meget forskellige, er der grund til
at betragte det som et problem, der kalder på løsninger.
Jeg ønsker at bidrage til, at lærere kan finde nye løsninger på de problemer, som jeg finder i
undersøgelsen, og som de selv rapporterer om, og jeg har derfor i nogen grad valgt en aktørvinkel, nemlig lærerens, i kraft af mit fokus på læreres relationskompetence. Det betyder ikke,
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at jeg i analysen overtager lærernes synsvinkel og identificerer mig med deres måde at forstå
problemerne på. Tværtimod korrigerer jeg løbende lærerforståelsen, dels ved at belyse elevernes oplevelser, som viser noget andet end det, lærerene selv oplever, dels med teoretisk
forståelse, som viser, at lærerne bærer uhensigtsmæssige opfattelser.
Men det betyder, at jeg forholder mig pragmatisk til den kontekst, som gymnasielærere befinder sig i. Man kunne godt problematisere alle niveauer af gymnasiekonteksten og starte med
at kaste et kritisk blik på hele skoledagsordnen, dvs. bekendtgørelserne, pensum, kanon, eksamen, organisation osv. (Skaalvik & Skaalvik 2007). Men jeg vælger et forskningsdesign, som
ikke inkluderer disse faktorer. Ethvert analytisk snit kommer til kort over for en kompleks verden, og også her er betydningsfulde faktorer tænkt bort. Men mit sigte er at skabe ny og situeret viden om en bestemt del af lærerens praksis, nemlig lærer-elev-interaktionen, ikke i et generelt perspektiv, men med handlemuligheder her og nu, ikke ideelt set. Derfor tager jeg udgangspunkt i gymnasieskolen, som den fungerer i øjeblikket, som ramme om lærernes arbejde,
og min pragmatiske aktørvinkel betyder således, at jeg bestræber mig på at skabe ny viden,
der efterfølgende kan bruges til at diskutere spørgsmålet: Hvad kan gymnasielærere med udgangspunkt i viden sammen og hver for sig gøre anderledes inden for de aktuelle rammer for
at løse nogle af de pædagogiske problemer, der rapporteres om fra forskellig side?
Mit normative udgangspunkt har således været afgørende for, hvilket fokus jeg har valgt for
undersøgelsens teori og empiriske undersøgelse. Men jeg har naturligvis forsøgt at forholde
mig reflekteret til dette udgangspunkt og at sikre projektets validitet ved hjælp af det forskningsdesign og de metodiske overvejelser, som jeg gør rede for i et senere kapitel.

1.6. Afhandlingens opbygning
Afhandlingen er bygget op på følgende måde: I et indledende teoretisk kapitel præsenterer jeg
den teoretiske forståelse af kernebegreberne relation og motivation, som undersøgelsen hviler
på. Derved viser jeg, hvordan jeg afgrænser begreberne, og hvordan deres indbyrdes forhold
skal forstås. Dernæst følger en redegørelse for den empiriske undersøgelses metode efterfulgt
at afhandlingens hoveddel, den empiriske undersøgelse af forskningsspørgsmålet, som belyser,
hvordan de overordnede begreber folder sig ud i interaktionen mellem lærere og elever. Derefter følger en teoretisk perspektiverende diskussion af nogle af de væsentligste empiriske
fund. Afslutningsvis vil jeg præsentere afhandlingens konklusioner og diskutere, hvad de kan
betyde for gymnasielærere og gymnasieundervisning.
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Del to: TEORETISKE BEGREBER OM MOTIVATION
OG RELATIONER
2.1. Indledning
I dette kapitel vil jeg præcisere afhandlingens teoretiske udgangspunkt ved at redegøre for
dens motivationsbegreb og mit relationsbegreb. I det følgende vil jeg udfolde de teoretiske
positioner ved at starte med et kort metateoretisk rids over motivationsteoretiske traditioner.
Dernæst vil jeg udfolde den forståelse af motivation, som jeg bruger i denne afhandling, og
som styrer det blik, jeg anlægger på mit empiriske materiale, og det efterfølges af en tilsvarende udfoldelse af, hvilken forståelse af relationer, jeg anvender.

2.2. Motivationsteoretiske traditioner
Kort teorihistorisk rids
Lad os først se på, hvordan begrebet om motivation er blevet forstået gennem tiden, nærmere
bestemt siden midten af 1900-tallet. Men kan iagttage fire hovedtraditioner inden for motivationsteori i denne periode: En behavioristisk, en personlighedsorienteret, en humanistisk og en
socialkognitivistisk (Alexander 2006, Hein 2011). Den behavioristiske tradition, som dominerede forskningen frem til 1980’erne repræsenteret af bl.a. C.L. Hull (1884-1952) og B.F. Skinner
(1904-1990), beskriver menneskelig adfærd og reaktionsmønstre som et resultat af ydre påvirkninger. Det, som motiverer et menneske, er omgivelsernes positive eller negative reaktioner og de konsekvenser, som ens adfærd har. Hvis en adfærd udløser en positiv respons i form
af belønning eller opmuntring, vil man motiveres til at udvise mere af denne adfærd. Hvis man
omvendt får en negativ respons, vil det afholde personen fra at udvise en uønsket adfærd.
Denne motivationsforståelse opererer således med adfærdsregulering som det, der skaber
incitament til at gøre noget, og ikke med bevidstheden som afgørende faktor for menneskelig
adfærd (Hein 2011).
Inden for psykologien blev der i den samme periode udviklet forståelser af motivation baseret
på personlighedsteorier, fx Henry Murray (1893-1988), David McClelland (1917-1998) og John
Atkinson (1923-2003). Teorierne har det til fælles, at de ser motivation som en faktor ved
menneskers personlighed, dvs. personlighedstræk, som er stabile og varige, og som har betydning for en persons gennemgående måde at være motiveret på. Motivation forstås i denne
sammenhæng primært som ubevidste dispositioner og karaktertræk, bl.a. påvirket af erfaringer i barndommen, ud fra hvilke man kan opdele mennesker i forskellige motivationsprofiler,
fx typer, som har et stort præstationsbehov og andre, som har opfyldelsen af tilhørsbehov som
deres primære motiv (Vejleskov 2009).
Disse dominerende teorier blev fra 1960’erne og frem i stigende grad problematiseret. Behaviorismen har fx svært ved at forklare, hvorfor forskellige mennesker reagerer forskelligt på de
samme stimuli. Det kan også problematiseres, at man i de behavioristiske teorier drager slut-
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ninger om motivation ved kun at iagttage adfærd, for der er ikke nødvendigvis noget kausalforhold mellem påvirkning og reaktion, idet adfærd kan være initieret af mange forskellige ting
(Hein 2011). Desuden kan man ved almindelig iagttagelse se, at den samme persons motivation kan variere meget inden for forskellige områder, hvorfor forestillingen om motivation som
karaktertræk synes problematisk. Samtidig er der risiko for, at en sådan opfattelse bliver deterministisk og fikseres som en selvopfyldende opfattelse af fx skoleelevers motivation og potentialer.
Den første reaktion mod behaviorismen kom med ”den kognitive revolution” fra slutningen af
1950’erne. Denne nye teoretiske bølge flyttede fokus ind i den menneskelige bevidsthed og
interesserede sig for, hvordan de forestillinger, mennesker gør sig, påvirker deres handlinger.
Inspireret bl.a. af den spirende computerteknologi anså man nu i højere grad mennesket for at
være et informationsbearbejdende og tænkende væsen, som reflekterer og skaber mening
(Hein 2011). En gren af kognitivismen er den socialkognitivistiske teori, som bl.a. er repræsenteret af den canadiske psykolog Albert Bandura (1925 -), Paul Pintrich (1953-2003) og Dale
Schunk (1947-). Denne retning kritiserer behaviorismen for ikke at operere med bevidsthedens
mentale modeller som forklaring på, at mennesker reagerer forskelligt på de samme påvirkninger, og for at se bort fra betydningen af social interaktion: Det er ikke kun omgivelserne,
der påvirker mennesket – det er også omvendt, og det er netop den sociale interaktion og det,
man lærer af at iagttage andres adfærd og holdninger, som påvirker motivation.
Socialkognitivisterne tilføjer altså individets bevidsthed og sociale interaktion som afgørende
for, hvordan motivation skabes. Men denne retnings kritikere mente ikke, at den for alvor fik
gjort op med den behavioristiske forståelses deterministiske og mekanistiske menneskesyn,
som reducerede mennesket til ydrestyret væsen (Deci & Ryan 2000). Samtidig var der stadig
en række fænomener, som ikke kunne forklares med de eksisterende teorier: Hvad ligger der
bag menneskelig adfærd som leg, nysgerrig undersøgelse og spontan aktivitet uden ydre
igangsættende faktorer?
Det var i høj grad denne form for menneskelig aktivitet, der var fokus for den humanistiske
motivationstradition, som voksede frem fra 1970’erne. Den har som udgangspunkt, at mennesket er et subjekt, som ikke kun reagerer som et objekt på ydre påvirkninger, og at der iboende
i mennesket er en stærk indre drivkraft, en medfødt stræben mod psykologisk vækst og udfoldelse af potentialer, der får os til at udforske verden med nysgerrighed og virketrang. Den humanistiske tradition er bl.a. repræsenteret af Carl Rogers (1902-1987) og Abraham Maslow
(1908-1970), og det er det udgangspunkt, som Edward Deci (fødselsår ikke tilgængeligt) og
Richard Ryan (1953-) bygger videre på i deres empiriske studier og teoridannelser, som efterhånden blev til Self-Determination Theory. Decis Intrinsic Motivation fra 1975 var et af de første kontroversielle opgør med den dominerende forståelse, og de to amerikaneres forskning
viste, at motivation ikke er afhængig af forstærkning og ydre incitamenter, men tværtimod på
langt sigt kan svækkes af dem. Motivation afhænger derimod af, om de rette psykologiske
omstændigheder er til stede for at udfolde trangen til selvrealisering, hvilket betyder, at man
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får tilfredsstillet nogle grundlæggende menneskelige behov, især for at opleve, at man er herre
i sit eget liv.
Self-Determination Theory har udviklet sig til en etableret og forskningsmæssigt velunderbygget psykologisk teori, der bruges inden for et bredt spektrum af områder, fx organisation,
sundhed, sport og uddannelse (Deci & Ryan 2002a). Teorien står ikke uantastet og er gennem
årene blevet modsagt af motivationsforskere, som fastholder, at belønning og straf kan styrke
motivation (Pierce, Cameron m.fl. 2003). Den bliver også modsagt af kritikere med socialkonstruktionistisk udgangspunkt (Kenneth Gergen 1934-), som betragter den humanistiske traditions begreber om menneskelig identitet og et selv, der stræber mod udvikling, som en postromantisk illusion (Ryan & Deci 2002 s. 4). Men den er i dag dominerende inden for store dele
af nyere motivationsforskning.

Traditioner inden for nyere motivationsforskning
”Nyere motivationsforskning” er imidlertid ikke et entydigt begreb. Siden midten af 1980’erne
er den pædagogisk-psykologiske forskning i motivation vokset kraftigt, særligt i de angelsaksiske lande, Holland og Belgien. Den er som sagt i høj grad præget af Self-Determination Theory,
men inkluderer også forskere, som har rødder i socialkognitivismen, og der skelnes ikke skarpt
mellem de to traditioner, som optræder side om side i antologier og handbooks (Zimmerman
& Schunk 2011). Der er ikke tale om én sammenhængende teori, men derimod en lang række
mini-teorier, som hver for sig identificerer elementer af motivation (Boekaerts 2010). De har
den forståelse til fælles, at de tager afstand fra deterministiske opfattelser af motivation som
simpel respons på forstærkning eller som stabile personlighedstræk, og at de i stedet ser motivation som udtryk for individets selvforståelse og fortolkning af sine erfaringer. I skolesammenhænge betyder denne forståelse, at man ikke forstår motivation som noget, man enten
har eller ikke har, men retter blikket mod elevers opfattelser om sig selv og deres måde at lære
på, deres egne forudsætninger, årsagerne til, at det går dem godt eller dårligt i skolen osv.
Elevers oplevelse af skolens sociale læringsmiljø – herunder lærere og deres påvirkning – spiller en væsentlig rolle i skabelsen af disse forestillinger og følelser. Deraf følger, at motivation
opfattes som et dynamisk begreb, som er situationsbestemt og et resultat af erfaringer (Skaalvik & Skaalvik 2007).
Den nyere motivationsteori og -forskning falder inden for flere traditioner, der anlægger forskellige vinkler på motivation. Eccles & Wigfield (2002), som selv er en del af feltet, foretager
en inddeling i fire traditioner:
1. Teorier om betydningen af, hvilke forventninger man har til sin egen kompetence og sin
præstation. Fremtrædende teoretikere herfra er Bandura, E. Skinner og Weiner, og det overordnede spørgsmål, som teorierne forsøger at belyse, er den motivationelle virkning af at
spørge ”Kan jeg klare denne opgave?”
2. Teorier om betydningen af, hvilke årsager og interesser, der ligger bag, at man går i gang
med en aktivitet, og hvilken karakter målet for aktiviteten har. Her finder man SelfDetermination Theory , Csikszentmihalyis Flow-teori, Dweck og Ames’ teorier om læringsmål
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versus præstationsmål og Kathryn Wentzels teorier om sociale mål. Det overordnede spørgsmål, som teorierne forsøger at belyse, er ”Hvorfor gør jeg det her?”
3. Teorier, som kombinerer betydningen af forventninger og forestillinger om ens eget arbejde. Her finder man bl.a. Weiners attributionsteori, Covingtons selvværdsteori og Eccles’ og
Wigfields Expectancy-Value model. Spørgsmålene lyder her ”Hvorfor går det mig godt/dårligt?
Hvad får jeg ud af det, og kan det true mit selvværd?”
4. Teorier, der belyser samspillet mellem motivation og erkendelse (cognition), og hvordan
motivation omsættes til handling. Denne tradition domineres af teorier om Self-Regulated
Learning (Zimmermann, Pintrich) og teorier om volition, dvs. viljestyrke og evne til at føre intentioner ud i livet (Corno). Her belyses spørgsmålet ”Hvordan får jeg gjort det, jeg gerne vil?”

Dansk gymnasiepædagogisk diskurs om motivation
I Danmark eksisterer den forståelse, som jeg har gjort rede for i det foregående, stort set ikke
inden for den teoretiske gymnasiepædagogiske diskurs. I afhandlingen vil jeg flere gange diskutere den teoretiske tænkning, der dominerer denne danske diskurs, og jeg vil indledningsvis
her forklare, hvordan jeg mener, man kan identificere en diskurs på dette område.
I Danmark er der monopol på pædagogisk grunduddannelse af gymnasielærere, nemlig gymnasiepædagogikum, der er en national etårig vekseluddannelse, som alle nye, fastansatte
gymnasielærere skal gennemgå25. En del af uddannelsen er teoretisk pædagogikum, der har en
studieordning, der godkendes af Undervisningsministeriet, samt et pensum og konkrete kursusprogrammer for de deltagende pædagogikumkandidater. En væsentlig del af pensum har
de sidste 20 år været tre bestemte grundbøger, der har afløst hinanden: Pædagogik og perspektiv (Damberg 1999), Gymnasiepædagogik – en grundbog (Damberg m.fl. 2006) og en revideret udgave af den i Gymnasiepædagogik – en grundbog (Damberg m.fl. 2013).
Den danske teoretiske diskurs kan beskrives forholdsvis præcist som det, der især kommer til
udtryk i de tre grundbøger og i programmet for teoretisk pædagogikum, fordi uddannelsen har
en monopolstatus, og den teoretiske forståelse, som dominerer teoretisk pædagogikum, er
således en tænkning, som alle nye lærere socialiseres ind i. Desuden udbyder det forskningsmiljø på Syddansk Universitet, hvorfra forfatterne til de nævnte grundbøger i meget stort tal
kommer, en væsentlig del af efter- og videreuddannelsen af gymnasielærere, bl.a. en master i
gymnasiepædagogik26, hvorved de er med til også at præge den teoretiske tænkning blandt
gymnasielærere efter pædagogikum.
Den måde, gymnasielærere i Danmark forstår pædagogik på, er således i høj grad præget af en
bestemt teoretisk tænkning, nemlig den, der er formet i teoretisk pædagogikum. Det betyder
naturligvis ikke, at alle landets lærere tænker ens. De er forskellige, og deres personlige erfaringer og forskellige skolemiljøer påvirker dem på mange måder. Men deres grunduddannelse
og teoretiske skoling er som udgangspunkt det samme, og derfor er det interessant at holde
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http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/paedagogikum1
http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/master/master_gymnasiepaedagogik
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dette udgangspunkt op imod andre teoretiske forståelser og at se, om der alene i denne teoretiske diskurs kan findes nogle forhold, som det kunne være værd at ændre.
Når det drejer sig om teoretisk forståelse af motivation, kan man se, at motivation i mange år
stort set ikke har været genstand for eksplicit opmærksomhed. I grundbogen Pædagogik og
perspektiv (Damberg 1999) er der seks sider om motivation (ud af 314 sider), som består af en
gennemgang af ældre humanistisk motivationsteori (Maslows behovspyramide og ”direkte
motivation” og ”indirekte motivation”). I grundbogen fra 2006 er gennemgangen udvidet til 12
sider. Her er der en mere grundig redegørelse for de samme ældre teorier suppleret med Atkinsons personlighedsteorier og en enkelt reference til nyere teori (Martin Ford). Emnet motivation er desuden stort set fraværende i teoretisk pædagogikum som selvstændigt emne. Det
nævnes i en liste i studieordningen27, men på de almenpædagogiske kurser 2012-2013 indgår
det ikke, vurderet ud fra litteraturliste og program for de to kurser28.
I den reviderede udgave af Gymnasiepædagogik fra 2013 bliver der taget anderledes fat i et
helt nyt kapitel på 20 sider af Lars Brian Krogh og Hanne Møller Andersen, hvor nyere motivationsteorier med hovedvægt på Self-Determination Theory gennemgås og for første gang introduceres i gymnasiesammenhæng i Danmark. Men indtil da er det altså meget sparsomt,
hvilken rolle teori om motivation har spillet i den pædagogiske uddannelse af gymnasielærere,
og de teorier, der er blevet anvendt, har indtil 2013 været af ældre dato og præget af motivationssyn, som man har opgivet i det meste af den aktuelle forskning.

2.3. Afhandlingens motivationsbegreb
I det følgende afsnit vil jeg nu forlade den overordnede præsentation af motivationsteoretiske
traditioner og udfolde de dele af dem, som danner grundlaget for denne afhandlings forståelse
og analyse.
Mit teoretiske udgangspunkt er valgt med henblik på afhandlingens forskningsspørgsmål, der
undersøger lærer-elev-relationens betydning for motivation. Det betyder, at motivationsbegrebet skal rumme teoretisk belysning af de relationelle aspekter af motivation. For det andet
betyder mit overordnede praksisforandrende sigte, at det må være en central del af motivationsforståelsen at kunne forklare, hvordan motivation kan udvikles og ændres. Begrebet skal
således rumme belysning af kontekstuelle, påvirkelige faktorer i undervisning, som lærere kan
arbejde med i deres pædagogiske praksis, fx i modsætning til forhold i elevers familiemæssige
baggrund. For det tredje skal de teoretiske begreber være i overensstemmelse med mine egne
grundlæggende antagelser. Et teoretisk begreb om motivation som noget situationsbestemt,
der er udtryk for såvel indre udfoldelsestrang som reaktioner på sociale påvirkninger, afspejler
mit eget humanistisk og socialkognitivistisk inspirerede udgangspunkt.
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http://static.sdu.dk/mediafiles//3/A/8/%7B3A82B8EB-E1AE-4181-809EC4FDDB5B14C7%7DStudieordning%20p%C3%A6dagogikum090505.pdf
28
https://elearn.sdu.dk/webapps/cmsmain/webui/users/paedsekr/TP12?action=frameset&subaction=view&uniq=48nv7m&mask=/users/paedsekr
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Af disse grunde lægger jeg vægt på Self-Determination Theory-traditionen og dens begreb om
relatedness og nyere relationsteoriers videreudvikling heraf, især Katryn Wentzel og de australske uddannelsesforskere Martin & Dowson, som har videreudviklet forståelsen for det
relationelles rolle i motivation. Desuden bruger jeg Albert Banduras teorier om mestringsforventninger for at belyse betydningen af, hvordan det sociale samspil med lærere påvirker
elevers motivation.

Definition af motivation
Der er inden for den nyere forskningstradition en vis konsensus om at definere motivation som
en række indbyrdes sammenhængende forestillinger og følelser, som påvirker og styrer adfærd (Martin & Dowson 2009, Wentzel 2012). Disse psykologiske processer er ikke stabile, men
påvirkelige, og de har betydning for, hvordan man engagerer sig i en opgave, og hvilken retning, styrke og vedholdenhed, man lægger i sit engagement (Alexander 2006). I skolesammenhæng er de afgørende for, hvad elever vælger at gøre, hvor stor og hvor vedholdende en indsats, de lægger i arbejdet, og hvordan de reagerer over for modstand i læringsprocessen. Denne definition retter således fokus mod forestillinger og følelser som det, der afgør elevers motivation, engagement og vedholdenhed.

Self-Determination Theory
Som nævnt er en af de mest etablerede forståelser af motivation udviklet inden for SelfDetermination Theory af Deci og Ryan (Ryan & Deci 2000, Deci & Ryan 2002a 2002b). Den er
vokset frem siden midten af 1970’erne som en stadig tættere integration af flere del-teorier
med fælles grundantagelser om motivation (Vansteenkiste m.fl. 2010), hvoraf to er centrale
her. Den første er teorien om basale behov, Basic Psychological Needs Theory: Menneskets
medfødte lyst til at være aktiv og udfolde sig af indre tilskyndelse fremmes, når tre basale behov for oplevelse af kompetence, autonomi og tilhørsforhold er opfyldt:
Competence refers to feeling effective in one’s ongoing interactions with the social environment and experiencing opportunities to exercise and express one’s capacities […]
Competence is not, then, an attained skill or capability, but rather is a felt sense of
confidence and effectance in action. Relatedness refers to feeling connected to others,
to caring for and being cared for by those others, to having a sense of belongingness
both with other individuals and with one’s community […] concerns the psychological
sense of being with others in secure communion or unity. Finally, autonomy refers to
being the perceived origin or source of one’s own behavior […] When autonomous,
individuals experience their behavior as an expression of the self (Deci & Ryan 2002b
s. 7-8).
Oplevelse af kompetence er altså en følelse af at kunne det, som en opgave kræver. Det drejer
sig ikke om dygtighed i absolut forstand, men oplevelsen af at have de nødvendige forudsætninger og at slå til. Oplevelse af tilhørsforhold er en følelsesmæssig tryghed og sikkerhed af at
høre sammen med personer eller grupper, man indgår i. Oplevelse af autonomi betyder ikke
frihed eller uafhængighed, men at man er personligt involveret og engageret i det, man laver,
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handler i overensstemmelse med sine egne værdier og selv er med til at bestemme, dvs. har
(en grad af) kontrol og ejerskab til sit arbejde.
Deci og Ryan mener, at disse tre behov er universelle (ibid.) og helt centrale for motivation, for
når de er tilfredsstillet, vil man være tilbøjelig til at give sig i kast med udfordringer og arbejde
med interesse, nysgerrighed og vedholdenhed. Omvendt vil det svække motivation, hvis et
eller flere af de tre behov ikke opfyldes. De tre behovs relative styrke varierer over tid og fra
person til person, men flere end et ser ud til at skulle tilfredsstilles for at styrke motivation
(Krogh & Møller Andersen 2013).
I Deci & Ryans forskning er relatedness det behov, der er mindst udforsket, idet det er det af
de tre behov, som blev opdaget senest, og det blev først for alvor fra 1995 formuleret som det
tredje basale behov. I forskningshistorien er der derfor en større belysning af kompetence og
autonomi, hvilket også ses ved, at autonomi, som også kaldes self-determination, indgår i navnet på forskningstraditionen, da det var det behov, som først blev udforsket. Relatedness er
samtidig det, som tillægges mindst betydning af de tre (2000 s. 235, 2002b s. 14). Motivationsbegrebet i Self-Determination Theory er meget bredt og dækker alle former for menneskelig
aktivitet, også det, man foretager sig, når man er alene. Man kan således iagttage stærk motivation hos personer uden, at de indgår i et fællesskab med andre, og relatedness opfattes derfor ikke som en nødvendig motivationsfaktor i alle sammenhænge. Men læring i skolen, dvs.
en institutionaliseret, kollektiv sammenhæng, indebærer altid interaktion med andre elever og
lærerne, og Self-Determination Theory-forskning i motivation i skolen har da også stort fokus
på behovet for tilhørsforhold (Reeve 2002). Relatedness er til gengæld det helt centrale begreb
i forbindelse med internaliseringsprocesser, hvor man øger sin motivation ved at indoptage
ydre værdier og normer gennem identifikation med andre, fx en lærer (se senere).
Den anden af del-teorierne er Organismic Integration Theory, som introducerer begreberne
om indre og ydre motivation. Oplevelsen af kompetence, tilhørsforhold og autonomi er knyttet
til den motivationsform, som Deci & Ryan kalder indre motivation, også kaldet intrinsisk eller
autonom. Den er til stede, når man har lyst til at vide eller gøre noget, fordi det i sig selv er
interessant og tilfredsstillende. I skolen kan indre motivation komme til udtryk, når elever oplever det faglige arbejde som spændende med værdi i sig selv, og at de arbejder af lyst. De
oplever en indre glæde og tilfredsstillelse og behøver ikke lærerens eller skolens regulering,
fordi de får ”skub” nok indefra. Ydre motivation er den tilstand, hvor man foretager sig noget
med henblik på det resultat eller den konsekvens, der kan komme ud af det, og som ikke ligger
i aktiviteten selv. Det, der sætter en aktivitet i gang, er noget uden for personen selv, som i
skolesammenhængen fx kan være ønsket om høje karakterer, en studentereksamen, et bestemt job, at opfylde forældres forventninger, at undgå skamfølelse eller at vise, hvor god man
er.
I de tidlige udgaver af teorien opererede Deci og Ryan med et modsætningsforhold mellem de
to motivationsformer. Men denne forståelse er blevet modificeret, så modsætningen til indre
motivation er ikke-motivation. Den ydre motivationsform, der ligger mellem de to yderpoler,
er nemlig et dynamisk felt. Det illustreres i dette skema:
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Figur 1. Efter Ryan & Deci 2000, egen oversættelse og bearbejdning

Lad os først se på positionen længst væk fra den indre motivation helt til venstre i skemaet,
nemlig den ikke-motiverede tilstand. Her mangler personen den energi, der skal sætte aktivitet
i gang, og det skyldes fraværet af de grundlæggende behovsopfyldelser, idet man ikke oplever
at have den nødvendige kompetence, at have kontrol over situationen, eller at have et positivt
tilhørsforhold til de personer, man indgår i fællesskab med.
AM [amotivation] is a construct similar in many ways to learned helplessness […],
mostly because amotivated individuals feel incompetent and act like they have little or
no control. Their behaviors are perceived to be caused by forced outside themselves.
They begin to feel helpless and may start to question the usefulness of engaging in the
activity in the first place. A highly probable consequence of AM is to quit the activity
toward which the individual is amotivated (Vallerand & Ratelle 2002 s. 43).
Mellemfeltets ydre motivation er ikke en fast kategori, men en motivationsform, som Deci &
Ryan inddeler i fire kategorier, som afspejler grader af indrestyring: De mest ydrestyrede motivationsformer (den ydre og den indoptagede kontrol) er baseret på, at man ikke er motiveret
af selve aktiviteten og dens betydning, men af oplevelse af pres, enten et ydre pres i form af
straf eller belønning, eller et indre pres i form af behov for at beskytte sit selvværd. Disse motivationsformer svarer til den ydre regulering, som er det centrale element i den behavioristiske motivationsforståelse. De mest indrestyrede (den identificerede og den integrerede
kontrol) er former for ydre motivation, hvor man er på vej til at indoptage ydre mål, værdier og
oplevelsen af kontrol over sit eget arbejde, men stadig arbejder på baggrund af ydre incitamenter. Deci & Ryan beskriver det sådan, at man har slugt omgivelsernes regulering, men
uden at fordøje den (Deci & Ryan 2000 s. 236).
Der er således ikke tale om, at personer kan placeres entydigt og endegyldigt i en af kasserne i
skemaet. Det er dynamiske tilstande, og der er i Self-Determination Theory især fokus på den
proces, der kan skabe udvikling mod højre, og som er baseret på internalisering:
Internalization is an active, natural process in which individuals attempt to transform
socially sanctioned mores or requests into personally endorsed values and selfregulations (ibid. s. 235-236).
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I denne socialisering henimod indoptagelse af omgivelsernes – fx skolens – værdier, er oplevelsen af positive relationer og tilhørsforhold afgørende (se senere om internalisering).
Deci & Ryan og adskillige andre motivationsforskere (se Deci & Ryan 2002a) har siden slutningen af 80’erne udført en omfattende empirisk forskning, og resultatet i forhold til skolen er
entydigt: Indre, autonom motivation har positiv effekt på elevers læring:
Two decades of empirical work support the following two conclusions: (1) Autonomously-motivated students thrive in educational settings, and (2) students benefit
when teachers support their autonomy… It essentially means that students achieve
highly, learn conceptually, and stay in school in part because their teachers support
their autonomy rather than control their behavior (Reeve 2002 s. 183).
Jo mere den autonome, indre motivationsform præger elever, jo bedre bliver læringsudbyttet,
og jo bedre trives de i skolen. Den ydre motivation er ikke en lige så hensigtsmæssig drivkraft,
og det skyldes afledte konsekvenser af, at man ikke styrer sit eget arbejde: Den fremmer overfladelæring, dvs. udenadslære og fragmenteret viden, fordi den ikke opstår ud fra et ønske om
forståelse (dybdelæring), men om at leve op til nogle ydre krav. Hvis man er vant til kun at
arbejde pga. ydre incitamenter, kan man blive afhængig af motiverende tilskyndelser fra læreren, og den indeholder altså en risiko for at skabe uselvstændige elever, som kun kan arbejde
med ydre pres.
Men selvom den indre motivation er den ideelle, er det ikke den, der dominerer i virkeligheden:
Understanding these different types of extrinsic motivation, and what fosters each of
them, is an important issue for educators who cannot always rely on intrinsic motivation to foster learning. Frankly speaking, because many of the tasks that educators
want their students to perform are not inherently interesting or enjoyable, knowing
how to promote more active and volitional (versus passive and controlling) forms of
extrinsic motivation becomes an essential strategy for successful teaching (Ryan &
Deci 2000 s. 55).
Det er derfor en central pointe, at lærere bør tage udgangspunkt i, at indre motivation ikke er
den eneste positive udgave, og at den kan være et sjældent fænomen. Der er så mange dele af
skolearbejdet, som elever ikke af sig selv har lyst og interesse for, at lærere bliver nødt til at
have forståelse for alle de motivationsformer, elever kan være præget af. Lærere kan ikke have
indre motivation som den eneste forventning, men må arbejde på at fremme de mest hensigtsmæssige typer af ydre motivation. Det sker ved at styrke elevers oplevelse af kompetence,
tilhørsforhold og autonomi og ved at hjælpe elever til at internalisere den ydrestyrede motivation og på den måde skubbe dem mod højre i skemaet ovenfor.
Det er også en pointe i Self-Determination Theory, at den motivationsfremmende indrestyring
modarbejdes, hvis lærere forstærker ydre incitamenter ved at bruge belønning og straf, fx
præmier, konkurrenceelementer, vægt på karakterer, trusler, deadlines osv., fordi det under-
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minerer elevers oplevelse af at have autonomi i forhold til deres egen læringssituation (Ryan &
Deci 2000, Deci & Ryan 2002, Reeve 2002).
Den canadiske psykologiprofessor Robert Vallerand og kolleger har med udgangspunkt i Deci &
Ryans begreber om ikke-motivation, ydre og indre motivation udviklet en hierarkisk model for
motivation (Vallerand & Ratelle 2002). Kernen i modellen er, at motivation eksisterer på tre
niveauer: et globalt, et kontekstuelt og et situationelt. Det globale niveau er en persons mest
generelle motivationsform og afspejler, om personen er mest tilbøjelig til at interagere med
sin omverden på den måde, der er præget af ikke-motivation, ydre eller indre motivation. Det
kontekstuelle niveau refererer til særlige livsområder, fx uddannelse, fritid og sociale sammenhænge. Den dominerende motivationsform kan være forskellig inden for de forskellige områder. Fx kan man være stærkt indremotiveret til at spille fodbold, mens man kun arbejder under
kraftig ydrestyring i skolen, og i skolen kan der være stor forskel på fag. Det situationelle niveau
er her-og-nu-opgaven. En konkret oplevelse på et bestemt tidspunkt kan udløse forskellige
motivationsformer, sådan at fx positiv opmuntring fra en lærer kan få en elev til at gøre noget
med større entusiasme end ellers.
Der er sammenhæng mellem niveauerne sådan, at indre motivation på et højere niveau giver
sandsynlighed for det samme på lavere niveauer, og der er således en generel tilbøjelighed hos
en person; men der er ikke tale om et fast personlighedstræk. Motivationen for den samme
person kan variere fra område til område og fra fag til fag, og desuden kan erfaringer fra lavere
niveauer smitte af opad og med tiden ændre mønsteret:
A [further] motivational feature concerns the recursive bottom-up influence of situational motivation on contextual motivation. Repeatedly engaging in intrinsically
motivating activities (at the situational level), together with experiencing their beneficial consequences will play a role in facilitating contextual intrinsic motivation
(ibid. s. 40).
Motivation er altså et dynamisk fænomen, som påvirkes løbende af bestemte erfaringer. Hvis
vi med udgangspunkt i Vallerands hierarkiske model zoomer ind på motivation i skolen, kan de
tre niveauer illustreres med følgende figur:
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Figur 2. Egen model efter Skaalvik & Skaalvik 2007 og Vallerand & Ratelle 2002.

En elevs generelle selvopfattelse – hans/hendes globale motivation – er summen af et meget
stort antal generaliserede erfaringer. Derfor er den ret stabil over et-to år (Skaalvik & Skaalvik
2007 s. 119), fordi den netop er summen af underliggende oplevelser, og det tager tid at få
påvirkningerne opad i hierarkiet. Men den globale opfattelse er dynamisk og kan flyttes, fordi
selvopfattelsen på kontekstuelle områder ændrer sig hurtigere som følge af nye konkrete erfaringer med læringssituationer – fx en uventet anerkendelse fra en lærer, som smitter af og er
med til at ændre mønstret, idet de små situationsbestemte erfaringer forplanter sig opad i
stadig mere generelle mønstre.

Mestringsforventninger
Albert Bandura og hans teori om self-efficacy kan kaste yderligere lys over den dynamiske proces, som kan ændre elevers selvopfattelse og motivation. Banduras sociale læringsteori vælger
jeg at bruge som et supplement til Self-Determination Theory, der har fokus på indre drivkræfter, idet Bandura belyser, hvilken betydning ydre påvirkning i form af interaktion og iagttagelse
af andre har for motivation, fx hvilken betydning andre elever og lærere har for dannelsen af
en elevs selvopfattelse og motivation. Inddragelsen af Banduras teorier er således en måde at
udvide forståelsen for betydningen af det sociale element i relatedness.
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Banduras centrale begreb, self-efficacy, definerer han som ”the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce the outcomes” (Bandura 1977, 1997). Ordet har endnu ikke en etableret dansk oversættelse, men jeg vælger at oversætte det med
ordet mestringsforventninger29. Mestringsforventninger drejer sig således om menneskers
forventninger om, hvor godt de regner med at kunne klare den kommende opgave. Det er ikke
dygtighed og evner, man vurderer, men svar på spørgsmål som ”Kan jeg klare denne opgave?”
Hovedpointen er, at selve forventningerne har afgørende indflydelse på, hvor godt man klarer
sig. Mestringsforventninger bliver etableret over tid som summen af de erfaringer, man gør
sig, og de har fire kilder (Bandura 1977):
1. Egne tidligere erfaringer: Oplevelser af resultater, succes eller nederlag på et bestemt
område. Hvordan gik det?
2. Andenhånds-oplevelser: Hvad ser man, at andre gør? Hvordan løser andre elever opgaverne, og hvilken feedback får de? Denne kilde kan fx bidrage med den positive forventning ”Hvis de kan, kan jeg nok også”.
3. Verbal feedback: Kommentarer, feedback og tilskyndelser, som en elev får af lærere,
andre elever eller forældre, fx ”Du klarer det godt”.
4. Fysiske fornemmelser: Hvilke kropsfornemmelser opstår der i eleven, når han/hun skal
løse en opgave? Ubehagelige fornemmelser, fx hjertebanken eller rødmen, eller positive fornemmelse, fx varme og glæde, fungerer også som kilde til mestringsforventninger.
Hvis summen af erfaringer og oplevelse er positiv, kan det sætte gang i flere sammenhængende positive processer:
Not only can perceived self-efficacy have directive influence on choice of activities and
settings, but, through expectation of eventual success, it can affect coping efforts once
they are initiated. Efficacy expectations determine how much effort people will expend
and how long they will persist in the face of obstacles and aversive experiences (ibid.
194, mine fremhævninger).
Hvis man har høje mestringsforventninger, er der stor sandsynlighed for, at man vælger at gå i
gang med en opgave og for, at man udviser vedholdenhed. Desuden er man mere tilbøjelig til
at afprøve alternative arbejdsstrategier, når der opstår problemer (Martin & Dowson 2009 s.
336), og man knytter positive følelser til opgaven, når man forestiller sig, at man vil klare den
(Alexander 2006 s. 228). Omvendt vil man med lave mestringsforventninger undgå svære opgaver, som man vil opleve som en trussel, og man oplever nederlag som vidnesbyrd om personlige mangler. Processen i en positiv udgave ser således ud:
29

Sprogligt betyder efficacy ikke ”effektivitet” i betydningen dygtighed og hurtighed, men snarere et begreb om
virkningsfuldhed, der også rummer elementer af energi og mestring. Krogh & Møller Andersen (2013) foreslår
”håndteringsforventninger”, men det mener jeg er for snævert, idet det at ”håndtere” associerer til en for instrumentel og praktisk tilgang, mens det for Bandura involverer en række mere omfattende forudsætninger af kognitiv
og emotionel karakter.
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Figur 3. Mestringsforventninger. Egen model.

Mestringsforventninger er knyttet til en bestemt opgave eller situation, men positive erfaringer kan, som vi har set, efterhånden generaliseres, sådan at en persons dominerende forventninger bliver positive, fx til et helt fag.
Betydningen af negative erfaringer afhænger af, hvornår de indtræder: Hvis man i forvejen
generelt har positive forventninger til sig selv, har en negativ erfaring ikke så stor betydning,
for hvis man overordnet set klarer sig alligevel, kan det styrke motivationen at vide, at man
ikke bliver væltet af lidt modgang. Omvendt kan det være ødelæggende for motivation at opleve gentagne nederlag i starten af et forløb:
Successes raise mastery expectations; repeated failures lower them, particularly if the
mishaps occur early in the course of events […] The effects of failure on personal
efficacy therefore partly depend on the timing and the total pattern of experiences in
which the failures occur (Bandura 1977 s. 195).
Der kan dannes en tilstand af tillært hjælpeløshed, hvis man på et tidligt tidspunkt i sit skoleforløb, i en ny klasse, i et nyt fag eller med en ny lærer får gentagne negative mestringserfaringer, som tilsammen skaber et mønster, der etablerer tilsvarende negative mestringsforventninger.
Lærere spiller således en stor rolle i, om elever udvikler negative eller positive mønstre: Forudsætningen for de positive er, at elever faktisk får gode mestringserfaringer, især i begyndelsen
af en læringsproces, hvilket kræver, at lærerne skaber et positivt og støttende læringsmiljø
med mulighed for, at elever kan opleve kompetence, autonomi og tilhørsforhold. Når motivation er et resultat af erfaringer, er det noget lærere kan bidrage til, for hensigtsmæssige moti-
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vationsopfattelser kan udvikles. Det er ikke noget, elever har eller ikke har. Det er noget, lærere kan påvirke og forme.

2.4. Afhandlingens relationsbegreb
Jeg vil nu forlade motivation som overordnet begreb og zoome ind på afhandlingens relationsbegreb. Den teoretiske forståelse, jeg anvender i denne afhandling, afspejler mit fokus på relationen mellem en lærer og den enkelte elev. Det betyder, at jeg ikke inddrager teori om interaktionen mellem elever og om klasserumskultur eller ungdomskultur. Jeg anvender endvidere
et relationsbegreb, som er rettet mod en praktisk pædagogisk kontekst, dvs. relationelle forhold, som er iagttagelige i en konkret undervisningspraksis, og som kan påvirkes af lærere. Jeg
anlægger derfor fx ikke en dybdepsykologisk, socialpsykologisk eller sociologisk vinkel, der
belyser elevers eller læreres følelsesstrukturer eller sociale baggrundsforhold, og jeg anlægger
heller ikke en filosofisk, erkendelsesteoretisk vinkel om relationers principielle betydning.
I forhold til den lange og omfattende forskningstradition om motivation er teorier om relationer mindre velbelyst og et yngre forskningsfelt. Men inden for de seneste 10 år er der kommet
stor forskningsmæssig interesse for netop dette aspekt af motivation, bl.a. hos forskere som
Kathryn Wentzel, Monique Boekaerts, Andrew Martin og Martin Dowson, som underbygger
motivationsteoriens pointering af, at motivation ikke er et stabilt personlighedstræk, og yderligere belyser, hvordan det i særlig grad formes gennem menneskelige relationer.
En af de mest fremtrædende, den amerikanske motivationsforsker Kathryn Wentzel, opsummerer i Handbook of Motivation at School (Wentzel & Wigfield 2009) den konsensus, der er
ved at vokse frem:
There is a growing consensus that the nature and quality of children’s relationships
with their teachers play a critical and central role in motivating and engaging students
to learn […] The research in this chapter has established clear associations between
the nature and quality of teacher-student relationships and students’ social and
academic motivation, behavioral competencies, and academic performance at school.
These findings appear to be robust regardless of theoretical perspectives, type of
assessment, and student age (ibid. s. 301+314f).
Der er således bred og voksende forskningsmæssig anerkendelse af, at positive lærer-elevrelationer påvirker elevers motivation, adfærd og faglige udbytte positivt (Alexander 2006,
Boekaerts 2010, Hattie 2009, 2012, Martin & Dowson 2009, Skaalvik & Skaalvik 2007, Wentzel
1999, 2012), og sammenhængen er påvist på tværs af elevers alder, forskningsmetoder og
teoretisk udgangspunkt.
Flere metaanalyser påviser også sammenhængen mellem relationer og læringsudbytte. Som
nævnt i indledningen har et review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Nordenbo m.fl. 2008) vist, at ”lærerens positive sociale interaktion med eleverne” er en af de mest
betydningsfulde forudsætninger for elevudbytte. Samme konklusion finder man i en amerikansk metaanalyse (Cornelius-White 2007), der beskæftiger sig med sammenhængen mellem
”learner-centered teacher variables” og en række variable med hensyn til elevudbytte. Hoved-
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konklusionen er, at positive relationer har mere end gennemsnitlig positiv indflydelse på elevers motivation og læringsudbytte sammenlignet med en række andre pædagogiske faktorer.

Relationen: et samlende begreb for motivation
Jeg tager i denne afhandling udgangspunkt i Self-Determination Theorys begreb om relatedness som det teoretiske udgangspunkt for opbygningen af en teoretisk forståelse om relationer. Men som det er nævnt tidligere, er Deci og Ryans begreb det mindst udfoldede af de tre
grundlæggende behov, og jeg vil især bruge de australske uddannelsesforskere Andrew Martin
og Martin Dowson (2009) til at udvide beskrivelsen. Martin & Dowson giver relationen en mere
fremtrædende plads for motivation end Deci & Ryan, idet de anlægger det synspunkt, at relationsbegrebet er en forståelsesramme, som kan samle forskellige aspekter af motivation. De
foreslår, at relationer er et overbegreb, som binder forskellige teoretiske tilgange til motivation sammen, fordi det er gennem individets relationer og sociale interaktion, at de forestillinger og følelser, som er grundelementerne i motivation, påvirkes:
We propose that relationships affect achievement motivation by directly influencing
motivation’s constituent beliefs and emotions. Ongoing social interactions teach
individuals about themselves and about what is needed to fit in with a particular
group. Accordingly, individuals develop beliefs, orientations, and values that are
consistent with their relational environment. Hence, relatedness in the academic
domain teaches students the beliefs, orientations, and values needed to function
effectively in academic environments. In turn, these beliefs (if positive and adaptive)
direct behavior in the form of enhanced persistence, goal striving and self-regulation
(ibid. s. 328-329).
Relationen mellem lærer og elev har en direkte påvirkning på motivationsforestillinger, selvopfattelser, følelsesmæssige trivsel og oplevelse af skolen, som påvirker elevers motivation positivt eller negativt. Derfor er relationen det centrale element i motivation.

Hvad er sammenhængen mellem motivation og relationer?
Men hvad er årsagen til, at denne sammenhæng eksisterer? Hvad er det mere specifikt i forholdet til læreren, der påvirker elever? Den relationsteoretiske forskning, som jeg anvender
(Wentzel, Boekaerts, Deci & Ryan, Cornelius-White, Martin & Dowson, Skaalvik & Skaalvik), har
jeg læst på tværs for at finde frem til, hvilke sammenhænge der fremhæves som gennemgående, og på den baggrund vil jeg i det følgende redegøre for tre centrale forhold.
Oplevelse af tryghed
Den første sammenhæng er emotionel og drejer sig om, at relationens karakter afgør, om man
oplever læringsmiljøet som trygt. Denne del af argumentationen tager udgangspunkt i den
psykologiske tilknytningsteori, der inkluderer spædbarns-, hjerne- og relationsforskning og er
repræsenteret ved fx udviklingspsykologerne Daniel Stern, John Bowlby, Stein Bråten og Peter
Fonagy. Tilknytningsteorien udforsker dynamikken i den tætte relation mellem mor (eller en
anden omsorgsperson) og barn og dens langsigtede konsekvenser for et menneskes muligheder for at indgå i sunde relationer.
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Trygge relationer mellem mor og barn er karakteriseret ved positive følelser og omsorg for
barnets behov. Forudsætningen for det er, at moderen er i stand til at leve sig ind i barnets
tilstand og følelser, rumme dem og reagere forstående og forudsigeligt, dvs. med reaktioner,
der er adækvate, fordi de spejler barnets følelser. Hvis disse kvaliteter er til stede, udvikler
barnet en positiv opfattelse af sig selv, nysgerrighed og lyst til at udforske omgivelserne og
gode mestringsstrategier (Deci & Ryan 2002b, Juul & Jensen 2003). Disse faktorer har tilsvarende betydning i forholdet mellem lærer og elev:
Attachment theories (e.g. Bowlby, 1969, Stern 1977) are influential on teacher-student
relationship research and originate from the perspective on mother-child relationship.
Attachment research emphasizes the long-lasting and personality-forming nature of
relationships. Secure and reciprocal attachments are important for students to engage
in their relationships with teachers, peers, and subject matter and develop healthy selfconcepts and senses of well-being (Cornelius-White 2007 s. 115).
Nøgleordene er ”secure and reciprocal attachments”, dvs. et forhold mellem lærer og elev, der
er præget af tryghed og gensidighed. Et sådant læringsmiljø virker på samme måde som det
trygge mor-barn-forhold og fremmer elevers positive oplevelse af sig selv:
A positive sense of self, curiosity and willingness to explore, and trust in others can be
viewed as central precursors to children’s beliefs about their efficacy to learn and interact socially with others, beliefs about personal control, and intrinsic interest in classroom activities (Wentzel 2009 s. 302).
Hvis lærere er i stand til at etablere en følelsesmæssigt tryg og positiv ramme om undervisningen og en positiv interaktion, er forudsætningerne til stede for elevernes mod og lyst til
at lære. I en institutionaliseret skolesammenhæng er der naturligvis tale om andre følelser
mellem de to parter end primærrelationernes kærlighed; men pointen er, at den samme sammenhæng virker fremmende for elevers læringslyst.
Hjælp og vejledning fra læreren
Den anden sammenhæng er mere kognitiv eller instrumentel end emotionel, omend det kan
være svært at trække grænsen skarpt. Det drejer sig om betydningen af lærerens hjælp, vejledning og instruktion:
Students will come to value […] goals valued by teachers when they perceive their
interactions and relationships with them as providing clear direction concerning goals
that should be achieved; as facilitating the achievement of their goals by providing
help, advice, and instruction (Wentzel 2009 s. 305).
Det er afgørende for elevers motivation, at de får støtte af læreren til deres læringsarbejde, og
der er to sider af denne støtte: Den første handler om retningslinjer. Elever har behov for, at
læreren viser dem, hvad de skal. Hvis læreren ikke eksplicit og tydeligt kommunikerer til eleverne, hvilke regler og forventninger, der gælder i klassen, er det vanskeligt at arbejde i den
rigtige retning, og det kan skabe uvished og utryghed. Denne del af relationen indeholder ele-
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menter af klasseledelse og viser hensigtsmæssig klasseledelse som en af forudsætningerne for,
at elever kan udvikle deres motivation.
Den anden side handler om elevernes tillid til at kunne få denne hjælp, når det bliver svært.
Læreprocesser udfordrer og presser den, der skal lære, og det kan være forbundet med risici
og angst. Hvis man skal turde alligevel, forudsætter det, at man kan stole på at kunne få støtte
undervejs:
It is reasonable to assume that the degree to which students pursue goals valued by
teachers is dependent on whether teachers communicate clearly and consistently their
values and expectations concerning classroom behavior and performance […] Presumably, these practices promote a climate of interpersonal trust and fairness that
promotes students’ willingness to listen to teacher communications and adopt their
behavioral and learning goals and values (Wentzel 2009 s. 306).
Den tillid, som lærere skaber ved at give elever oplevelsen af at kunne få den nødvendige faglige hjælp, er altså en forudsætning for den risikovillighed, der er forbundet med læreprocesser.
Tryghed hviler således også på, at læreren anviser mål, strategier, klare forventninger til hver
enkelt elev og løbende formativ feedback, som fortæller, om man er på rette vej.
Internalisering
Den tredje relationelle sammenhæng, der indvirker på motivation, angår undervisning som
socialisation til skolens værdier, idet der i den positive relation ligger mulighed for, at elever
med tiden internaliserer hensigtsmæssige mål, værdier og adfærd. Det er en central begrundelse i Self-Determination Theory for betydningen af relatedness:
People tend to internalize and accept as their own the values and practices of those
to whom they feel, or want to feel, connected, and from contexts in which they
experience a sense of belonging. In the classroom, relatedness is deeply associated
with a student feeling that the teacher genuinely likes, respects, and values him or
her. Students who report such relatedness are more likely to exhibit identified and
integrated regulation for the arduous tasks involved in learning (Niemiec & Ryan
2009).
Elever lærer ikke kun fag – de overtager også holdninger, værdier og adfærd fra lærere og fra
hinanden, hvis der er tale om relationer præget af tryghed, varme og respekt, og de ønsker at
bruge de andre som forbillede. Lærere har således mulighed for at påvirke elevers motivation
positivt, hvis de skaber gode relationer til dem, og elever ønsker at efterligne og overtage
mønstre, som medvirker til læring og udvikling.
Det er en pointe, at elever kan omforme en ydrestyret form for motivation henimod indre
motivation gennem internalisering:
It is through the process of internalization that extrinsic motivation enables selfdetermined engagement during important but uninteresting endeavours (Reeve 2002
s. 195).
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Man kan med tiden lære at styre sig selv igennem opgaver, som man ikke har lyst til at udføre,
og en sådan indrestyring kan udvikle sig i takt med, at man gør sig gode erfaringer med at arbejde under lærerens kontrol. Elever kan således lære at arbejde selvstændigt og vedholdende
ved at efterligne og overtage læreres holdninger og værdier i forhold til skolearbejdet og måder at arbejde på, hvis forholdet mellem lærer og elev er positivt og respektfuldt.
Elever kan naturligvis også internalisere værdier, som er negative. Det gælder, hvis de overtager kritiske læreres nedvurderende syn, og hvis elever vænnes til at arbejde på måder, som
underminerer deres eget engagement. Det gælder også værdier fra forældre, som ikke bakker
op om skolearbejdet. I forhold til forældrebaggrund er det en pointe, at lærere har mulighed
for at påvirke elevers motivationsforestillinger mere, end deres forældre kan. Relationen til
læreren og den hjælp, man kan få, spiller således en særlig rolle for elever, der ikke klarer sig
godt i skolen. Mens dygtige elever særligt lægger vægt på, at læreren udfordrer dem og skaber
mulighed for aktiv elevdeltagelse, lægger mindre dygtige elever stor vægt på følelsesmæssig
og faglig støtte fra læreren og tydelig klasseledelse (Wentzel 2009). Pointen svarer til den viden, vi har fra studier i Danmark om mønsterbrydere. Betydningsfulde voksne, ofte lærere, kan
have afgørende betydning for socialt belastede børn ved at give dem en oplevelse af tryghed
og støtte, fordi det kan føre til, at den voksne bliver rollemodel, og at de unge indoptager
normer og forestillinger, der bryder med hjemmets, og gør dem i stand til fx at tage en uddannelse (Ringsmose m.fl .)

Afgrænsning af relationsbegrebet
Men hvad betyder egentlig ”relationer” helt konkret i en pædagogisk kontekst? Hvordan kan
man definere begrebet, og hvor meget omfatter det? Denne afgrænsning har betydning for,
hvad man efterfølgende iagttager og analyserer.
Snævert relationsbegreb i den dominerende diskurs
Inden for de seneste 10 år er der i Danmark kommet en bølge af litteratur fra psykologer, pædagoger og terapeuter om relationers betydning i førskole- og folkeskolesammenhæng (Linder
2006, 2010, Holst 2009, Kristensen 2007, Lynge 2007, Juul & Jensen 2003, Sort Jensen m.fl.
2005). Samtidig er der udviklet eller importeret en række pædagogiske udviklingsprogrammer,
der har det fællestræk, at de tillægger skolens læringsmiljø og relationen mellem lærer og elev
stor betydning og ofte bruger betegnelsen ”anerkendende pædagogik”. Det gælder fx følgende
seks programmer, som har udbredelse i grundskolen:
•
•
•
•
30
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ICDP: International Child Development Programme30
KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik31
KASA: Klasseledelse, Anerkendelse, Sammenhæng og Arbejdsmiljø32
LP-modellen: Læringsmiljø og Pædagogisk analyse33

http://www.ucn.dk/Forside/ICDP/Forside/Forside.aspx
http://www.krap.nu/index.php?id=6
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http://www.paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Ny%20hjemmeside/Billeder/KASAfolderPU_jan1
1.pdf
33
http://www.lp-modellen.dk/LP-modellen/Om_LP-modellen-1.aspx
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•
•

Marte-Meo34
PALS: Positiv Adfærd, støttende Læringsmiljø og Samspil i skolen35

Flere af de pædagogiske programmer, der er nævnt ovenfor, har et systemteoretisk eller socialkonstruktionistisk udgangspunkt, som jeg ikke deler; men jeg bruger dem her til at illustrere,
hvordan der tales om disse emner i den aktuelle pædagogiske diskurs.
Fælles for disse referencer og programmer er, at begrebet relationer som oftest bruges om
noget, der har med det personlige forhold mellem lærer og elev at gøre, dvs. den følelsesmæssige, personlige interaktion og kommunikation og i mindre grad de øvrige pædagogiske
dele af læreropgaven. Anne Linder anvender fx en definition på relationskompetence, som er
repræsentativ for de nævnte referencer:
Professionel relationskompetence er evnen til at etablere og fastholde en udviklingsstøttende kontakt og ud fra denne kontakt at tage ansvaret for at skabe et lærende og
opdragende samspil (Linder 2010 s. 45).
En sådan definition udelukker principielt ikke nogen dele af lærerens opgave; men i praksis
ligger fokus på den følelsesmæssige interaktion. Det samme kommer til udtryk i den tidligere
omtalte metaanalyse (Nordenbo m.fl. 2008), som opdeler i henholdsvis relationskompetence,
regelledelseskompetence og didaktikkompetence. Her adskilles det relationelle fra det, der har
at gøre med pædagogik, nemlig regelledelse (klasseledelse), og fra didaktik i øvrigt. (En undtagelse fra denne tendens er bogen Relationsorienteret klasseledelse (Bergkastet m.fl. 2010)).
Inden for grundskoleområdet er diskursen således primært begrænset til den personlige interaktion.
På gymnasieområdet har temaet hidtil været meget sparsomt belyst, ligesom det gjaldt belysningen af motivationsteori. Det ses ud fra de tre grundbøger samt læseplan og program for
teoretisk pædagogikum. I 1994-bogen er det, der kommer tættest på en tematisering af lærerelev-relationer, nogle få sider om lærerstile og kropssprog. I 2006 er temaet udvidet med et
kapitel om almene udviklingspsykologiske teorier, bl.a. Freuds og Piagets stadieteorier, Erikson
og Mahler, selvpsykologi (Tønnesvang) og om ungdomskultur (Bourdieu, Ziehe). I den nyeste
grundbog fra 2013 udvides det psykologiske tema i et kapitel om ”Læring i psykodynamisk
perspektiv” om den nyere psykoanalyse (Freud, Klein, Salzberger-Wittenberg, Kohut, Tønnesvang), og der er et nyt afsnit, der hedder ”Eleverne og lærerne”. De fire kapitler i sidstnævnte
afsnit hedder ”Ungdomskultur og elevstrategier – etnodidaktiske perspektiver”, ”Lærerrolle og
professionsbevidsthed”, ”Sprog, kultur og etnicitet som læringsforudsætninger” og ”Gymnasiefremmede elever”. Ingen af de tre bøger bruger betegnelsen ”relationer”, og ingen af dem
bruger nogen af de relationsteoretiske referencer, jeg bygger dette kapitel på.
Relationstemaet bliver i disse bøger behandlet ud fra to overordnede tilgange, dels en socialpsykologisk/sociologisk, som fokuserer på kulturelle processer, dels en psykoanalytisk, som
beskriver forholdet mellem lærer og elev som noget, der er styret af ubevidste processer. Kob34
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http://www.martemeouddannelse.dk/om-marte-meo
http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/programmer-med-evidens/pals/forside-kort-fortalt
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lingen til praktisk pædagogik forekommer svag i fremstillingerne, som i forhold til undervisning
opererer på et temmelig abstrakt niveau om fx projektioner, overføring og forsvarsmekanismer (Beck 2013 s. 208-221).
I teoretisk pædagogikum har relationen mellem lærer og elev heller ikke nogen fremtrædende
plads. På det almenpædagogiske kursus efterår 2012 var der på programmet 2 timer og 15
minutter om ”Ledelse og kommunikation i undervisningen” med to underpunkter: Læreren
som leder i klasserummet og Transaktionsanalyse og spørgeteknik.
Sammenfattende kan man altså konstatere, at relationen mellem lærer og elev og dens betydning for motivationen ikke fylder meget i den eksisterende pædagogiske diskurs i gymnasiet,
og at man primært taler om relationer i kulturelle og psykodynamiske termer.
Definition af et udvidet relationsbegreb
I min fremstilling foreslår jeg en brug af begrebet i en mere omfattende betydning, som rækker
ud over det personlige og ind over det, som sædvanligvis henføres til pædagogik eller didaktik.
Det skyldes, at jeg i min empiriske undersøgelse kan se, at elevers opfattelse af, hvad der har
relationel betydning, er langt mere omfattende end det snævert personlige. Elever tolker meget af det, en lærer gør, relationelt, og det må begrebet derfor kunne rumme. Det betyder
ikke, at de distinktioner, vi plejer at bruge, er overflødige, og at alt nu ”bare er relationer”.
Men jeg vil vise, at man kan anlægge et relationelt perspektiv på flere sider af lærergerningen,
end vi er vant til, og hvorfor det er betydningsfuldt.
Det begreb om relationer, jeg bruger i denne afhandling, er inspireret af Martin & Dowson
(2009), som laver en interessant udvidelse i forhold til begrebet i den danske diskurs. De udfolder et begreb om connective instruction, dvs. undervisning, der tager sigte på at skabe positive forbindelser mellem lærer og elever, som udvider relationsfeltet til hele undervisningen.
De opererer med relationer på tre niveauer:
The substantive relationship (the connection between the student and the subject
matter and substance of what is taught – i.e., connecting to the what), the interpersonal relationship (the connection between the student and the teacher himself or
herself – i.e., connecting to the who), and the instructional relationship (the connection between the student and the instruction or teaching – i.e. connecting to the how)
(ibid. s. 345).
Jeg vil foreslå en oversættelse af Martin & Dowsons begreber til henholdsvis et fagligt, et personligt og et didaktisk relationsniveau.
På det faglige relationsniveau er det målet for en ”connective instruction” at forbinde eleven
positivt til det faglige stof og faglige opgaver (relationens hvad). Det indebærer at vælge stof,
som er relevant og vedkommende for eleverne, at bruge materiale, som vækker deres nysgerrighed og interesse, ved at indbygge variation i indhold og opgaver, og ved at sørge for, at opgaverne har en sværhedsgrad, der passer til eleverne.
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Det personlige relationsniveau angår forholdet mellem lærer og elev (relationens hvem), og
her gælder det for læreren om at etablere positiv kontakt og kommunikation med hver enkelt
elev ved at lytte aktivt til dem, lade dem komme til orde, bestræbe sig på at lære dem at kende
hver især, acceptere de enkelte elevers forskellighed og at have positive og realistiske forventninger til dem.
Det didaktiske relationsniveau omhandler forholdet mellem eleven og selve undervisningen og
afhænger af de undervisningsmæssige valg, læreren træffer (relationens hvordan). Det indebærer at give eleverne mulighed for at arbejde aktivt med at udvikle deres kompetencer, at
give dem tydelig feedback, give tydelige forklaringer og instruktioner, variere undervisningen
og følge op på alle elevers arbejde og faglige udvikling.
Relationer er altså ikke noget, der er begrænset til det personlige niveau, og en lærers opbygning af et positivt læringsmiljø afhænger af hele det spektrum af faglige, personlige og pædagogiske valg og reaktioner, der indgår i en lærers undervisningspraksis. Monique Boekaerts er
her på linje med Martin & Dowson:
Teachers need to be aware that motivational messages are embedded in their own
discourse, their selection of learning tasks, and in their teaching practices. Students
pick up these unintended messages, and appraise the climate as either favourable or
unfavourable for learning (Boekaerts 2010, 107, mine fremhævninger).
Alt, hvad en lærer siger og gør, har et relationelt budskab, som kan være gunstigt eller negativt
for elevernes motivation, også unintended messages.
På baggrund af denne diskussion af relationsbegrebet vil jeg foreslå følgende definition af relationer i en pædagogisk kontekst med fokus på, hvad de betyder for elever:
Relationer er betegnelsen for de processer, der foregår i interaktion mellem lærer og elever i
undervisning. Det inkluderer personlig interaktion i form af interpersonel verbal og nonverbal
kommunikation, som har betydning for, hvilke følelser og opfattelser elever knytter til læreren,
og til de selvopfattelser, elever opbygger gennem samspillet. Det inkluderer endvidere didaktisk interaktion i form af det samspil, som opstår gennem lærerens valg af fagligt stof, arbejdsformer og klasseledelsesstil, som har betydning for, hvordan elever har mulighed for at agere i
undervisningen, og hvilke følelser og opfattelser de knytter til den.
Denne definition anvender jeg fremover, og jeg vil følgende afsnit udfolde, hvad det vil sige at
udvikle positive relationer på disse forskellige niveauer. Jeg har valgt at forenkle Martin &
Dowsons kategorier, idet jeg nøjes med en todeling i et personligt og et didaktisk relationsniveau. For mig er den vigtigste pointe, at det relationelle også udspiller sig uden for det personlige og inden for de didaktiske valg, læreren foretager.

Det personlige relationsniveau
Det, der belyses på dette niveau, er det interpersonelle forhold mellem lærer og elev, og fokus
er på, hvordan og hvorfor lærerens personlige adfærd over for hver enkelt elev har betydning
for elevers oplevelse af sig selv og af læringsmiljøet og dermed for deres motivation. Jeg vil
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gennemgå fem personlige kvaliteter knyttet til lærerens adfærd, som ifølge forskningen er
fremmende for en positiv relation.
Kriterier for udvælgelse af personlige kvaliteter
Der er som tidligere nævnt en omfattende litteratur og pædagogiske programmer på førskoleog folkeskoleniveau om de personlige relationer. De bliver ikke brugt på gymnasieniveau, men
kan være en inspirationskilde til at udvikle et begrebsapparat til gymnasiet. Det, som karakteriserer meget af det, man finder her, er imidlertid, at det mangler begrebsmæssig stringens og
overblik. Mange referencer opstiller en uendelig række af plusord om positiv læreradfærd.
Således opererer fx den norske pædagog Jan Spurkeland med 14 dimensioner af relationskompetence (Spurkeland 2011) og Anne Linder et sted med 24 dimensioner36. De begreber,
der hyppigt nævnes, er anerkendelse, autenticitet, dialog, empati, engagement, fordomsfrihed,
glæde, humor, integritet, konfliktløsning, nærvær, omsorg, sensitivitet, respekt, tillid, tryghed,
tolerance, perspektivskifte, varme, venlighed, ærlighed og åbenhed.
Problemet er, at det er svært at skelne mellem alle disse overlappende kvaliteter eller egenskaber, og man kommer til at drukne i plusord, fordi der ikke er noget hierarki eller samlende
mønster. Det ser sympatisk ud, men hvad handler det egentlig om, og hvor skal man begynde,
og hvor skal man ende? Dermed er det vanskeligt at udvikle anvisninger for praksis.
Det er min ambition at udvikle et mere enkelt og operationelt begrebsapparat og at konkretisere disse kvaliteter så meget, at de ikke længere er buzzwords, men får et indhold, der kan
omsættes i praksis. Det er således et kriterium i min fremstilling, at det kan få konkret betydning, om man bruger det ene eller andet ord. Samtidig vil jeg fremstille kvaliteterne i en meningsskabende rækkefølge, så de ikke er sideordnede. Jeg er inspireret af Sort Jensen m.fl.,
som opererer med stigende interaktionsniveauer (Sort Jensen m.fl. 2005), hvilket betyder, at
læreren forholder sig mere og mere aktivt i relationen for hvert trin. Det gælder dog ikke punkt
fem, autenticitet, som har en lidt anden status.
Udvælgelsen af de fem kvaliteter, som gennemgås nedenfor, baserer jeg primært på CorneliusWhites metaanalyse (Cornelius-White 2007), hvor den forskningsmæssige viden om effekten af
en række ”person-centrered teacher variables” opsummeres, og som peger på, hvad der er af
størst betydning. Metaanalysen viser, at de personlige kvaliteter, der har størst effekt i forhold
til elevers læringsudbytte, er lærerens varme, empati og autenticitet. (Desuden kvaliteten nondirectivity, som jeg vælger at behandle i et senere afsnit om det didaktiske relationsniveau).
Cornelius-Whites egen forskning (Cornelius-White & Harbaugh 2010) finder endvidere, at anerkendende kommunikation er betydningsfuld, og da det også er et gennemgående begreb i
de nævnte danske og norske referencer, vælger jeg denne kvalitet som det fjerde. Endelig
supplerer jeg de fire kvaliteter med en om kontakt, som er begrundet i mine empiriske observationer, hvor manglende kontakt mellem de to parter er en vigtig iagttagelse.
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Personlige kvaliteter ved lærerens adfærd
Læreradfærd, ikke personlighed

Det er vigtigt at slå fast allerførst, at det, vi taler om under overskriften ”det personlige relationsniveau”, ikke er kvaliteter ved lærerens personlighed. Det er kvaliteter ved undervisningen,
som kommer til udtryk gennem lærerens relationelle adfærd. Lærerens personlighed spiller
naturligvis ind, men er ikke afgørende for positive relationer, for uanset, hvilken personlighed
man er udstyret med, kan man udvikle sine professionelle kompetencer og lære at give sin
undervisning mere af de kvaliteter, der skaber gode relationer (Fibæk Laursen 2004, Plauborg
m.fl. 2010). Det personlige udgangspunkt er altså ikke ligegyldigt, men det er således ikke læreren selv, men det, han/hun vælger at gøre, der er i fokus her.
Det kan også overordnet slås fast, at vi her taler om kommunikation mellem læreren og hver
enkelt elev. Hvor læreren som klasseleder og som tilrettelægger af undervisningen i højere
grad kan forholde sig til klassen eller gruppen, er det her det individuelle forhold, der er i fokus, og det gælder for alle de følgende fem former for kommunikation.
Kontakt

Udgangspunktet for enhver positiv relation er, at der foregår et møde mellem de to parter.
Kontakt er den elementære forudsætning, men den er neutral, for der er ikke nogen kvalitative
værdier knyttet til selve kontakten, som kan være god eller dårlig. Men uden kontakt kan de
positive relationer ikke opstå. Det kræver i klasserummet, at læreren etablerer kontakt til hver
enkelt elev.
Kontakt betyder således for det første, at lærer og elev fysisk ser hinanden. De to parter skal få
øje på og lægge mærke til hinanden for at kunne få en positiv interaktion. Det forudsætter
elementært, at de har øjenkontakt og kan aflæse hinandens kropssprog og dermed, at læreren
sørger for at se rundt og få kontakt med hver enkelt elev.
Kontakt betyder for det andet, at de to parter taler sammen. Hvis elevens positive oplevelse af
læreren og af læringsmiljøet skal kunne opstå, skal han/hun med mellemrum tale med læreren
– kort eller langt. Empirisk forskning viser, at der er meget stor forskel på, hvor meget lærere
taler med deres elever, og at det er dem, som læreren opfatter som dygtige, de taler mest
med, mens der er elever, som de taler lidt eller slet ikke med (Rubie-Davies & Peterson 2011).
For de elever, som læreren opfatter som fagligt svage, eller som de af en eller anden grund
ikke bryder sig om, kan læreren være med til at sætte en ond cirkel i gang alene i kraft af, at de
ikke tager kontakt. Derfor er det vigtigt, at lærere bevidst sørger for løbende at få talt med alle
elever.
Varme

På det næste trin på interaktionsniveauet, som handler om adfærd præget af varme, overskrider man det neutrale og indtager et ”relational stance” (Cornelius-White & Harbaugh
2010), altså en værdiladet indstilling til eleven. Det drejer sig om en menneskelig kvalitet, der
har mange forskellige udtryk, som alle signalerer interesse, accept, venlighed, respekt og omsorg. Det sker nonverbalt gennem udstråling og kropssprog og gennem den verbale kommunikation, fx når læreren smiler, har et åbent kropssprog, som ikke signalerer distance, placerer
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sig tæt på den enkelte elev, kender og bruger elevens navn (og udtaler det korrekt, hvis det er
fremmed), bruger humor, giver klap på skulderen og bruger tid på småsnak, fx i frikvarteret.
Man kan med rette spørge, om en lærer kan være varm og omsorgsfuld over for alle elever.
Der er jo nogen, man bryder sig mindre om end andre. Dertil kan man sige, at der ikke er tale
om at etablere et nært personligt forhold, men om professionel vilje til at udvise en positiv
adfærd over for alle elever (Fibæk Laursen 2004). Ofte vil en øget kontakt til en elev, som man
undgår, fordi man ikke bryder sig om ham eller hende af den ene eller anden grund, løse op for
en antipati, og det at få mere viden om eleven og komme til at kende mere til hans/hendes
situation kan skabe en ny åbenhed hos læreren og mildne negative følelser. Læreren kan også
selv gennem varme og venlighed være med til at nedbryde en negativ adfærd eller attitude,
man ikke bryder sig om hos en bestemt elev. Spurkeland, som i Relasjonspedagogikk (2011)
omsætter forskningsresultater til praktisk undervisningsviden, formulerer det således:
Lærerens evne til å forstå eleven vil endre elevens oppfatning av læreren og gjøre relasjonen mere positiv. Konsekvensene af positive relasjoner er blant annet mindre
problematferd […] Den enkle forklaringen er at mennesker vi liker vil gjøre oss mer
vennlige til de samme mennesker. Vi saboterer ikke personer vi setter pris på, men
samhandler på en lojal måte (ibid. s. 147).
Ved at ændre sin egen adfærd kan læreren altså sætte en positiv spiral i gang og bidrage til, at
”problemelever” udvikler sig og bliver mere samarbejdsvillige og aktive.
Empati

Det næste trin handler om empati, og her begynder en interaktion, der er mere aktiv i forhold
til eleven. Her retter læreren sin bevidste opmærksomhed på eleven og bestræber sig ved
hjælp af aktiv indlevelse på at forstå elevens følelser, motiver og læreprocesser, dvs. hvem
eleven er, hvordan han/hun har det, og hvordan han/hun tænker. Psykologen Bente Lynge
definerer empati således:
Empati er […] forbundet med, at man for en stund sætter sig selv til side, afstemmer sig
følelsesmæssigt og gør sig umage med at se verden gennem den andens perspektiv og
mærke efter, hvordan det opleves (Lynge 2007 s. 46).
”At afstemme sig” betyder at spejle den, man står over for. Det vil sige, at man bruger sine
egne sanser og følelser til at stille ind på den andens frekvens, aflæse den anden og derigennem selv mærke, hvordan han/hun har det (Bråten 2007, Hart 2007a, 2007b). Det er den
kropsligt-emotionelle del af empatien; men der er også en kognitiv, som indebærer, at man
aktivt forsøger at få informationer om den andens tanker gennem at lytte og spørge. Hvis læreren skal kunne forstå en elev, er det også nødvendigt med et kendskab til personen, der
rækker ud over den enkelte situation. Det at få oplevelser sammen med elever og opbygge
viden om den enkeltes baggrund og liv er derfor også en del af lærerens empatiske adfærd.
En anden persons empatiske tilgang kan føre til, at man føler sig set, hørt og forstået. Fra tilknytningspsykologien (se s. 29) ved vi, at det tilfredsstiller et alment behov for at vende tilbage
til en tryg base, og at det er psykologisk aflastende at møde indlevelse fra et andet menneske.
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Det handler i første omgang ikke om løsninger og handlinger, men bare om, at nogen gør sig
den ulejlighed at se, høre og forstå (Lynge 2007).
Anerkendelse

På dette niveau bygger vi ovenpå og tilføjer en interaktionsform, som er et trin mere aktivt end
det foregående, fordi det indebærer, at man udtrykker sig om det, man ser, og at det sker på
en positivt bekræftende måde. Sprogligt rummer ordet anerkendelse elementer af kendskab,
genkendelse og forståelse (jf. de engelske oversættelser appreciation og recognition) og forudsætter således den empatiske indlevelse.
Det er især de norske forskere Berit Bae og Anne-Lise Løvlie Schibbye, som har udviklet teorifeltet om anerkendende kommunikation, og i Danmark er det bl.a. udviklet af de to psykologer
og familieterapeuter Jesper Juul og Helle Jensen i Pædagogisk relationskompetence (2003). I
denne forståelse betyder det, at man ikke blot påskønner den indsats, et andet menneske har
gjort, men samtidig grundlæggende anerkender mennesket som person. Der er ikke tale om en
kommunikationsteknik, men om en samtaleform med etiske kvaliteter, som bygger på evnen
og viljen til at forholde sig åbent og inkluderende til den anden (ibid.). Det indebærer at se den
anden som en person med sine egne oplevelser og synspunkter, der ikke nødvendigvis stemmer overens med ens egne. Hvis man er anerkendende, betragter man således forholdet til det
andet menneske som et gensidigt forhold mellem ligeberettigede parter, som kan have forskellige udgangspunkter.
I daglig tale bruges ordene anerkendelse og ros i flæng, men der er tale om to forskellige ting.
Ros er en udvendig vurdering af, hvad der er godt eller skidt, som foregår på afsenderens
præmisser. Der ligger ofte ikke nogen information i rosen, som kan være en tom følelsesmæssig bekræftelse, ofte om modtagerens person: ”Du er dygtig, det er flot”. Ros fremhæver
typisk en præstation som et resultat af personlige egenskaber, og effekten kan blive overfladisk, skrøbelig selvtillid (Spurkeland & Spurkeland 2007). For personer, der er vant til at blive
rost, kan det blive en slags psykisk benzin, som skaber afhængighed af den ydre verdens accept
(Juul & Jensen 2003, Lynge 2007).
Anerkendelse er derimod en påskønnelse, som er begrundet og indeholder viden om det, man
sætter pris på, og dermed bidrager den til, at modtageren ikke kun får en dom, men et realistisk kendskab til sig selv. Det betyder, at man i den påskønnende kommunikation også forsøger at formulere, hvad man kan se, at modtageren selv tænker, føler og gør, og har fokus på
hans/hendes ressourcer og på, hvad han/hun mestrer, og det er i modsætning til ros et bidrag
til oplevelse af kompetence, vi tidligere har set er en vigtig kilde til motivation.
I gymnasieskolen er lærere imidlertid vant til at have fokus på fejl og mangler. Fx har dansk- og
sproglærere traditionelt haft et skarpt blik for fejl i skriftlige opgaver og er trænede i at sætte
røde streger. Det har de sidste mange års skrivepædagogik (Juul Jensen 1998) forsøgt at ændre
ved at udvikle lærernes fokus på potentialet i det, som er godt i elevernes tekster. Mangelsynet er blevet meget tydeligt med karakterskalaen fra 2007, der er baseret på, hvilke mangler
der er i elevens præstation i modsætning til den tidligere 13-skala, der afspejlede en trinvis
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udvikling af fagligt-kognitiv art37. Det kan således være en vanskelig opgave at ændre danske
gymnasielæreres praksis i forhold til at udtrykke anerkendelse. Men lærerens anerkendelse af
elever er en kilde til at opbygge positive relationer, og det er derfor vigtigt at udvikle forståelse
for, hvordan man giver den, og hvordan man kan komme til at give mere af den.
Det kan hjælpe, hvis man udvider sin opfattelse af, hvad anerkendelse er. For det første kan
den have mange flere former end den verbale, som ros begrænser sig til:
Anerkjennelse er et mye større begrep enn ros. Det omfatter alt som et individ oppfatter
av verdsetting i sine omgivelser. Ansvar, oppgaver og tillitsverv er anerkjennelsens vanligste former. Anerkjennelse uttrykkes også i dialoger, bekreftelse, respekt og i alle daglige positive møter mellom mennesker (Spurkeland 2011 s. 81).
Anerkendelse er altså ikke kun sætninger, der siger noget pænt. Det er også noget, man gør
over for elever, og noget, man giver: et ansvar, en særlig opgave, en tillidserklæring, en gestus.
For det andet kan man udtrykke anerkendelse af noget, som ikke er godt i absolut forstand,
men i relativ forstand. Det vil sige, at den svage elev, som gør noget godt, kan anerkendes, selv
om det langt fra er så godt som det, den dygtige elev præsterer. Anerkendelse begrænser sig
ikke til de fuldendte præstationer, men også til fremgang.
Det at tilstræbe en anerkendende tilgang kritiseres indimellem som forsøg på at imødekomme
et narcissistisk behov for bekræftelse hos moderne ”curlingbørn”38. Det kan også kritiseres
som forsøg på ”positivitetsfascisme”39, hvor det er forbudt at sige noget kritisk, og hvor enhver
italesættelse af ”problemer” opfattes som en vej væk fra problemernes løsninger, som i stedet
bør tage udgangspunkt i ”potentialer” og andre positive udtryk. Men i en konkret undervisningspraksis behøver det ikke at betyde, at man kun giver eleverne, hvad de vil have, at påpegning af mangler er bandlyst, eller at faglige standarder kommer til at skride. Tværtimod er
etableringen af en anerkendende relation mellem lærer og elev en mulighed for at få elever til
at acceptere negative tilbagemeldinger, tage korrigerende kritik til sig og få et realistisk kendskab til sig selv, deres faglige styrker og svagheder, fordi de afleveres af en ”ven, som ønsker
modtageren det bedste” (Spurkeland s. 86). Stærke relationer tillader høje forventninger, krav
og mål. Men de skal skabes i fredstid, sådan at elevens fundament for også at lytte til kritik er
på plads.
Autenticitet

I det følgende vil jeg inddrage den sidste af de fem kvaliteter ved lærerens adfærd, nemlig
autenticitet. Der er her ikke tale om stigende interaktionsgrad i forhold til de foregående fire,
men om en kvalitet, som ideelt skal være til stede hele tiden. Begrebet behandles indgående af
Per Fibæk Laursen i Den autentiske lærer (2004), men jeg vælger at indsnævre hans begreb
lidt, idet det også inkluderer aspekter, som jeg placerer i de foregående punkter. (Bl.a. rummer
hans begreb om ”respekt for eleverne” elementer af empati og anerkendelse). Jeg bruger be37

Se Tanja Miller: Karaktergivning i praksis http://udd.uvm.dk/200601/udd200601-02.htm?menuid=4515
Cecilie Cronwald: ”Du der ovre i vinduesrækken…” http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/2
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tegnelsen autenticitet om det, som er tættest på læreren som person, og som læreren selv
bringer ind i kommunikationen, og det drejer sig om at lade eleverne se læreren som menneske. Bag ved lærerrollen er der et menneske, som i den gode relation får lov at skinne igennem, så eleverne oplever læreren som troværdig, helstøbt og ægte.
En lærers troværdighed er for det første baseret på, at eleverne oplever, at de kan stole på
ham/hende. Det betyder ikke kun, at de enkelte udsagn er korrekte eller sande, men at der er
konsistens i det, læreren siger og gør. Konsistens kræver en vedvarende personlig intention,
hvilket vil sige, at man ved, hvad man vil, og har noget på hjerte over for eleverne, som afspejler personlige grundholdninger. Det kan fx komme til udtryk, når elever fortæller om en lærer,
at han ”brænder for sit fag”, og det motiverende budskab i denne adfærd formulerer Fibæk
Laursen således:
Se, her er noget, jeg selv synes, er betydningsfuldt, og som det er vigtigt for jer at lære,
og jeg vil gerne hjælpe jer med at lære det. Jeg tror på, I kan lære det, og at det vil give
jer nye muligheder (ibid. s. 41).
Den personlige intention betyder også, at man står fast på det, man vil. Som vi skal se senere i
afsnittet om klasseledelse, er elevers positive oplevelse af læreren også knyttet til, at han/hun
tager styringen. Det at opbygge gode relationer betyder altså ikke at føje og please elever, men
at føre sin personlige intention ud i livet på en måde, der afspejler de fem kvaliteter, der gennemgås her.
For det andet er det afgørende for den autentiske kommunikation, at læreren tør vise sig som
hel person. Det indebærer, at man viser noget af, hvem man er, og fortæller lidt om sig selv, og
hvad man har oplevet. Desuden er det i ”det personlige sprog” (Juul & Jensen), at man bliver
autentisk ved, at man tydeligt udtrykker, hvad man tænker, mener og sætter pris på. Det betyder ikke, at man som lærer skal udtrykke alle de følelser, man har, mens man underviser, men
at der ikke må være stor uoverensstemmelse mellem det, man viser eller udtrykker verbalt, og
det, som alligevel skinner igennem nonverbalt.
For det tredje er det vigtigt for en lærer at være sig bevidst, at man er rollemodel. Som det er
nævnt flere gange, kan elever identificere sig med læreren og overtage hans/hendes holdninger og værdier gennem internalisering. Derfor kan lærerens egen adfærd ”smitte”, og det giver
læreren en forpligtelse til at iagttage sin egen opførsel:
Lærerens opførsel har stor betydning som model og forbillede. Derfor er det vigtigt, at
læreren faktisk viser interesse og begejstring i forhold til undervisningens indhold. Ellers drager eleverne den konklusion, at indholdet faktisk ikke er interessant (Fibæk
Laursen 2004 s. 147).
For det fjerde er det vigtigt, at en lærer tager vare på sin egen udvikling som lærer. Hvis man
skal blive ved med at være en troværdig, autentisk lærer, er det vigtigt, man ikke stivner i en
bestemt professionel rolle og måde at forholde sig til elever på, for så mister man sin evne til
at være empatisk og anerkendende. At tage vare på sin egen udvikling kræver, at man har sto-
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re professionelle forventninger til sig selv, har mod til at løbe risici, er åben over for forandringer og kritik, og er villig til at eksperimentere med undervisningen (ibid. s. 109).
Det personlige og det private
Sammenfattende kan man sige, at de kvaliteter ved lærerens professionelle adfærd, som virker
motiverende på elever, er
1.
2.
3.
4.
5.

at skabe kontakt til hver enkelt elev
at udstråle varme
at forstå eleven gennem empatisk indlevelse
at få øje på det, som eleven gør godt, og at anerkende det
at lade eleven se læreren som menneske.

Afslutningsvis et par ord om ”det personlige”. De etiske fordringer, der ligger i at ville udvikle
disse fem kvaliteter, betyder, at man skal arbejde med det personlige, men ikke det private.
Det er ikke en forventning om, at læreren skal til at være privat over for elever og inddrage sit
liv uden for skolen, familieliv og private anliggender i undervisningen. Tværtimod kan det private blive ødelæggende for den gode relation:
Det personlige felt udgøres af lærerens og pædagogens fagpersonlige reaktion i relation
til et barn eller en gruppe af børn her-og-nu. Det private felt omfatter de oplevelser,
tanker og følelser, hun har haft i alle andre relationer inkl. familie og venner. Vi anser
det personlige felt for at være en nødvendig del af den professionelle pædagogiske adfærd, hvorimod det private principielt er overflødigt og ofte destruktivt i det omfang,
det optræder som substitut for det personlige (Juul & Jensen 2003 s. 221).
Det er nødvendigt for læreren at være bevidst om sin egen grænse mellem det, der har med
den professionelle her-og-nu-situation at gøre, og det private, som ligger udenfor. Lærere har
behov for at beskytte deres privatsfære, og tilsvarende skal elever beskyttes mod lærerens
private liv, og lærer-elev-relationen kan lide skade, hvis disse grænser bliver for utydelige. Sådan er der fx mange lærere, som mener, det er uheldigt at være venner med deres elever på
Facebook på private sider, fordi de to parter får indblik i hinandens private liv, som ikke blot er
undervisningen uvedkommende, men også kan bringe private oplysninger ind i relationen, som
kan være ubehagelige og ødelæggende for et professionelt lærer-elev-forhold40.
Når vi arbejder med den personlige side af læreropgaven, er der tale om emotionelle kvaliteter; men sigtet er at professionalisere dem i den pædagogiske kontekst, så det hverken kammer over og bliver privat eller overskrider lærerens faglige opgave. Man kan således måske
operere med et ideal om professionelt nærvær som alternativ til den professionelle distance,
som gennem tiden ofte er blevet fremhævet som en forudsætning for professionalisme.

Det didaktiske relationsniveau
Vi forlader nu det personlige relationsniveau for at se på, hvordan man kan anskue dele af
læreropgaven, der sædvanligvis betragtes som didaktiske temaer, som noget, der bærer rela40

Se fx Gymnasieskolen nr. 20 2010, http://gymnasieskolen.dk/gymnasieskolen-20-2010
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tionelle budskaber og har motivationspotentiale. Som nævnt forenkler jeg Martin & Dowsons
tre kategorier og opererer kun med to, det personlige og det didaktiske. Dermed holder jeg
fokus på hovedpointen, at der også er relationelt indhold uden for det personlige, og det afspejler en prioritering: Jeg behandler ikke udvælgelse af fagligt indhold som et selvstændigt
niveau og gør ikke meget ud af det, da det tangerer et fagdidaktisk område, som ligger i periferien af mit projekt. Derimod har arbejdsformer og klasseledelse vist sig i den empiriske analyse
at spille en meget stor rolle for elevernes oplevelse af forholdet til læreren. Derfor skal de begge behandles teoretisk, men med forskellig vægt: Arbejdsformer er velbelyst i den gymnasiepædagogiske litteratur, og derfor er det kun de relationelle aspekter, jeg gennemgår her. Til
gengæld får emnet klasseledelse en omfattende behandling, da det hidtil stort set ikke er tematiseret i den dominerende teoretiske diskurs.
Det følgende afsnit består derfor af tre dele: 1. Udvælgelse af faglige stof, 2. valg af arbejdsformer og 3. klasseledelse. Som man kan se, bruger jeg således her betegnelsen ”didaktik” i
bred betydning om alle de valg, læreren træffer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sin
undervisning. Med udgangspunkt i den pædagogiske litteratur kunne man sondre på mange
andre måder, men her er det en pragmatisk samlende betegnelse for det, som læreren gør,
der ikke knytter sig til hans/hendes personlige adfærd.
Udvælgelse af fagligt stof
I det første afsnit vil jeg gennemgå det faglige niveau ─ relationens hvad ─ som har at gøre med
lærerens valg af fagligt stof og de relationelle konsekvenser af det. I den dominerende teoretiske diskurs, som den kommer til udtryk i de tre grundbøger for teoretisk pædagogikum (Damberg 1999, Damberg m.fl. 2006, 2013), behandles udvælgelse af fagligt stof som et fagdidaktisk
spørgsmål, ofte koblet med et spørgsmål om progression med henblik på at give elever en
udfordring, der svarer til deres faglige niveau. I 2006 og 2013-udgaverne, der afspejler 2005gymnasiereformen, tematiseres det under overskriften ”Fagligt samspil”, idet et af argumenterne i reformen for at øge fagsamarbejdet er, at der ligger et motiverende potentiale i, at
elever skal arbejde med reelle, tværfaglige problemstillinger fra ”den virkelige verden”. Dermed anerkendes den betydning, det faglige stof har for elevers engagement; men en eksplicit
vinkel, som betoner det relationelle perspektiv i det faglige stof, er, så vidt jeg kan se i det omfattende fagdidaktiske materiale om hele viften af gymnasiale fag, fraværende.
Martin & Dowson fremhæver imidlertid den pointe, at der er potentiale for en styrket relation
i kraft af den faglige forbindelse, som læreren tilstræber at lave mellem eleven og undervisningen:
Core elements of subject matter that facilitate students’ connection to the teaching
and learning context include setting tasks that are appropriately challenging, assigning
work that is important and meaningful, building variety into contents and assessment
tasks, and utilizing material that arouses curiosity and is interesting to young people
(Martin & Dowson 2009 s. 345).
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Læreren kan således styrke relationen til eleverne ved at vælge fagligt stof og opgaver, som er
passende udfordrende, som giver mening for eleverne, som er varieret, og som vækker deres
nysgerrighed og interesse.
Det at komme elevers interesse og oplevelse af mening i møde er et krav, der er lovfæstet i
bestemmelsen om elevindflydelse: I alle de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser er det
formuleret, at elever skal have indflydelse på det faglige stof, særligt det ”supplerende stof”41.
Det kan ingen gymnasielærer komme uden om, selvom det tilsyneladende ikke altid realiseres42. Men man kan også stille spørgsmålstegn ved konsekvenserne af at ville lade elever bestemme det faglige indhold. For hvor omfattende betydning skal det have for pensum og kanon? Betyder det, at lærere for at skabe gode forhold til eleverne kun skal udvælge stof, som
de har umiddelbar lyst til, og undgå det, som ikke vækker deres nysgerrighed og interesse?
Skal dansklæreren opgive at læse Holbergs Erasmus Montanus og i stedet analysere raptekster og andre moderne tekster, som eleverne på forhånd er interesserede i?
Vi kan gå til Thomas Ziehe, som også tematiserer forholdet mellem lærer og elev, for at få kastet lys over problemstillingen, og han siger nej (Ziehe 2004). Det relevanskriterium, som elever anlægger over for viden, er ikke længere sammenfaldende med skolens traditionelle kanon
af fagligt indhold, men er derimod ”livsverdensnærhed”, dvs. faglig viden, der tager udgangspunkt i elevernes egen erfaring. Det betyder, at elever har svært ved at interessere sig for det,
som ligger uden for den moderne ungdoms- og popkultur. Svaret på elevers manglende engagement er imidlertid ikke at imitere de unges kultur, men at opstille et troværdigt alternativ,
som Ziehe kalder ”god anderledeshed” (ibid.). Lærerne skal ikke stræbe efter at tilnærme undervisningen så meget som muligt til elevernes egen kultur:
At ville knytte ethvert indhold til ens egen eksisterende hverdagshorisont er […] nærmest blevet en rutinemæssig forventningsdisposition hos vore dages unge. At forstærke denne forventning i skolen er imidlertid efterhånden blevet kontraproduktivt, det
ville ligefrem cementere tendensen til indsnævring af de unges relevanskorridorer.
Vigtige i denne sammenhæng er tværtimod netop fag- og temaområder, der adskiller
sig fra hverdagsverdenen (Ziehe 2004 s. 58-59).
Lærere skal i stedet indføre fremmedhedsmomenter i undervisningen og åbne faglige verdner
for eleverne, der adskiller sig fra hverdagserfaringen.
Hvordan harmonerer Ziehes pointe da med intentionen om at udvælge fagligt stof, som kan
appellere til eleverne og trække dem med ind i undervisningen? For det første er der jo ikke
tale om et enten-eller: Dansklærere ved jo fx, at det er svært at gennemgå Holberg i første del
af 1.g og forsøger sædvanligvis først at vække elevers faglige motivation for faget ved at trække stof ind, de har et forhold til, og så gradvist at øge den kulturelle distance. For det andet kan
læreren bedre vække elevernes interesse for fremmed stof, hvis han/hun har et godt person41

Se fx stx-bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647
Se Elevtrivselsundersøgelse 2013, hvor en tredjedel af eleverne klager over, at bekendtgørelseskravene i de enkelte fag er blevet så udførlige, at gymnasieelever ikke får indflydelse på emnerne i undervisningen.
http://gymnasieskolen.dk/stramme-l%C3%A6replaner-mindsker-elevindflydelse
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ligt forhold til dem. Med et godt kendskab til sine elever kan man lettere lave referencer og
forbindelser fra fremmed stof til noget, de kender. For det tredje kan variation og differentiering, som Martin & Dowson lægger vægt på, forenes med al slags stof, nyt eller gammelt,
kendt eller ukendt.
Det er således meget, lærere kan gøre for at vælge fagligt stof, som kan øge elevers positive
oplevelse af læreren og af undervisningen, uden at man indskrænker sig til at bekræfte deres
populærkulturelle udgangspunkt.

Valg af arbejdsformer
Stort fokus på arbejdsformer

I dette afsnit vil jeg gennemgå en anden side af det didaktiske niveau, nemlig lærerens valg af
arbejdsformer. Det er en del af det, som Martin & Dowson kalder relationens hvordan, og som
inkluderer de undervisningsmæssige valg, læreren træffer:
The third relationship in connective instruction is that between the student and the
teaching or instruction itself. Elements of effective instruction include maximizing
opportunities for students to develop competence, providing clear feedback to
students, explaining things clearly and carefully, injecting variety into teaching
methods, encouraging students to learn from their mistakes, clearly demonstrating to
students how schoolwork is relevant or meaningful, ensuring all students to keep up
with the work, and allowing for opportunities to catch up (Martin & Dowson 2009
s. 346).
Det drejer sig altså om elementer som arbejdsformer, variation, feedback, instruktioner og
styring af elevernes arbejde. Pointen er, at de ikke er relationelt neutrale, men også fortolkes i
relationelle termer af elever.
Mens temaet om de personlige relationer hidtil har været næsten fraværende i den eksisterende gymnasiepædagogiske diskurs, har der i mange år været et stort fokus på arbejdsformer, især under overskriften ”elevaktiverende arbejdsformer”. Det betegner et meget stort
spektrum af forskellige undervisningsformer og læringsaktiviteter, men fælles for dem er, at
elever taler, skriver, samarbejder eller gør noget praktisk med det faglige stof i modsætning til
at sidde og lytte til læreren. De sidste par år er sprogbrugen udvidet med den brede og endnu
ikke veldefinerede betegnelse ”innovationspædagogik”43. I pædagogikumgrundbogen fra 1999
er der flere længere afsnit med overskrifter som ”Arbejdsformer”, ”Projektarbejde” og ”En ny
skrivepædagogik”, og det udvikles yderligere i de to følgende fra 2006 og 2013, både i nye
generelle kapitler og i de mange kapitler om de enkelte fagfamiliers fagdidaktik. Dette fokus
begrundes først og fremmest ud fra en kognitiv vinkel med henvisning til konstruktivistisk læringsteori, der betoner, at eleven selv skal bearbejde det faglige stof aktivt for at lære.
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Fokus afspejler også, at det fra Undervisningsministeriets side længe har været et højt prioriteret indsatsområde at udvikle arbejdsformer og variation i undervisningen, og det pædagogiske
mål formuleres især med betegnelsen elevaktiverende arbejdsformer. Ministeriets ambitiøse
”Udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser” fra 1999 sagde således:
Udviklingsprogrammet skal bidrage til en hensigtsmæssig udnyttelse af disse fleksible
muligheder med sigte på at øge brugen af elevaktiverende arbejdsformer, at styrke
elevernes selvstændige læreprocesser og de studiekvalificerende mål44.
I forbindelse med gymnasiereformen i 2005 blev der som noget nyt skrevet afsnit om arbejdsformer ind i bekendtgørelser45 og alle fags læreplaner, og lige siden har det været et alment
anerkendt mål, som formuleres i mange skolers værdigrundlag, som der bruges mange udviklings- og kursuspenge på46, og som også er skrevet ind i nogle rektorers resultatkontrakter.
Det relationelle perspektiv på arbejdsformer

Det er altså en udbredt pædagogisk ambition i gymnasiesektoren at udvikle elevaktiverende
arbejdsformer. Men der er i den hidtidige diskurs ikke noget relationelt perspektiv på ambitionen. Det, vi med Martin & Dowson kan tilføje, er, at også lærerens didaktiske valg er med til at
forme det relationelle budskab, som elever opfanger. Relationens hvordan handler nemlig
også om, at lærerens valg af undervisningsformer og læringsaktiviteter kan medvirke til at øge
elevers motivation i kraft af de samme sammenhænge, vi har set tidligere, ved at styrke deres
oplevelse af kompetence, tilhørsforhold og autonomi og ved at styrke det følelsesmæssige
forhold mellem lærer og elev.
Self-Determination Theory kaster lys over det med sine begreber om kompetence og autonomi. Johnmarchall Reeve konkluderer på baggrund af empirisk forskning bl.a.:
As to the instructional behaviors (i.e., what the teacher did), students reported
significantly higher perceptions of both self-determination and competence when
teachers listened more, encouraged conversation, allocated time for independent
work, and held the instructional material less (Reeve 2002 s. 188).
Elever får mulighed for at prøve sig selv af, når læreren overlader initiativ til dem, og dermed
kan de øge deres oplevelse af kompetence og autonomi.
Men der er også en mere direkte emotionel side. At få lov til at arbejde selv kan for elever
opleves som udtryk for, at læreren kommer dem i møde og inddrager dem, og det kan tilføje
forholdet mellem lærer og elev yderligere to relationelle kvaliteter: dialog og tillid.
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Der er enslydende formuleringer om selvstændighed i alle fire gymnasiale ungdomsuddannelsers bekendtgørelser kap. 1 stk.3:
Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå
fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed,
samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Se htx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132640
og hf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132649
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Se også http://fou.emu.dk/offentlig_simple_search.do?needle=elevaktivitet&katalog=gym
http://gle.gl.org/almenpaed/elevakt2012/Sider/Kursus.aspx
http://www.ucc.dk/public/dokumenter/CFU/Gymnasium/Kursuskatalog%202012-13%20-%20gymnasium%20%20print.pdf
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Den mest åbenbare relationelle kvalitet, der ligger i elevaktiverende arbejdsformer, er dialog.
Når elever sættes i gang med en opgave, deltager i en diskussion e.l., involverer det mere samtale mellem lærer og elever og/eller mellem elever, end hvis læreren taler monologisk. Når der
er dialog, aktiveres flere af de fem personlige kvaliteter, idet der skrues op for kontakten, og
hvis der er tale om en velfungerende dialog, også for empatien.
Tillid er også en kvalitet ved involverende arbejdsformer, fordi læreren midlertidigt overlader
styring til eleverne. Som nævnt tidligere er det et fund i Cornelius-Whites metaanalyse (2007),
at varme, empati, autenticitet og non-directivity er de kvaliteter i lærer-elevforholdet, som har
størst positiv betydning for læringsudbytte. Det sidstnævnte, svært oversættelige begreb om
non-directivity beskriver Cornelius-White som student-initiated and student-regulated activities (ibid. s. 113), og dermed er kernen i begrebet, at elever er aktive. Det interessante er, at
han bruger begrebet om elevaktivitet næsten synonymt med begrebet tillid (Cornelius-White
& Harbaugh 2010 s. 35-37). Non-directivity behandles som udtryk for lærerens høje forventninger til eleverne og villighed til at lade dem tage del i styringen af undervisningen og de
valg, der skal træffes. Der er således ikke kun en kognitiv, konstruktivistisk begrundelse for at
involvere elever, men også en emotionel, idet lærens valg af aktiverende arbejdsformer viser
eleverne, at han/hun har tillid til, at de kan forvalte det uddelegerede ansvar for deres læringsaktivitet. Således kan der være stor følelsesmæssig gevinst for eleverne ved, at læreren minimerer tiden, hvor han/hun taler selv ved tavlen.
Som vi skal se om lidt i afsnittet om klasseledelse, er der imidlertid ingen gevinster ved at forstå det som ”ansvar for egen læring”, idet uddelegering af ansvar forudsætter, at læreren opstiller tydelige rammer og mål, og at eleverne faktisk magter opgaverne.
Sammenfattende kan man altså sige, at de undervisningsformer og læringsaktiviteter, som
læreren vælger at bruge, har en relationel valør, og inddragelse og aktivering af elever kan
bidrage til at øge deres motivation for at arbejde.

Klasseledelse
Afgrænsning af begrebet

Klasseledelse er en helt central del af det didaktiske relationsniveau. Det handler om lærerens
rammesætning af undervisningen og kommunikation med klassen og dermed om ansvaret for,
hvordan den foregår. Den interaktion med eleverne, som det involverer, er i meget høj grad
afgørende for, hvordan relationen etableres.
På gymnasieområdet er en eksplicit beskæftigelse med klasseledelse kun få år gammel, og
temaet er indtil for ganske nylig ikke indgået i grundbøgerne til pædagogikum. I bogen fra
1994 er der tre sider om ”lederperson og lederrolle (s. 294-296), i 2006-udgaven behandles
begreberne ”høj og lav styring” over 10 sider, primært ud fra en synsvinkel om spørgeteknik,
arbejdsformer og kropssprog (s. 246ff), og begreberne klasseledelse eller klasserumsledelse
bruges slet ikke. I bogen fra 2013 er der imidlertid som noget helt nyt et større afsnit om klasseledelse af Gitte Holten Ingerslev (Ingerslev 2013). Heri gennemgås nyere klasseledelsesteori,
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og hovedvægten ligger på organisering og rammesætning af læring og i mindre grad på det
relationelle aspekt. På folkeskoleområdet er der omvendt de sidste 15 år foregået et stort udviklingsarbejde om klasseledelse. Det ses bl.a. ved, at der er kommet en veritabel bølge af udgivelser og kursustilbud inden for klasseledelse47.
Selve begrebet om klasseledelse er på nuværende tidspunkt en ”flydende betegner”, dvs. et
ord, der i sig selv er ret indholdstomt, og som flere diskurser kæmper om at udfylde (Krejsler &
Moos 2010). Det afspejles i den eksisterende danske litteratur, hvor der hersker begrebsmæssig usikkerhed. Sprogbrugen omfatter betegnelser som klasseledelse, klasserumsledelse, adfærdsledelse, læringsledelse og klasserumsklima, og hvordan de forholder sig til hinanden, er
der meget forskellige bud på. Fx er ”klasseledelse” noget andet end ”adfærdsledelse” hos Nordenbo (Krejsler & Moos 2010 s. 134 ff), mens Plauborg m.fl. underopdeler ”klasseledelse” i
hhv. ”adfærdsledelse” og ”læringsledelse”, (men vælger alligevel at behandle dem samlet). De
samme konkrete enkeltelementer placeres forskellige steder, og underkategorierne, som de
bliver brugt, giver ikke megen mening.
Helt vanskeligt bliver det, når man i den eksisterende litteratur skal tage fat på de relationelle
sider af klasseledelsen. Nordenbo gør overraskende relationsarbejdet til en del af ”adfærdsledelse” side om side med ”regelledelse”, men adskilt fra fx ”elevstøttende ledelse” og ”synlig
ledelse”. Tilsvarende diskuterer Plauborg m.fl. deres egne begreber så meget, at det ikke står
klart, hvad det, de benævner som ”relationer og kommunikation”, betyder.
I denne afhandling vælger jeg at definere klasseledelse som den del af didaktikken, der omhandler lærerens rammesætning af undervisningen og kommunikation med klassen. Det drejer
sig især om følgende opgaver:
•
•
•
•
•

etablering af arbejdsfællesskab
kontakt og kommunikation mellem lærer og elever
synliggørelse af faglige mål
synliggørelse af praktisk organisering af arbejdet
pædagogisk logistik

De didaktiske elementer, som i litteraturen typisk placeres under klasseledelse, kan samles i
følgende ikke-udtømmende liste:

47

Se fx sortimentet fra forlaget Dafolo, som specialiserer sig i pædagogisk litteratur og efteruddannelse til folkeskolen http://www.dafolo.dk/media/Undervisning_og_l%C3%A6ring.pdf. I efteråret 2012 var der 10 bøger med ”klasseledelse” i titlen.
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Etablering af arbejdsfællesskab
• Rollefordeling mellem lærer og
elever
• Formulering af normer og regler for
adfærd
• Etablering af gode elevrelationer
• Rutiner for at bede om ordet
• Opretholdelse af ro
• Indgriben ved negativ adfærd
Kommunikation og kontakt
• Etablering af kontakt med elever ved
lektionens start
• Løbende overblik over hele klasserummet, øjenkontakt med alle
• Overblik over gruppearbejdsområder
• Holde elever til ilden
• Løbende små faglige samtaler
• Formativ evaluering af elevernes
fremskridt
• Opmuntring og anerkendelse
• Konflikthåndtering

Synliggørelse af faglige mål
• Præsentation af forventninger til det
faglige arbejde
• Præsentation af mål for forløbet, lektionen, den enkelte opgave
• Opstilling af succeskriterier
• Opstilling af modeller og eksempler
• Klar instruktion
Synliggørelse af praktisk organisering
• Overblik over forløb: start, slutning,
tidsplan, milepæle
• Præsentation af lektionsplan
• Markering af overgange mellem sekvenser
• Opbygning af gode daglige rutiner
Pædagogisk logistik
• Bordopstilling og indretning af lokale
• Placering af elever
• Gruppedannelse
• Styring af brugen af computere
• Adgang til materialer: bøger, kopier,
computere, netadgang m.m.

Figur 4. Klasseledelsens elementer. Egen model med inspiration fra Kounin 1970, Plauborg m.fl. 2010, Krejsler &
Moos 2010, Marzano 2003, Nordahl 2011.

I litteraturen bruges ordene klasseledelse og klasserumsledelse ofte som synonymer. Jeg vælger at bruge ordet klasseledelse, dels fordi det ikke kun betegner noget, der foregår i et klasserum, men også involverer andre kommunikationssituationer, fx netmedierede, dels fordi det
minder mindst om det mere snævre og behavioristisk inspirerede begreb classroom management.
Det relationelle perspektiv på klasseledelse

Hollandsk forskning belyser, hvordan lærerens klasseledelse er en meget vigtig kilde til etableringen af lærer-elev-relationen. Et forskerhold omkring professor ved Utrecht Universitet Theo
Wubbels, som befinder sig inden for den samme humanistisk-kognitivistiske forskningstradition som de motivationsforskere, jeg har præsenteret i de foregående kapitler (Wubbels m.fl.
2012, Cornelius-White & Harbaugh 2010), har i omfattende empiriske undersøgelser udviklet
en forståelse af klasseledelse som en del af det relationelle, interpersonelle felt:
The interpersonal perspective describes and analyzes teaching in terms of the relationship between teacher and students. The analysis of the teacher role in this perspective
contributes to our understanding of the teacher’s classroom management (Wubbels
m.fl. 2006 s. 1162).
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Centralt i denne forståelse er, at det, der foregår på mikro-niveau, dvs. læreres handlinger og
adfærd fra øjeblik til øjeblik, og de relationelle ”meddelelser”, som elever aflæser i denne adfærd, former makro-niveauet, dvs. forholdet mellem lærer og elever:
The moment-to-moment time scale (teacher-students interaction) is the primary
engine of development and outcomes (e.g. teacher-students relationships). Thus,
moment-to-moment interactions may be regarded as building blocks of patterns
and habits of interaction within a social system (Wubbels 2012 s. 235).
De ”building blocks of patterns and habits of interaction”, som vi taler om her, er klasseledelsens mindste bestanddele. De kommer til udtryk i alle de handlinger, lærere foretager sig i
regulering af elevers adfærd, dvs. de elementer, der er opført i skemaet på foregående side.
Ud over lærerens handlinger er hans/hendes nonverbale kommunikation med til at forme elevernes opfattelse af de relationelle ”meddelelser”. Wubbels m.fl. opererer med fem nonverbale ”kanaler”: lærerens placering i rummet, kropsbevægelser, ansigtsudtryk, øjenkontakt og
stemme. Især stemmebrug og øjenkontakt har betydning for elevernes oplevelse af autoritet
(se senere).
Lærerens adfærd skaber over tid nogle kommunikationsmønstre, som er med til at etablere
relationen, fordi de påvirker eleverne og sætter gang i cirkulære kommunikationsprocesser:
Den adfærd, læreren sender ud, kommer tilbage i komplementær udgave. Hvis læreren fx er
venlig, er der stor sandsynlighed for, at elevens respons også er venlig, mens aggressiv adfærd
ofte fremprovokerer aggression (ibid. s. 238 ff). Ved at ændre sin egen adfærd har læreren
således mulighed for at ændre elevers adfærd (ibid. s. 1163 ff).
Wubbels’ model er bygget op omkring to centrale begreber control (kontrol, styring) og affiliation (kontakt, tilknytning), der udgør to akser:

Figur 5. Klasseledelsens to akser. Wubbels m.fl. 2006 s. 1166
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Den svage kontakt er karakteriseret ved, at læreren er distanceret eller afvisende over for eleverne, mens den gode kontakt omvendt er præget af nærhed og lydhørhed. Den stærke styring er karakteriseret ved, at læreren styrer elevernes arbejde og adfærd, mens eleverne ved
svag lærerstyring selv bestemmer over deres arbejde (Wubbels 2006 s. 1167). Lærerens placering på de to akser er afgørende for, hvordan elever opfatter ham/hende. I empirisk forskning
er placeringen målt ved hjælp af scoring i et spørgeskema til elever (Questionnaire on Teacher
Interaction), som giver en samlet karakteristik på baggrund af, hvor læreren befinder sig på
henholdsvis styringsaksen og kontaktaksen. I modellen fremkommer der otte klasseledelsesstile:

Figur 6. Wubbels m.fl. 2013, min oversættelse

De meget omfattende empiriske undersøgelser påviser, at de mest hensigtsmæssige lærerprofiler er dem, som kombinerer en høj grad af styring og en høj grad af kontakt, dvs. hvor
læreren er både venlig og tager styringen:
We know that teacher-student relationships that are characterized by a combination
of high levels of teacher control [= influence] and affiliation [= proximity] are conducive
to learning. Several studies have shown that students who attend classes with relatively high levels of teacher control and affiliation show greater cognitive achievement and
more positive subject-related attitudes than those whose teachers are rather low on
these dimensions (Wubbels 2012 s. 234-235).
Kombinationen af høj grad af styring og høj grad af kontakt er den klasseledelsesstil, som giver
elever optimalt læringsudbytte. Graden af lærerstyring er den mest afgørende faktor, og i klasser med lav styringsgrad er læringsudbyttet lavt. Lærerprofiler, der kombinerer de to elementer, er samtidig dem, som både elever og lærere giver udtryk for at foretrække (Wubbels
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2006). Wubbels kalder samlet den ideelle klasseledelsesstil for autoritativ, hvilket skal forstås
som et alternativ til tidligere tiders autoritære ledelsesstil.
Det er vigtigt at pointere, at lærerprofiler ikke er karaktertræk hos den enkelte lærer. De afspejler elevers oplevelse af relationen i en konkret klasse, og forholdet mellem lærer og elever
kan som bekendt variere meget fra klasse til klasse. Ydermere er det et forhold, som udvikler
sig med alder og erfaring. Nye lærere scorer typisk lavt på indflydelse:
At the start of their careers, most teachers […] have not, to any large degree, served
in leadership roles. From this point of view, the professional role does not coincide
very well with their stage of personal development. Beginning teachers are often
confronted with the lack of behavioral repertoire (in particular managerial and instructional strategies) and inadequate cognitions in this area (ibid. 1176).
Mange unge lærere befinder sig derfor i de usikre kategorier lavt på styringsaksen. Evnen til at
styre klassen vokser dog typisk med erfaringen. Men for en del læreres vedkommende sker det
så meget, at de havner i den rolle med høj grad af uvenlig adfærd, fordi de kommer på for stor
afstand af deres elever:
Because of the distance, both emotionally and in age, older teachers may be less
connected with the students’ life styles. Therefore, these teachers may become more
and more dissatisfied with student behavior, thus becoming a problem for themselves
as well as for their students (ibid. s. 1177).
Sådan er det mønster, som Wubbels m.fl. ser. Men måske er det i Danmark lidt mere komplekst at beskrive erfarne læreres mønstre, idet der også kan spille en anden faktor ind: Som
jeg vil diskutere i det afsluttende kapitel, har midaldrende og ældre lærere gennemlevet en tid
med samfundsmæssigt autoritetsopgør, og det betyder for nogles vedkommende et ubehag
ved at antage en tydelig autoritet. Derfor kan også ældre lærere ligge lavt på styringsskalaen.
Wubbels m.fl. pointerer, at det med henblik på en hensigtsmæssig balance er vigtigt for lærere
at kunne skelne mellem det at lede/styre og det at være hårdhændet/strikt:
Leadership: Notice what is happening, lead, organize, give orders, set tasks, determine
procedure, structure the classroom-situation, explain, hold the attention
Strict: Keep reins tight, check, judge, get class silent, maintain silence, be strict, exact
norms and set rules (ibid. s. 1166).
Leadership-delen har at gøre med opmærksomhed, organisering, struktur og igangsættelse,
mens strict-delen har med kontrol, ro og disciplinering at gøre, og den afgørende relationelle
forskel er, at en strikt adfærd ligger lavere på nærhedsaksen og kan opleves som uvenlig, og
den er derfor uhensigtsmæssig. Hvis man vil udvikle sin styringsdimension og samtidig fastholde nærheden, er det altså især etablering af overblik, struktur, organisering og opmærksomhed, det handler om.
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Endvidere kan lærere flytte elevernes oplevelse af deres adfærd ved at arbejde med kropssproget og de fem nonverbale kanaler. For oplevelsen af nærhed er det lærerens ansigtsudtryk, der er den vigtigste kanal. For styringsdimensionen er stemmen og øjenkontakt vigtigst,
idet kraftig stemme og megen øjenkontakt medvirker til at placere læreren højt på skalaen.
Øjenkontakten har en særlig betydning, for jo mere visuel kontakt, læreren har med eleverne,
jo mere bestemmende opleves han/hun (ibid. s. 1179). Svag øjenkontakt er altså med til at
svække lærerens oplevede autoritet.
Styring-kontakt-modellen peger på den høje grad af styring som den optimale. Det kunne læses som et problematisk normativt krav til god undervisning og som om, lærerstyret undervisning er bedre end undervisning, hvor initiativet er lagt ud til eleverne. Særligt i en dansk kontekst, hvor selvstændighed og elevindflydelse er centrale kvaliteter, er det nødvendigt at forholde sig til dette spørgsmål, og svaret er, at modellen ikke kolliderer med disse kvaliteter.
Steen Bech og Birgitte Gottlieb har i Elev/student – en teoretisk og empirisk undersøgelse af
begrebet studiekompetence (2002) udviklet en figur, som på nogle måder minder om Wubbels’. Den har to tilsvarende akser: afstand/nærhed og orden/kaos. Figuren kaldes ”De fire
undervisnings- og læringsrum”, idet den beskriver fire principielt forskellige typer af undervisning: tavleundervisning, værkstedsundervisning, klassedialog og gruppe- og projektarbejde, og
de tilhørende forskellige elevroller og kompetencer, der udvikles i de fire rum.

Figur 5. Beck og Gottlieb 2002 kap. 4 s. 86.

Langs med cirklens kant står fire lærerroller, træneren, deltageren, konsulenten og skulptøren,
og de er ligeværdige og en del af enhver moderne lærers didaktiske repertoire. Beck & Gottliebs figur påpeger nødvendigheden af, at undervisning skaber mulighed for alle disse lærings-
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rum og elev- og lærerroller, fordi de udvikler forskellige kompetencer hos elever, og derfor er
der ikke nogen af hjørnerne, der er gode, og nogen, der er dårlige.
Det er vigtigt at pointere, at Wubbels’ model illustrerer noget helt andet. For det første, at
uanset hvilken form for undervisning, læreren ønsker at bedrive, er rammesætningen
hans/hendes ansvar. Beck og Gottlieb kalder den lave styring for ”kaos”; men det er jo kun en
produktiv situation, hvis det foregår inden for hensigtsmæssige rammer, dvs. nogle, som elever kan håndtere, og at de ikke oplever at være overladt til sig selv. Disse rammer har læreren
altid ansvaret for. Projektarbejde, som befinder sig i ”kaos-området”, er fx en arbejdsform, der
kræver meget rammesætning for at sikre, at elever kan arbejde hensigtsmæssigt på egen
hånd.
For det andet er modsætningsparret afstand – nærhed af en anden karakter end hos Wubbels,
for Beck og Gottlieb bruger det næsten bogstaveligt i betydningen ”eleverne sidder et andet
sted end læreren” over for ”lærer og elever befinder sig i det samme rum”. Hos Wubbels er
det en emotionel kvalitet og et spørgsmål om, i hvilken grad eleverne oplever, at læreren er
interesseret og lydhør og fx ikke er ”ligeglad”.
Man kan sige, at Beck og Gottlieb beskriver, hvad der foregår i de forskellige læringssituationer, mens Wubbels beskriver, hvordan det kan opleves. Wubbels-modellen kan ikke
bruges til at anvise, hvad god undervisning er, men derimod hvilke kvaliteter i klasseledelsen,
der må være til stede, for at det kan fungere, og den belyser, hvorfor lærerens klasseledelsesstil er helt afgørende for etableringen af lærer-elev-relationen og dermed for elevers motivation.

Opsamling om relationer
I de foregående sider har jeg gennemgået, hvordan der er et relationelt indhold på mange
niveauer i en lærers interaktion med elever. Både lærerens personlige adfærd og hans/hendes
didaktiske valg i form af fagligt stof, arbejdsformer og klasseledelse har betydning for, hvordan
elever oplever læreren og undervisningen og dermed for, hvordan elevens motivation for skolearbejdet kan påvirkes.
I denne afrunding vil jeg slutte kapitlet af med at tematisere niveauerne på tværs ved at diskutere ansvaret for, hvordan relationerne udspiller sig, og ved at lave en samlet formulering af,
hvad begrebet om relationskompetence i en gymnasiekontekst involverer.
Hvem har ansvaret for relationen?
På baggrund af overvejelserne i det foregående ser det ud til, at der er grund til at lægge vægt
på følgende forhold, hvis man skal have en motiverende relation etableret. Gennemgangen af
især det personlige relationsniveau har betonet betydningen af, at læreren ser eleven som et
helt menneske og giver eleven mulighed for også at se mennesket bag lærerrollen. Deri ligger
en etisk ambition om at betragte eleven som en ligeværdig samarbejdspartner. Men samtidig
er det professionelle forhold mellem lærer og elev pr. definition asymmetrisk, da læreren på
flere måder er den stærkeste part: Han/hun er ældre end eleven og er en faglig autoritet, som
ved og kan noget, som eleven skal hjælpes til at vide og kunne. Desuden har læreren formel
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magt over eleven i kraft af sin ret til at uddele vurderinger og sanktioner, fx karakterer, og lade
elever bestå eller dumpe til eksamen. Dette asymmetriske forhold giver læreren et særligt
ansvar for relationen, som elever ikke er i stand til at påtage sig:
Det er lærerens/pædagogens ansvar at tilføre relationen de kvaliteter, som fagpersonen og institutionen finder vigtige. Dette er ikke et moralsk krav, men en relationel
nødvendighed. Den, der har mere (institutionel eller emotionel) magt, mere erfaring,
større viden og indsigt, er ansvarlig for kvaliteten, og hvis han ikke tager dette ansvar
på sig, bliver det hverken taget eller forvaltet (Juul & Jensen 2007 s. 36).
Relationens kvalitet og dets konsekvenser er lærerens ansvar. At påpege det, betyder ikke, at
alt, hvad der foregår i undervisningen, er lærerens skyld. Elever har ansvar for deres egen indsats, dvs. at arbejde så godt, de kan, og det er langt fra altid tilfældet. Men hvis elever ikke gør
deres del af arbejdet, er det lærerens ansvar at få noget andet til at ske (Juul & Jensen 2003 og
2007).
Hvis lærere ikke påtager sig ansvaret for relationen og for undervisningen, er der risiko for, at
lærerne lægger ansvaret over på eleverne og ender i et uheldigt blame game. Vi har i det indledende baggrundskapitel fx set eksempler på, at lærere i den offentlige diskurs skyder skylden
for problemer i klasserummet på eleverne og kalder dem umotiverede og dovne, og nogle
mener, at de slet ikke burde være i gymnasiet men et andet sted i uddannelsessystemet. Nogle
lærere reagerer med bitterhed eller aggression, fordi de oplever elevers manglende engagement som utaknemmelighed eller en personlig afvisning af læreren, hvis faglige viden eleverne
tilsyneladende ikke vil vide af (Ziehe 2004, Lading 2007). Hvis man tolker elevers adfærd som
dovenskab eller utaknemmelighed, er det nærliggende i rådvildhed at lægge ansvaret over på
eleverne.
Men tankegangen er uheldig, fordi det er vanskeligt at ændre situationen på de præmisser.
Lærerens bedste mulighed for at forandre elevers adfærd er derimod at ændre sin egen adfærd for at få noget andet til at ske. Juul & Jensen formulerer potentialet i, at læreren retter
fokus mod sit eget bidrag:
Hvis vi fortsætter med kun at beskæftige os med, hvordan eleverne burde være anderledes, kan det ikke lykkes at bringe lærerne i en position, hvor de kan få afgørende indflydelse på de vanskelige relationer i undervisningen […] Når det lykkes at få læreren til
også at have fokus på sig selv og sit ansvar for relationen, skaber det et helt andet udgangspunkt for at gøre noget konstruktivt ved besværet. Det giver læreren mulighed
for at handle, for det er hende, der via en anderledes tilstedeværelse og ageren i relationen kan skabe ændring i denne (Juul & Jensen 2007 s. 36-37).
Læreren kan mest konstruktivt påtage sig ansvaret for at ændre problematisk elevadfærd ved
at iagttage sin egen kommunikation, handlinger og adfærd. Det vil sige at undersøge sit eget
bidrag til samspillet og efterfølgende justere det, man selv kan gøre anderledes, personligt og
didaktisk. Den opfattelse, som forenklet betyder, at man ikke kan lave om på andre, men kun
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på sig selv, er i overensstemmelse med teorien om cirkulære kommunikationsprocesser (se
afsnittet om klasseledelse s. 49 og Linder 2010, Sort Jensen 2005, Lynge 2007).
Hvad er relationskompetence?
Pointeringen af, at det er læreren, der er ansvarlig for relationens kvalitet, ligger bag det overordnede perspektiv i denne afhandling, som vil kaste lys over lærerens evne til at påtage sig
dette ansvar, dvs. lærerens relationskompetence. Der eksisterer flere definitioner af relationskompetence. Den enkleste finder vi fx hos Spurkeland, som betoner evnen til at etablere, vedligeholde og reparere relationer:
Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer,
utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2011 s.
63).
Anne Linder tilføjer ansvaret for, at det sker:
Professionel relationskompetence er evnen til at etablere og fastholde en udviklingsstøttende kontakt og ud fra denne kontakt at tage ansvaret for at skabe et lærende og
opdragende samspil (Linder 2010 s. 45).
Mest udfoldet er Juul & Jensens definition:
Professionel relationskompetence defineres som pædagogens evne til at ”se” det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet, samt evnen til at være autentisk i kontakten (= det
pædagogiske håndværk), og som pædagogens evne og vilje til at påtage sig det fulde
ansvar for relationens kvalitet (= den pædagogiske etik) (Juul & Jensen 2003 s. 128).
Juul & Jensen opdeler således begrebet i et håndværk og en etik. Den relationelle etik handler
om at påtage sig ansvaret for relationens kvalitet, og det relationelle håndværk består af fire
delkompetencer: At se den enkelte elev, dvs. at se ”bag om” hans/hendes adfærd, at afstemme sin egen adfærd efter det, man ser, at fastholde lederskabet, dvs. ikke overlade det til eleven, og at være autentisk i kontakten.
På baggrund af min observation i praksis mener jeg, at Juul & Jensen mest omfattende beskriver, hvad det indebærer at etablere positive relationer, og jeg vil med udgangspunkt i deres
definition foreslå en formulering, som kan gælde i en dansk gymnasiepædagogisk kontekst.
Der er således ikke tale om en universel definition af relationskompetence, men en, der beskriver, hvad jeg på baggrund af den teoretiske gennemgang kan sammenfatte som det, en
gymnasielærer ideelt skal kunne for at være i stand til at opbygge gode relationer til sine elever:
Relationskompetence i en gymnasiepædagogisk kontekst indeholder dels en etik, dvs. nogle
holdninger, dels et håndværk, dvs. nogle evner og færdigheder: Etikken indebærer for det første, at man som lærer anerkender den betydning, relationen mellem læreren og den enkelte
elev har for elevens motivation, engagement, vedholdenhed og læringsudbytte. Det indebærer
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for det andet, at man som den stærkeste part påtager sig hovedansvaret for relationens kvalitet. Endelig for det tredje indebærer det, at man er villig til at undersøge, hvad man selv bidrager med i samspillet med eleverne. Håndværket indebærer, at læreren har færdigheder, der
gør ham/hende i stand til på et personligt relationsniveau med sin adfærd at etablere kontakt
til hver enkelt elev, udvise varme, udvikle empati og udtrykke anerkendelse i kommunikationen og at være autentisk i sit personlige udtryk. Desuden indebærer det på et didaktisk relationsniveau evnen til at træffe undervisningsmæssige valg, som for eleverne har positive relationelle kvaliteter. Det drejer sig især om at udvælge fagligt stof, som giver mening og vækker
interesse hos eleverne, om at anvende arbejdsformer, som er involverende og aktiverende, og
endelig om at udøve en form for klasseledelse, som forener en høj grad af styring af undervisningen og en høj grad af nærhed til eleverne.

2.5. Teoretisk sammenfatning
Jeg kan nu sammenfatte redegørelsen for undersøgelsens teoretiske begreber. Motivation kan
forstås som de indbyrdes sammenhængende forestillinger og følelser, som påvirker og styrer
elevers adfærd, og som har betydning for, hvilken retning, styrke og vedholdenhed, de lægger i
deres engagement, og hvordan de reagerer over for modstand i læringsprocessen. Disse forestillinger består af elevers selvopfattelser, deres oplevelse af autonomi, kompetence og tilhørsforhold og deres mestringsforventninger. Elevens motivation afspejler således, i hvilken grad
han/hun har en oplevelse af at kunne slå til, være i stand til at løse den opgave, der ligger forude og være en del af et positivt fællesskab, og der er i forskningen påvist sammenhæng mellem positiv selvopfattelse og mestringsforventninger og fagligt udbytte.
Motivation er ikke en egenskab eller karaktertræk ved eleven, men et resultat af erfaringer.
Med tiden bliver erfaringer med mestring af skolearbejde generaliseret og afsætter sig som
typiske reaktioner; men nye og anderledes erfaringer kan tilsvarende påvirke mønsteret. Det
betyder, at lærere har stor mulighed for at påvirke elevers motivation positivt. Det kan bl.a.
ske ved at sikre, at der er en passende balance mellem elevernes udfordringer og deres forudsætninger, og ved, at læreren give elever mulighed for at få succesoplevelser og feedback, der
udvikler deres oplevelse af kompetence.
Det er særlig vigtigt, at læreren søger at øge elevens indre motivation, som afspejler, at man
har lyst til at arbejde og lære på baggrund af interesse og nysgerrighed, og som er forbundet
med højt læringsudbytte; men mange elever har ikke som udgangspunkt denne motivation, og
derfor må lærere give tilstrækkelig ydre støtte i form af tydelige forventninger og rammer.
Med tiden kan elever internalisere læreres ydrestøtte og opnå en motivation, der gør dem i
stand til selv at regulere deres læreprocesser og at arbejde hensigtsmæssigt, selv uden en stor
indre lyst.
Relationen mellem lærer og elev har stor betydning for, hvordan elevers motivation udvikler
sig, idet læreren igennem sit forhold til den enkelte elev påvirker elevens selvopfattelser og
motivationsforestillinger – positivt eller negativt. Læreren kan få adgang til at forme disse forestillinger og strategier i positiv retning ved at udvikle et læringsmiljø, der er præget af tillid og
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støtte, og ved at præsentere eleverne for hensigtsmæssige holdninger og tilgange til skolearbejdet, som eleverne kan imitere og med tiden internalisere.
Det relationelle forhold udspiller sig på flere niveauer: Dels gennem lærerens personlige adfærd, dels gennem de didaktiske valg, læreren træffer. Den personlige læreradfærd, som
fremmer gode relationer, er præget af kontakt, varme, empati, anerkendelse og autenticitet.
Det didaktiske relationsniveau angår lærerens valg af fagligt stof, som eleverne oplever som
relevant, og som de har indflydelse på at vælge. Det angår desuden valg af arbejdsformer, og
elevaktivering og inddragelse medvirker til positive relationer, fordi læreren derved viser eleverne tillid. Endelig er klasseledelse en vigtig del af det relationsskabende, idet en autoritativ
ledelsesstil, som kombinerer en høj grad af styring og en høj grad af nærhed bedst modsvarer
elevers behov for retningslinjer og tryghed.
Relationskompetence kan forstås som lærerens vilje og evne til at arbejde med disse forhold
gennem at etablere positive relationer til hver enkelt elev og at påtage sig ansvaret for relationens kvalitet, idet det er læreren, som er den stærkeste part i den asymmetriske relation til
eleven.
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Del tre: DEN EMPIRISKE UNDERSØGELSES METODE
3.1. Casestudiet som metodisk ramme
Hvorfor casestudiet?
Afhandlingens forskningsspørgsmål er et åbent spørgsmål, som ikke rummer veldefinerede
hypoteser om, på hvilke måder lærer-elev-relationen påvirker elevers motivation. Min teoretiske gennemgang antyder nogle bestemte forbindelseslinjer, men der ligger i spørgsmålet en
eksplorativ intention om at finde ud af, hvordan de to fænomener kan beskrives konkret, og
hvordan de forholder sig til hinanden, og et adækvat forskningsdesign må kunne håndtere
denne indledningsvise åbne tilgang. Det centrale begreb om relationer gør det også nødvendigt at vælge et forskningsdesign, som kan behandle et diffust fænomen. For når man skal
undersøge relationsbegrebet empirisk, er det ikke nemt at afgrænse fænomenet: Hvor lokaliserer man en relation? Hvor ”bor” det, som per definition er noget, der foregår mellem mennesker, og hvordan gør man det til genstand for undersøgelse?
Casestudiet er et nærliggende metodisk valg for netop dette emne, fordi det bl.a. defineres
som en tilgang, man bruger, når det fænomen, man vil undersøge, ikke er let at afgrænse. Yin
(2011) definerer således casestudiet på denne måde:
An empirical inquiry about a contemporary phenomenon (e.g. a “case”), set within
its real-world context – especially when the boundaries between phenomenon and
context are not clearly evident (Yin 2011 s. 4).
Når målet er at forstå et sammensat og diffust fænomen som relationer mellem mennesker,
kan man ikke reducere fænomenet til veldefinerede isolerede variable, men må undersøge det
i sin komplekse kontekst. Casestudiet er velegnet, når man således vil ”analyze complex social
interactions to uncover ”inseparable” factors that are elements of the phenomena” (Van
Wynsberghe & Khan 2007 s. 84). Der findes mange definitioner på casestudiet, hvoraf Yins
ovenfor er en (Van Wynsberghe & Khan 2007, Flyvbjerg 2010, Gerring 2007, Ragin 1999). Van
Wynsberghe & Khans lyder således:
Case study is a transparadigmatic and transdisciplinary heuristic that involves the
careful delineation of the phenomena for which evidence is being collected (event,
concept, program, process, etc. (ibid. s. 80).
Med denne definition understreges det, at casestudiet ikke forudsætter et bestemt videnskabsteoretisk eller fagligt udgangspunkt, og Van Wynsberghe & Khan pointerer i lighed med
mange andre metodeteoretikere (de Vaus 2001, Yin 2011), at casestudiet ikke er en metodisk
opskrift, der fordrer bestemte dataindsamlingsmetoder, idet kombinationer af mange forskellige kvalitative og kvantitative tilgange kan anvendes. Derimod er ”careful delineation”, dvs.
omhyggelige beskrivelser af det, som skal undersøges, kernen i casestudiet. På grund af dette
centrale karakteristikum forbindes casestudiet dog ofte med kvalitative metoder, da især den
antropologisk inspirerede kvalitative tradition har udviklet begrebet om thick description som
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er detaljerig, situeret og kontekstualiseret beskrivelse, hvor man især søger at udlede, hvilken
mening det undersøgte fænomen har for de aktører, den involverer (Geertz 1993, Hastrup
1992, 2010).

Syv fællestræk for casestudiet
Den empiriske undersøgelse, jeg har gennemført, er designet som et casestudium med to
gymnasieklasser som cases og elever fra de to klasser som subcases. Jeg vil senere redegøre
nærmere for, hvordan og hvorfor udvælgelsen er foregået; men på dette sted vil jeg pege på,
at dette forskningsdesign afspejler den forståelse af casesstudiet, som Van Wynsberghe &
Khan opererer med (Van Wynsberghe & Khan 2007 s. 83 ff). De beskriver ”prototypen” af casestudier ved hjælp af syv fællestræk, og jeg vil redegøre for disse fællestræk med udgangspunkt i min egen undersøgelse:
1. Min undersøgelse er et lille-N-studie, idet jeg kun har to cases i form af to klasser med hver
ca. 28 elever og ca. 10 lærere. Det begrænsede antal cases, som fx er langt mindre end i spørgeskemaundersøgelser, tilstræber ikke repræsentativitet og bredde, men muliggør en dybdegående undersøgelse af materialet.
2. Undersøgelsen formidler en meget stor mængde af kontekstualiserede detaljer, som er
fremkommet gennem observation og videooptagelse af konkret undervisning og interviews
med elever og lærere, og som skal give læseren af afhandlingen en oplevelse af at ”være der
selv” (ibid. s. 83).
3. Undersøgelsen er desuden foretaget i naturlige omgivelser midt i de komplekse situationer,
som undervisning i et klasselokale udgør, og som forskeren ikke har mulighed for at kontrollere, fx i modsætning til undersøgelser foretaget i et laboratorium.
4. Casestudiet er karakteriseret ved afgrænsning, idet det analyserede fænomen er studeret
inden for en specifik ramme, der er afgrænset i tid og rum: to klasser på bestemte skoler i bestemte rum på bestemte tidspunkter.
5. Jeg har i min undersøgelsen hen ad vejen udviklet arbejdshypoteser og løbende erkendelser,
idet tilstedeværelsen i klasserummenes komplekse naturlige omgivelser har givet overraskelser og opdagelser, som løbende er blevet integreret i min forståelse (se senere om analysestrategi).
6. Der indgår mange datakilder i form af observationsnoter, videooptagelser, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews, hvilket muliggør triangulering af fundene og dermed belysning af fænomenet fra flere sider (se senere om datakilder og triangulering).
7. Casestudiet giver mulighed for ”extendability”, dvs., at resultaterne kan bredes ud fra den
undersøgte kontekst til andre kontekster ved at berige og muligvis transformere læserens forståelse. Det forudsætter tilstrækkeligt tykke beskrivelser til, at de kan skabe ”resonans” i læseren (se senere om generalisering).

60

Den forskningslogik, der ligger bag min empiriske undersøgelse, minder således meget om
prototypen af casestudier, som den er beskrevet af Van Wynsberghe & Khan (2007).

3.2. Afgrænsning af undersøgelsens case
Multi-case-design med subcases
Relationsbegrebet er som nævnt svært at afgrænse, fordi det er et diffust fænomen, der foregår mellem mennesker, og det har derfor også været svært at afgrænse den case-enhed, som
undersøgelsen skulle bygges op omkring. Jeg har valgt at anlægge tre perspektiver på det
samme fænomen, fordi jeg finder det nødvendigt at belyse det fra flere sider. Derigennem er
der bedst mulighed for at indfange det, som er sammensat og diffust.
For det første vælger jeg klassen som case. Herved anlægger jeg et perspektiv, der iagttager,
hvordan lærere og elever interagerer som kollektiv i klassen. Det betyder ikke, at jeg har fokus
på forholdet mellem elever, for fokus ligger stadig på relationen mellem lærer og elev; men fra
denne vinkel ser jeg på klassen som kontekst og miljø, hvor de fysiske rammer, den fysiske og
sociale interaktion og de aktiviteter og handlinger, som de to parter vælger at foretage sig,
udgør de iagttagelige adfærds- og kommunikationsmønstre, som er bagtæppet for de to parters relation.
For det andet vælger jeg enkeltelever som subcases (de Vaus 2001, Yin 2011). Herved anlægger
jeg et perspektiv, der anskuer relationen fra den enkelte elevs vinkel. Jeg tegner to elevportrætter inden for hver case, som udgør mere sammenhængende historier om den individuelle
relation mellem eleven og hans/hendes lærere med vægt på elevens egne oplevelser og fortolkninger og den historik, som elevens konkrete forløb i klassen udgør. Heri udfoldes samtidig
nogle af fundene fra klasseniveauet, og der suppleres med det, som optager den enkelte elev i
interviewene. Jeg begrænser antallet af elevcases til fire af de otte informanter for at prioritere dybe beskrivelse frem for mange.
Subcase-niveauet var ikke en del af mit oprindelige forskningsdesign. Det valgte jeg at tilføje,
fordi klasse-niveauet ikke gav tilstrækkelig information om, hvordan elever oplever relationen
til lærerne, og det var nødvendigt at udvide casebegrebet. Denne ændring er i overensstemmelse med litteraturens påpegning af, at casestudier ofte ændres undervejs, fordi man støder
på forhindringer med det oprindelige design (Van Wynsberghe & Khan 2007).
Jeg anvender således et ”multi-case” design, idet jeg har mere end en overordnet case, med
”multiple units of analysis”, idet der inden for hver case også er to subcases (Yin 2011):
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Figur 7. Casestudiets design efter Yin 2011 s. 8.

I afhandlingens analysedel tilføjer jeg ud over de to caseniveauer et tredje perspektiv, idet jeg
foretager en tværgående analyse af materialet og undersøger nogle temaer, som først og
fremmest teoretisk inspireret. Her tager jeg sider af det relationelle samspil op, som hidtidig
forskning peger på som betydningsfuld, for at undersøge, hvordan det forholder sig i mit materiale. Dette analyseniveau struktureres på tværs af klasser og elever med udgangspunkt i systematikken fra det teoretiske kapitel i to overordnede teoretiske distinktioner: det personlige
relationsniveau og det didaktiske relationsniveau. (Se senere om analysestrategi).
Disse tre perspektiver – klassen som case, elever som subcases og tværgående analytiske temaer – udgør tilsammen eksempler på, hvordan relationer mellem lærer og elever kan iagttages og beskrives i en gymnasiepædagogisk kontekst.
Man kunne have valgt også at anlægge en lærer-vinkel og at udvælge lærere som subcases.
Det ville have givet en fuldstændig beskrivelse af lærer-elev-relationen; men det er ikke min
intention at beskrive relationen per se. Det er relationens betydning for elevens motivation og
i sidste ende læringsudbytte, og derfor er eleverne i centrum og dem, der bliver undersøgelsens case-enhed. Lærerene behandles dermed først og fremmest analytisk som en del af relationens kontekst.

Den konkrete udvælgelse af klasser som cases
Det næste trin i caseudvælgelsen er at identificere casetyper, som kan maksimere indsigten ud
fra overvejelser om, hvad man vil have at vide, og hvor den viden bedst kan findes (Flyvbjerg
2010). Når man vil undersøge gymnasieundervisning, skal man bl.a. overveje, hvilke af de
gymnasiale uddannelser, det vil være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i – hhx, htx, stx
eller hf. I mit tilfælde ligger fokus ikke på uddannelsernes profil eller særpræg, og det er ikke
skoleformen, der er casen, men klassen. Men valg af skoleform er alligevel et parameter. Det
kunne være nærliggende at vælge nogle stx-cases, fordi stx er den allerstørste af de fire. Men
det har jeg fravalgt pga. min egen baggrund: Med 15 års erfaring fra stx-systemet er det den
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gymnasieform, jeg har størst indsigt og dermed indforståethed over for. Det kan naturligvis
være en fordel; men jeg kan have mange blinde pletter og tro, at jeg ved, hvad der foregår, og
jeg har derfor for validitetens skyld indskudt et element af fremmedhed i min undersøgelse
ved at lade undersøgelsen foregå i gymnasiale ungdomsuddannelser, jeg ikke kender så godt.
Den væsentligste grund til, at jeg dernæst valgte hf og htx, har været princippet om maksimal
variation (Flyvbjerg 2010). Logikken er, at man udvælger cases, der har størst mulig heterogenitet, dvs. at en række parametre er til stede i både høj og lav grad. Det er især hensigtsmæssigt, når der er tale om få cases, og når man arbejder eksplorativt. Fordelen er, at fælles mønstre, der viser sig på tværs af disse forskelle, bliver af særlig interesse. Hvis man kan finde fællestræk her, hvor vilkårene i øvrigt er så forskellige, er der styrket mulighed for, at resultaterne
har bred gyldighed.
Den variation, der eksisterer mellem en hf- og en htx-klasse, drejer sig om følgende parametre48: På htx er der mange drenge; på hf er det mere ligeligt fordelt. På hf er der en stor kulturel
og social spredning; på htx er den mindre. På hf er der mange udeboende elever; på htx er der
færre udeboende. Disse to forskelle er generelle, og dertil kommer, at mine to cases er forskellige med hensyn til geografi, idet den ene ligger i en stor by midt i et såkaldt ghettoområde,
mens den anden ligger i en provinsby i den anden ende af landet og rekrutterer mange elever
fra landområdet.
Men det er ikke min hensigt at gøre disse specifikke forskelle mellem casene til genstand for
analyse. Jeg har ikke kønsforskelle og sociokulturelle forhold som selvstændige undersøgelsestemaer og berører dem kun sporadisk. Princippet om maksimal variation er alene brugt for at
finde cases, der rummer store forskelle for at kunne undersøge, om der på trods af dem kan
findes mere generelle mønstre ved at undersøge relationer på tværs af forskellige kontekster.
I min caseudvælgelse har klassetrin endvidere været en faktor: Jeg har valgt 1.g-klasser, hvor
relationerne mellem lærer og elever for alvor er på spil, idet forskellige elever fra forskellige
grundskoler bringes sammen i en klasse og mødes af gymnasielærere, der har som opgave at
socialisere dem til den nye rolle som gymnasieelev. En vigtig del heraf er at etablere spilleregler for samvær og arbejde og dermed også relationerne i klassen. Endvidere gør valget af klasser på første årgang det muligt at komme tilbage til de samme personer året efter og følge
deres udvikling (da hf jo er toårigt).
Første trin i den konkrete udvælgelse var valg af skoler. Jeg deltog på det tidspunkt i periferien
af et andet forskningsprojekt49, og jeg brugte denne ramme til at kontakte en htx-skole og en
hf-skole blandt deltagerne. Kriterierne var, at jeg ikke på forhånd havde noget særligt personligt kendskab til skolerne, og at de repræsenterede en geografisk spredning
Andet trin i udvælgelsen var valg af klasser, og det har jeg ikke selv kunnet afgøre. Jeg har
holdt indledende møder med ledelsen på de to skoler, og der har været enighed om, at det
48

Se fx Ulriksen et al 2009, http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Dec/121211Naesten-alle-piger-faar-en-ungdomsuddannelse
49
http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/I-fokus-paa-omraadet-gymnasialeuddannelser/It-anvendelse-i-de-gymnasiale-uddannelser
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ville være hensigtsmæssigt for både skolerne og min undersøgelse, at det blev klasser, som
skolen anså for problematiske eller udfordrende for at få gode laboratorier med meget på spil.
Efter møderne har ledelserne i samarbejde med lærerne udpeget de to klasser. Denne procedure har betydet, at jeg har været afhængig af skoleledelsernes vurderinger. Men omvendt
ville jeg ikke selv have haft forudsætninger for at foretage kvalificerede valg af klasser.
Kriteriet om at få klasser med problemer har ikke betydet, at de to cases er ekstreme med
hensyn til frafald. Der er, som det vil fremgå, store procentdele, som går ud: hf 34 % og htx 22
%. Men det er lidt lavere end de generelle tal, som er hhv. 39,9 % og 23,4 % (jf. indledningen s.
6). At en stor del gik ud, mener jeg ikke er et metodisk problem, da frafaldet afspejler normalen. Desuden kunne jeg observere dem alle under første besøg, ingen af mine interviewelever
var gået ud, da de blev interviewet anden gang, og de inkluderer samtidig alligevel en frafalden
elev, da han gik ud umiddelbart efter andet interview.
Tredje trin er udvælgelsen af interviewdeltagerne. Udpegningen af lærere har jeg ikke haft
indflydelse på, men jeg har ønsket, at der indgik både mænd og kvinder. For hf-klassens vedkommende var valg af lærere en konsekvens af valg af klasse, idet det blev klassens lærerteam,
som indvilgede i at være med. I htx-klassen er det tre af klassens lærere, som meldte sig til at
være med i projektet. Alle lærere har således deltaget frivilligt og med positiv forhåndsinteresse.
Min interviewundersøgelse inkluderer dermed kun lærere, som har lyst til at blive observeret,
hvilket kunne give analysen slagside i form af fx særligt reflekterede, selvbevidste eller ”stærke” personer, men det mener jeg ikke er tilfældet. For det første er de seks lærere, der har
deltaget, meget forskellige, både med hensyn til køn, alder og erfaring. For det andet har jeg
derudover observeret klasserne i mange andre lektioner end de seks læreres og set i alt 11
andre lærere. Disse lektioner har bidraget med observationer af undervisning af meget forskellig karakter, som indgår i analysen. For det tredje har eleverne under interviewene refereret til
oplevelse med alle deres lærere, uanset om de har deltaget i min undersøgelse. Det har omvendt betydet, at videooptagelser og interview er foregået i en imødekommende og åben atmosfære, som har gjort det muligt at tale om sider af lærergerningen, som er svære for deltagerne, og også mange forhold, som de ikke har talt med nogen om før.

Den konkrete udvælgelse af elever som subcases
Udvælgelsen af de otte elever til interviews gør jeg rede for i afsnittet om video-stimulated
recall. Heraf blev fire udvalgt til at indgå i undersøgelsen som subcases med en særligt udfoldede beskrivelser, og som nævnt har jeg begrænset antallet af elevcases til fire af de otte for
at prioritere dybe beskrivelse frem for mange.
Udvælgelsen af netop disse fire afspejler primært, at de er de bedst beskrevne i datamaterialet. De tager mange forskellige emner og vinkler op som kommentarer til videosekvenserne
under interviewene, og jeg dermed får et mangefacetteret indtryk af dem. Samtidig er de elever, som lærerne har fokus på i lærerinterviewene, og dermed har jeg større viden om dem
sammenlignet med nogle af de elever, som er mere tilbageholdende under interviewene
og/eller nogle, som er lærerne kommenterer i mindre grad. Det kunne give den bias, at jeg
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dermed beskrev en bestemt type elever – udadvendte og snakkende, men det mener jeg ikke
er tilfældet, for de fire udvalgte elever opleves både af mig og af lærerne som meget forskellige, og flere af dem er netop ikke udadvendte og kommunikerende i timerne.
Et andet kriterium for udvælgelsen af de fire er, at de alle gennemgår en tydelig udvikling fra
første til andet år – nogle i motiverende og andre i demotiverende retning. De ser ud til at
kunne illustrere forskellige elevtilgange til det motivationsproblem, som de alle i større eller
mindre grad giver udtryk for, og de kan således betragtes som paradigmatiske cases (Flyvbjerg
2010), idet de leverer forskellige udgaver af problemstillingen. Der er dog ikke nødvendigvis
tale om ”prototyper”, som er en af betegnelserne, Flyvbjerg bruger om denne type cases, for
jeg har ikke dækning for at sige, om netop deres historier udgør prototyper; men de er hensigtsmæssige som subcases, fordi de kan illustrere nogle forskellige tendenser.
Der er således ikke tale om et dækkende og repræsentativt udsnit af elever, men fire eksemplariske studier af relationelle processer, som påvirker elevernes motivation.

3.3. Dataindsamling
Med udgangspunkt i valg af cases valgte jeg et forskningsdesign bestående af observation af
undervisning, videooptagelse af undervisning og interview med elever og lærere. I min første
formulering af forskningsspørgsmål var der stort fokus på udvikling af lærerkompetencer, og
det var mit udgangspunkt, at lærerne skulle være undersøgelsens primære fokus. Eleverne
skulle jeg lære at kende gennem observation, og derefter skulle jeg interviewe lærerene. Men
jeg ændrede designet en del undervejs.

Observation af undervisning
Inden det hele gik i gang i efteråret 2010, havde jeg et møde med lærerne om planen, og eleverne fik et brev fra mig om projektets formål og set-up, som lærerne gennemgik med dem.
Første trin var, at jeg i hver af de to klasser observerede undervisning i tre omgange:
1. To indledende hele observationsdage. Skemaet inkluderede stort set alle klassens fag
og lærere
2. Den efterfølgende uge: Observation af de tre lektioner, der blev videooptaget
3. Året efter observation af henholdsvis fire og fem lektioner i de to klasser i forbindelse
med de nye interview.
Jeg har overværet i alt 32 lektioner à 90-100 minutter. Min rolle har været ikke-deltagende,
idet jeg har præsenteret mig selv (og lærerne havde på forhånd informeret om planerne), men
ellers siddet diskret i baggrunden og taget noter på min bærbare pc.
Når man observerer, kan man lægge mærke til så forskellige områder som fx det fysiske miljø,
det sociale miljø, planlagte og uplanlagte aktiviteter, formel og uformel interaktion, sprog,
nonverbal kommunikation og det, som ikke sker (Patton 2002). Da jeg begyndte observationerne, havde jeg ikke fastlagte fokuspunkter, men jeg udarbejdede ”sensitizing concepts”
(ibid.):
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Sensitizing concepts provide a basic framework highlightning the importance of certain kinds of events, activities, and behaviors […] They alert us to ways of organizing
observations and making decisions about what to record (ibid. s. 217-218)
Der er tale om åbne temaer, der fungerer som en meget foreløbig forståelsesramme til at organisere observationer. Mine punkter var baseret på en lille pilotundersøgelse, jeg foretog
tidligt i forløbet, hvor jeg overværede undervisning i nogle timer på en nærliggende skole og
havde samtaler med to lærer. De rudimentære begreber så således ud under den allerførste
observation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giver læreren klare instruktioner?
Er der aktivitet i timen?
Giver læreren venlige korrektioner?
Accept af småsnak og en vis uro?
Computer-distraktioner – hvilken betydning har det?
Opmærksomhed på lærerens kropssprog
Logistik – fysisk organisering, sidde hensigtsmæssigt sammen, fælles fysisk fokus, itrekvisitter.

I bakspejlet springer det i øjnene, at temaerne er ret normative. De blev da også hurtigt kasseret, for jeg blev voldsomt overrasket over at iagttage elevernes koncentrationsproblemer og
de bærbare computeres betydning for deres læringsadfærd og for interaktionen med læreren.
Et af de vigtigste spørgsmål blev hurtigt ”det, der ikke sker”, nemlig opmærksomhed, koncentration, elevaktivitet osv., som jeg viser i analysen. Jeg fik også hurtigt et mere ”holistisk” fokus
på eleverne, dvs. blik for hele deres kropslige og følelsesmæssige tilstand, især træthed og
mangel på energi.
Efter de indledende observationer har jeg i nogen grad skiftet fokus for undersøgelsen, idet jeg
indså, at eleverne havde for lille en plads i mit design. Jeg blev nødt til at tale med eleverne for
at forstå det, der skete, og derfor blev interviewplanen udvidet til at indbefatte elever. Jeg tog
ikke den fulde konsekvens og lod eleverne fylde lige så meget som (eller mere end) lærerne,
for jeg opdagede først problemet, da jeg var langt inde i første runde af dataindsamling, men
fik justeret designet i anden runde, hvor der er lige mange lærer- og elevinterview. Men der er
en overvægt af lærerinterview, idet der er fem af dem og tre elevinterview pr. klasse. Designet
hælder derfor stadig til lærersiden, hvor jeg muligvis kunne have fået endnu mere ud af elevvinklen ved at have haft flere samtaler med dem og/eller inddraget flere elever. Men min afhandlings afsluttende fokus ligger stadig på lærernes relationskompetence, så derfor er det
stadig af stor værdi, at jeg har så stort et datamateriale om lærernes oplevelser og refleksioner.
De iagttagelser, man gør sig under observation, og de observationsnoter, der kommer ud af
det, er “the most important determinant of later bringing off a qualitative analysis” (Patton
2002 s. 239). Observationsnoterne er indgået i analysen som grundlag for beskrivelserne af de
to klasser, og de har leveret konkrete eksempler på undervisningssituationer, elevadfærd og
læreradfærd, der indgår i de kontekstualiserede beskrivelser.
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Videooptagelse af undervisning
Undervisning med de tre lærere i hver klasse blev videofilmet i en lektion à 90 minutter i den
ene klasse og 100 minutter i den anden. Der blev opstillet et stationært kamera i et hjørne af
rummet, og samtidig fulgte en kameramand med et håndholdt kamera læreren, som var udstyret med en mikrofon. Jeg observerede og tog noter imens.
Videooptaget observation har nogle særlige muligheder, som er relevante, når man undersøger menneskelig interaktion, nemlig at fastholde kommunikationens mange forskellige elementer. Video kan på samme tid indfange det auditive og det visuelle, det verbale og det nonverbale og giver således en god forståelse for det indforståede fællesskab mellem parterne i
samtalerummet, den opfattelse, de har af hinanden, af situationen og af det, de taler om
(Rasmussen 1997). Samtidig er der mulighed for at lave næranalyse af detaljer, som rummer
disse mange elementer.
Videoobservation kræver til gengæld en række håndfaste valg, idet man på forhånd skal vælge
udstyr, optagesituation og fokus:
Video er et ”point of view”. Kameraet fokuserer på bestemte ting og lader andre ude
af betragtning. Selve opstillingen og betjeningen af kameraet er i sig selv et udtryk for
en forhåndstolkning af begivenhederne (Alrø og Kristiansen 1997 s. 64).
Man må gøre sig klart, hvad det er, man ønsker at få ud af optagelserne, og det betyder, at
man skal præcisere sit interessefelt og sine formodninger om, hvor det interessante ligger.
Planen var, at det håndholdte kamera skulle følge lærerne, mens det stationære stod i hjørnet
og gav supplerende billeder. Men allerede efter den første optagelse viste det sig, at meget af
det interessante ikke foregik omkring lærerens person, men nede blandt eleverne, og at der
foregik spændende udvekslinger i klasselokalet i frikvartererne, både mellem lærer og elever
og eleverne imellem. Jeg reviderede derfor instruksen til kameramanden om i højere grad at
rette kameraet mod eleverne i timerne ved dels at panorere, dels at stoppe ved enkeltelever
og at filme så meget som muligt i frikvartererne. Dette afspejler meget konkret drejningen af
mit projekt frem mod større fokus på eleverne.
Tilstedeværelsen af et kamera påvirker naturligvis den situation, man filmer, ligesom også observation gør. Jeg havde forsøgt at minimere effekten ved på forhånd at informere lærere og
elever så godt som muligt om projektet, så de i det mindste ikke skulle føle sig mystificerede
over, hvad det skulle bruges til. Dertil kom, at deltagerne havde stiftet bekendtskab med min
person og med min observatørrolle i mine forudgående observationer. Men kameraet var naturligvis et kraftfuldt nyt element, som har påvirket situation. En lærer bemærkede fx, at et par
elever, som sad tæt på det stationære kamera, var mere stille, end de plejede; men det virkede generelt, som om eleverne hurtigt glemte kameraerne. Det var i hvert fald tydeligt, at de
ikke opfattede dem som en hæmmende overvågning, som de skulle skjule noget for. Elevernes
”forbudte” brug af Facebook på de bærbare computere foregik fx tilsyneladende helt uanfægtet af, at det blev filmet.
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Lærerne var naturligvis også påvirkede af kameraets tilstedeværelse, men i varierende grad.
Især en lærer fortalte under fokusgruppeinterviewet, at hun havde været meget nervøs, og at
hun måske havde givet timen et ekstra teoretisk indhold af nervøsitet over, om hun slog til
rent fagligt.
Den optagne virkelighed kan således være anderledes end den plejer, men det er dog en virkelighed, og det interessante er, hvilket udfaldsrum den ”forstyrrede” virkelighed får. I det nævnte eksempel er det interessant, at læreren vælger at opprioritere tungt fagligt stof på bekostning af pædagogiske hensyn, når hun skal præstere, for hun kunne jo have valgt helt anderledes. Det er altså nødvendigt og interessant at iagttage, hvordan deltagere ser ud til at reagere
på videooptagelsen. Men grundlæggende er det, vi ser, stadig virkelighed, og det, som deltagerne ”finder på”, er ikke langt fra deres sædvanlige mønstre:
Det er ikke muligt at få rene, ubesmittede situationer i ”kassen”. Andres og egne undersøgelser tyder imidlertid heller ikke på, at tilstedeværelsen af observatør og videokamera ændres radikalt på eksisterende interaktionsmønstre, der er indlært over lang
tid – socialt og personligt (Alrø og Kristiansen 1997 s.78).
Min oprindelige plan var at analysere videooptagelserne særskilt ved at se optagelserne fra de
to kamerapositioner igennem og lave næranalyser af scener, som jeg fra observationen havde
vurderet som særligt interessante. Videobillederne kunne supplere med detaljer, jeg ikke havde kunnet se. Men jeg besluttede ikke at bruge dem på denne måde, for jeg havde en meget
stor datamængde i mine interviews, og der var så meget stof i selve interviewene, at det ikke
var nødvendigt med flere datakilder. Desuden viste det sig, at videooptagelserne var meget
betydningsfulde alene i kraft af deres rolle som grundlag for video-stimulated recall metoden
(se senere).

Interview
Interviewet giver en særlig mulighed for at få indblik i, hvordan deltagerne selv oplever og
forstår verden. Steinar Kvale beskriver bl.a. interviewets muligheder som ”indhentning af kvalitative beskrivelser af interviewpersonens livsverden med henblik på fortolkning af dens betydning” og som ”privilegeret adgang til personens livsverden” (Kvale 2004 s. 129 og 130). Nøgleordet her er livsverden, dvs. interviewpersonens umiddelbare hverdagsvirkelighed. Det fænomenologiske interview lægger vægt på interviewpersonens ufortolkede oplevelser og bestræber sig på at holde sig på det konkrete, anskuelige spørgsmålsniveau.
Jeg er inspireret af Kvales og fænomenologiens tilgang til interview og måde at spørge på og
lavede interviewguides (se bilag s. 232) med vægt på det konkrete niveau. Men denne interviewkonception er ikke tilstrækkelig i mit tilfælde, da jeg også er interesseret i lærernes og
elevernes refleksioner og fortolkninger af det, der sker i undervisningen. Jeg har derfor blandet
det beskrivende og det ræsonnerende niveau og både bedt interviewdeltagerne om at fortælle, hvad der foregår i undervisningen, og hvordan de selv oplever og vurderer det. Dermed har
jeg også fået adgang til nogle af deltagernes mere generelle forestillinger, bl.a. om motivation.
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Video-stimulated recall
Interviewene er foregået ved, at jeg umiddelbart efter en videooptaget lektion har interviewet
den pågældende lærer i 1½ time om den foregående undervisning. De blev gennemført efter
en fremgangmåde inspireret af video-stimulated recall (Rowe 2009, Calderhead 1981): Umiddelbart efter en videooptaget lektion blev videofilen lagt ind på en bærbar pc. Derefter interviewede jeg den pågældende lærer om den foregående undervisning med udgangspunkt i
videoen, som vi så sammen. Læreren udpegede de scener, som han/hun syntes, vi skulle se, og
kommenterede, hvad der skete i situationen, hvad han/hun tænkte osv. Derudfra udviklede
samtalen sig og omhandlede mere generelle oplevelser og temaer om undervisningen.
Som en del af interviewet bad jeg læreren om at udvælge to-tre scener, som de mente, det
kunne være interessant for mig at høre elevernes kommentarer til i de senere elevinterview.
Lærerne bestemte selv kriterierne, som fx var, at de selv var i tvivl om, hvorfor eleverne reagere de på en bestemt måde i en situation, eller at de syntes, det kunne være interessant at høre
elevernes opfattelse af en pædagogisk situation. Disse scener blev klippet sammen til ca. 20
minutters video med i alt fem-ni scener fra lærernes undervisning.
De sammenklippede videoer blev udgangspunkt for elevinterviewene, idet eleverne løbende
kommenterede det, vi så på skærmen. Jeg havde forberedt en skriftlig interviewguide, men
den blev ikke strukturerende for samtalen, for videoerne og deres sekvenser blev mere styrende for interviewet end de skriftlige spørgsmål. Desuden kom der fra eleverne kommentarer, som gik i mange andre retninger end det, jeg havde forberedt, så det semistrukturerede
udgangspunkt blev i realiteten næsten ustruktureret, fordi forløbet på denne måde var meget
bestemt af informanterne. Nedenfor er en oversigt over indholdet i de to videoer.
Den sammenklippede video fra hf-klassen
Minutter

Lærer

Undervisningssekvens

00-05

Ellen 1

05-09

Ellen 2

09-13

Frans

13-18

Gitte 1

18-22

Gitte 2

Timestart
Lærer begynder repetition fra sidst
Afbryder for at få elever til at rydde borde og finde bøger frem
Lærer genoptager repetition
Midt i lektion
Kort gruppediskussion af spørgsmål
Efterfølgende klassediskussion
Midt i lektion
Igangsætning af ny opgave
Elever arbejder i CL-grupper
Lærer går rundt og hjælper
Timestart
Lærer rigger computer til
Fraværsregistrering
Instruktion til næste time og næste aflevering
Start på ny opgave
Midt i lektion
Instruktion til ny opgave
Pararbejde
Lærer går rundt og hjælper
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Den sammenklippede video fra htx-klassen
Minutter

Lærer

Indhold i undervisningssekvens

00-02

Lise 1

02-05

Lise 2

05-08

Lise 3

08-10

Mette 1

10-13

Mette 2

13-16

Mette 3

16-18

Niels 1

18-22

Niels 2

22-24

Niels 4

Sekvensskift
Lærer beder elever lukke computer og rykke sammen omkring et stort bord i
midten
Elevoplæg
Andre elever lytter koncentreret
Udlevering af eksamensspørgsmål
Lærer forklarer opgaven til hver enkelt, en ad gangen
De andre småsnakker om opgaverne
En timestart
Lærer vil starte gennemgang af lektie
Opdager at meget få har lavet opgaven
Ændrer plan, giver tid til at løse opgaven nu
To elever ved tavlen
De andre elever skal lytte
Forskellig grad af koncentration
Elever løser opgaver i smågrupper
Lærer går rundt og hjælper
Lærer laver tavlegennemgang
”Harpunering” af uforberedt elev
Individuel opgaveregning
Meget stille
Lærer går rundt og hjælper
Opbrud i klassen: En gruppe er på vej udenfor for at lave opmålinger
Imens opdager læreren, at en elev spiller computerspil
Læreren skælder ud, lukker computeren og giver eleven papir og blyant.

Eleverne blev udvalgt med de interviewede lærere som ”gatekeepere”. De blev bedt om at
udpege 4-6 elever, som for dem repræsenterede forskellig elevadfærd og forskellige tilgange
til undervisningen, og lærerne bestemte selv kriterierne. Resultatet blev, at jeg med udgangspunkt i lærernes pulje af forslag for hver klasse udvalgte fire elever, som så ud til at være indbyrdes ret forskellige. De blev koblet to og to med henblik på størst spredning. Alle på nær en
fra den oprindelige liste sagde ja til at være med og blev interviewet den følgende dag.
I forhold til, at jeg fx selv havde udvalgt eleverne, var det en fordel, at tre andre bidrog til udvælgelsen. Men den vigtigste fordel var, at jeg ved at høre lærerne overveje mulige kandidater
og gennemgå og karakterisere dem også fik værdifuld information om deres forståelse og kategoriseringer af eleverne. En ulempe kunne være, at lærernes udvælgelse ville afspejle præferencer for særlige elever, som ville kunne bekræfte lærernes opfattelse af undervisningen.
Men for det første var det slet ikke min oplevelse, at lærerne på den måde var interesseret i
”pæne” elevudsagn. For det andet mixede jeg tre læreres forslag med mit eget kendskab til
eleverne fra mange timers observation og fik på den måde en sammensætning, som er så
bred, som den nu kan være med kun fire ud af 25-27 elever.
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Jeg valgte at interviewe eleverne to og to for at skabe en tryg ramme, som de ville sige ja til at
deltage i, fordi der ikke var fokus på den enkelte elev. At sidde alene med en forsker og en
lydoptager kunne forekomme at være en ubehagelig situation, mens det at være to tog lidt af
presset af. En meget genert dreng var svær at få til at sige noget, men han var god at have med
netop pga. dette karaktertræk, som gælder en del drenge i hans klasse. Men bortset fra ham
gav eleverne udtryk for, at det var sjovt, og snakkede løs. Det var tydeligt, at de havde meget
på hjerte, og min oplevelse af, hvor seriøst de tog opgaven, hvor reflekterede de er, og hvor
stor frustration de gav udtryk for, gav mig i sig selv den vigtige viden, at eleverne skal høres
meget mere i den pædagogiske diskussion.
Video-stimulated recall giver i høj grad mulighed for en konkret, detaljeret og kontekstualiset
tilgang. Den praktiseres af nogle (fx Balslev m.fl. 2010) på en radikal måde, ved at interviewpersonen kun må tale om sine oplevelser i situationen og skal blive ved med at holde sin tale i
gang, så han/hun ikke ”falder i” og begynder at reflektere. Jeg har brugt metoden lidt anderledes, inspireret af Rowe (2009) fordi video-stimulated recall giver en enestående mulighed for
både at få umiddelbare oplevelse og refleksion:
The post-lesson video-stimulated recall session gives the participants “an opportunity
to review events in which they have participated from an outsider’s perspective but
with an insider’s insight into the motivations and intentions” (Rowe 2009) (mine
fremhævninger).
Fordelen ved metoden er således, at interviewpersonerne iagttager og genoplever undervisningen og fortæller om deres egne oplevelser, og at de samtidig kan reflektere og fortolke
det, der er sket. Derved kombineres perspektivet indefra og udefra. Den anden fordel er, at
man sikrer, at det objekt, vi taler om, er det samme. De elev- og lærerkommentarer, der indgår
i min analyse, beskæftiger sig således med de samme konkrete scener, hvilket styrker analysens triangulering (se senere).
Det virkede som om, det var motiverende for samtalen, at personerne så sig selv på skærmen i
interaktion. Det, at de var med til at styre interviewet selv med deres valg, oplevede jeg også
som motiverende, samtidig med at der for mig lå mange informationer i de valg, de traf.

Fokusgruppeinterview
Nogle uger efter de individuelle interviews foretog jeg for hver case et fokusgruppeinterview
med de tre lærere, og året efter et nyt med lærerne og et med eleverne. Første gang var fokuseret omkring temaer, som de individuelle interview gav anledning til at få uddybet. Anden
gang blev det endnu mere fokuseret og indeholdt endvidere et lille narrativt element (se senere).
Bente Halkier definerer fokusgruppeinterview som ”en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier 2008 s. 9).
Fokusgruppeinterviewets styrke er den interaktion og dynamik, der foregår mellem deltagerne,
og som kan få andre betydninger frem end i det individuelle interview, bl.a. fordi deltagerne
spørger ind til hinandens udtalelser og kommenterer hinandens erfaringer og forståelser ud fra
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en kontekstuel forforståelse, man ikke har som forsker (Halkier 2008, 2010, Andersen & Bloksgaard 2010). Samtidig er moderatoren her ikke interviewer, men en facilitator, der sørger for
at sætte gruppen i gang (Halkier 2010). Man kan diskutere, om der i min undersøgelse er tale
om egentlige fokusgruppeinterview eller om interview med flere deltagere, fordi jeg undervejs
ikke kun var facilitator i baggrunden, men løbende stillede igangsættende spørgsmål med henvisning til den gennemførte undervisning. Men disse interview tilføjede de individuelle interviews den dimension, at deltagerne udfordrede og supplerede hinandens erfaringer og synspunkter og dermed sandsynligvis bragte andet og mere frem, end de hver for sig kunne.
I de individuelle interviews med lærerne fik jeg adgang til den enkeltes forståelse af undervisningen, sin egen praksis og af eleverne. I fokusgruppeinterviewene diskuterede lærerne
indbyrdes, hjalp hinanden med at finde svar, eller var uenige. Vi kunne således hæve vi os op
på et lidt højere abstraktionsniveau og få udsagn om det, som er fælles, men det gav også mulighed for at få belyst konkrete forhold fra mange sider, fx enkeltelever.
Man kunne have forestillet sig en forskel på det individuelle og det kollektive meningsunivers,
idet der kunne være et skisma mellem på den ene side enkeltlærernes oplevelser, som udspringer af den ret individualiserede lærergerning, og på anden side de kollektive, diskursive
forestillinger om elever og om undervisning. Men det var ikke tilfældet. Jeg oplevede ikke, at
de holdninger og fortolkninger, der kom frem i de to kontekster, var væsensforskellige, men
fokusgruppen gav nuanceringer og en kompleksitet, som ikke forekommer i de individuelle
interview. Omvendt gav det individuelle interview mulighed for at komme helt i dybden med
den enkelte lærers oplevelser, så de to former har suppleret hinanden efter hensigten.
For elevernes vedkommende var forskellen mellem de to interviewformer ikke stor, idet vi gik
fra to personer til fire i den ene klasse og fra to til tre i den anden (idet en elev var fraværende
til det sidste interview). Men alligevel var gevinsten, at der kom flere nuancer og synspunkter
frem. Da jeg fx stillede spørgsmålet om skoletræthed, kom der mange erfaringer og vinkler på
bordet.

”Betydningsfulde situationer”
Til fokusgruppeinterviewene gav jeg deltagerne en opgave – de ”betydningsfulde situationer”:
Jeg bad eleverne og lærerne om på forhånd at forberede to små fortællinger om en situation,
der havde været betydningsfuld, for eleverne med en lærer og for lærerne med en elev. De
måtte selv afgøre, hvad der var ”betydningsfuldt”, og historierne måtte være negative eller
positive. Jeg valgte at lægge opgaven ind i interviewet for at tilføje et struktureret narrativt
element. Det egner sig godt til at formidle erfaringer med relationer, idet fortællingens form,
som alle er fortrolige med, kan fremstille de mange situationelle aspekter, der skal med for at
forstå en relationel interaktion à la ”Vi sad og lavede en opgave, og så kom hun og sagde …”
(Czarniawska 2010).
Blandt eleverne havde kun én faktisk forberedt to, og ingen af dem havde skrevet den ned,
men de havde alle forberedt en beretning, som de fortalte om med følelsesmæssigt engagement, og opgaven var et nyttigt greb, fordi elevfortællingerne genererede vigtig viden: For det
første fortalte selve udvælgelsen af situationer noget om, hvad elever forstår som betydnings-
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fuldt. Jeg kan jo ikke vide, hvad de har fravalgt. Men det var tankevækkende, at de uafhængigt
af hinanden havde valgt situationer med klare fællesstræk. For det andet var de mættede af
information om deres oplevelse af lærerne. Jeg har af den grund valgt at give situationerne en
fremtrædende plads og at bringe alle interviewelevernes historier, så man samlet kan se, hvad
de har valgt som betydningsfuldt.
Lærerhistorierne fungerede derimod ikke som selvstændige narrativer. Dels havde flere af
lærerne ikke forberedt nogen. Jeg tror, de var mere fokuserede på, at de igen skulle observeres og filmes og gav udtryk for, at de havde travlt. Dels kom de historier, der var, i stedet til at
indgå i den løbende samtale som eksempler, og de fik dermed ikke så prægnant en karakter
som elevernes.

Transskription af interviews
Alle 16 interviews blev optaget på en mp3-optager og er blevet transskriberet af medhjælpere,
som er blevet instrueret på samme måde. Jeg har valgt et transskriptionsprincip, der ikke er så
detaljeret, som det, man bruger til fx konversationsanalyse (Steensig 2010), hvor også alle
lydlige detaljer er betydningsfulde. Vægten ligger i mine analyse på mening, men det er også
betydningsfuldt, hvordan tingene bliver sagt - om der er tøven, usikkerhed, vredt eller glad
udtryk fx. Jeg har derfor valgt at få alle ord og udsagn med, også selvrettelser, gentagelser osv.,
ligesom latter og lydstyrke er markeret: Ord sagt med eftertryk er skrevet med VERSALER. Latter er markeret HA HA, mens mindre grin er markeret som he he.
I den senere brug af citater i analysen har jeg tilstræbt et læservenligt udtryk, der ikke er for
skæmmet af talesprogets usammenhængende karakter. Derfor er en del af teksten renset for
fx selvrettelser og pausemarkører – øh, altså, jamen – med mindre de har været betydningsbærende, fx i et par tilfælde, hvor interviewpersonen leder meget efter ordene og tydeligvis er
meget i tvivl. Alle navne er anonymiseret, og andre kendetræk (fx læreres fag) er sløret. […]
markerer, at en tekstpassage er udeladt i citatet.

Gentagelse af observation og interview
Det var min oprindelige plan at lave to fulde iterationer af det metodiske design: to dages observation, videooptagelse af tre lektioner, interview med tre lærere og to gange to elever plus
fokusgruppeinterview med lærere. Formålet med gentagelsen skulle være at tilføje undersøgelsen det udviklingsperspektiv, som fremkommer ved at vende tilbage et år efter og se,
hvad der var sket. Jeg indså efter første omgang af dataindsamling, at jeg havde så meget materiale, at det dels ville være svært at håndtere mere, dels at jeg havde nok til at besvare mine
forskningsspørgsmål. Jeg skar derfor ned på designet og foretog en begrænset anden runde
bestående af observation af lektioner med de deltagende lærere og fokusgruppeinterview
med lærerne og med eleverne. Jeg var ikke helt afklaret vedrørende brugen af video, så jeg fik
for en sikkerheds skyld videooptaget de nye lektioner; men de er ikke sidenhen blevet brugt.
Det er ikke min vurdering, at undersøgelsen er blevet forringet af, at jeg reducerede designet.
Mit projekt er ikke en longitudinel undersøgelse forstået som en gentagen undersøgelse af
sammenhængen mellem udvalgte variable over tid, for jeg har ingen målepunkter, jeg kan
sammenligne mellem de to omgange (de Vaus 2001). Men det at vende tilbage har alligevel
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muliggjort et udviklingsperspektiv, idet jeg har kunnet iagttage elevernes adfærd sammenlignet med året før, og jeg har kunnet stille både lærere og elever følgende spørgsmål (se interviewguide i bilag):
1. Hvordan synes du klassen har udviklet sig siden starten af 1.hf/1.htx med hensyn til
elevernes motivation for skolearbejdet, evne til at koncentrere sig i timerne og klasserumskulturen i klassen?
2. Hvordan har forholdet mellem eleverne og lærerne udviklet sig?
Jeg havde, som det vil fremgå af analysen, fx en forventning om, at de i 2.hf/2.htx ville have
lært nogle bedre læringsstrategier og blevet bedre til at koncentrere sig. Men det var det modsatte billede, jeg så, og det var en betydningsfuld oplevelse. Man kan indvende, at jeg ikke med
få lektioners observation kan afgøre, hvad der er sket, og om de timer, jeg så, var typiske. Men
mine iagttagelser blev i høj grad udgangspunkt for interviewene, hvor bl.a. skoletræthed blev
et stort tema, som blev udfoldet og belyst af både lærere og elever. Den dimension kunne jeg
ikke have fået øje på, hvis jeg ikke var kommet igen.
Jeg bringer her for overblikkets skyld en oversigt over det samlede undersøgelsesdesign, som
det kom til at se ud. Se flere detaljer i bilaget om datamateriale (s.231.)
Gennemført undersøgelse for hver klasse
Første år
1.
2.
3.
4.
5.
Andet år
6.
7.
8.

Observationer af undervisning
Videooptagelse af tre lektioner
Enkeltinterview med de tre videooptagede lærere
Interview med to x to elever
Fælles interview med de tre lærere
Observationer af undervisning
Fællesinterview med de tre lærere
Fællesinterview med de fire elever

3.4. Analysen
Analysestrategier
Casestudiet kan i sin logik principielt have enten en teoritestende eller en teoribyggende tilgang:
The difference between the theory testing and the theory building approaches is that
in the former we begin with a set of quite specific propositions and then see if these
work in the real world situations. In the theory building model we begin with only a
question and perhaps a basis proposition, look at real cases and end up with a more
specific theory or set of propositions as a result of examining actual cases (de Vaus
2001 s. 223)
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Til det teoritestende casestudie knytter sig en deduktiv strategi, idet man tager sit udgangspunkt i teori eller ”modeller af virkeligheden” (Watt Boolsen 2010) og afprøver, om de kan
bekræftes i de empiriske data. Til det teoribyggende studie knytter sig den omvendte, induktive strategi, hvor man ”træder ind i feltet uden at have alt for mange forudindfattede ideer at
teste, men snarere vil lade den empiriske verden afgøre, hvilke spørgsmål der er værd at søge
besvaret” (Brinkmann 2013 s. 72). Den induktive tilgang er renest repræsenteret af Grounded
Theory (Charmaz 2006, Watt Boelsen 2010).
Men mange forskningsprocesser er i praksis ikke så ”rene”, at der er tale om et enten-eller, og
litteraturen beskriver da også blandingsformer, fx i form af ”analytisk induktion”, hvor man
tager udgangspunkt i data, men løbende arbejder deduktivt og leder efter bestemte forhold
(Watt Boelsen 2010). Denne tilgang kan have karakter af abduktion, en mellemform mellem
induktion og deduktion, hvor man arbejder med midlertidige hypoteser baseret på elementer
af kvalificeret gætteri og afprøvning, som kan betragtes som det ”kreative moment i fortolkningsprocessen” (Brinkmann 2013 s. 74).
Min undersøgelse er ikke teoritestende, men teoribyggende, idet de centrale begreber ikke var
præcist formuleret fra projektets start, men skulle vokse ud af forskningsprocessen som et
resultat i sig selv. Men i løbet af processen kom der et teoretisk element, som blev betydningsfuldt for strategien, idet jeg under mit studieophold i New Zealand stiftede bekendtskab med
forskning, der inviterede til at strukturere analysen teoretisk, og i løbet af processen har den
analytiske tilgang skiftet mellem de to positioner. Analysestrategien blev således en hybridstrategi, præget af en zig-zag-bevægelse mellem datastyret-induktiv og teorstyret-deduktiv
analyse (Fereday & Muir-Cochrane 2006).

Analyseprocedure
Beskrivelse og analyse af relationen i klassen og fra elevperspektiv, dvs. de to caseniveauer,
har været de mest enkle med hensyn til analyseprocedure sammenlignet med den tværgående
tematiske analyse. Analysen af klassen og elever som case har fortrinsvis været induktivt baseret og er foregået på casens betingelser. Den tværgående tematiske analyse har fortrinsvis
været deduktivt baseret, idet den er foregået på tværs af cases og har splittet data op i dele,
der er teoretisk begrundede. Men fælles for de tre perspektiver er, at analysen af dem er startet i en åben kodeproces.
Den åbne, induktive kodeproces
Kodning betyder, at man til et stykke tekst, fx transskriberet interview, knytter nøgleord og
temaer, der refererer til indholdet af tekststykket (Leth Jakobsen & Sommer Harrits 2010). Til
kodeprocessen har jeg brugt softwareprogrammet NVivo. Det giver mulighed for at håndtere
store datamængder af forskellig type: videooptagelser, transskriptioner, observationsnoter,
stillfotos osv., som alle kan integreres og organiseres overskueligt i programmet. NVivo giver
først og fremmest muligheder for analytisk systematik, idet man kan stille komplekse spørgsmål til sine data (Lewins & Silver 2007). De kodelister, som jeg brugte til NVivo-kodning, og
som jeg løbende reviderede, kan illustrere analyseprocessen, idet koderne afspejler de kategorier, jeg på et givent tidspunkt har anvendt, og som ændrede sig i mange omgange (Leth Jakobsen & Sommer Harrits 2010).
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En åben kodefase betyder, at man genererer koder ud fra datamaterialet i stedet for at benytte koder, der afspejler teoretiske kategorier. Man lader således til at begynde med ”data tale”
(ibid., Charmaz 2006). Den første kodning, som jeg foretog på første interviewrundes materiale, var en sådan proces, hvor jeg navngav alt, hvad jeg syntes havde betydning og interesse.
Det resulterede i en meget lang usorteret liste, hvoraf billedet her er et lille udsnit:

Figur 8. Første åbne kodning

Efter denne fase begyndte jeg at se mønstre i den lange liste. Som man kan se ovenfor, er der i
fase 1 fx mange kodninger (references) på ord som ”computer” og på ”koncentration”. Nogle
af de hyppigt brugte koder blev i fase 2 til overskrifter, som andre koder blev sat ind under.
Denne proces var stadig uden brug af en bestemt teori eller hypotese.
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Figur 9. Indledende opdeling i kategorier

Anden fase var betydningsfuld til at forstå begyndende mønstre, og de bidrog til at give mig et
detaljeret indblik i mine data. Men resultatet var ikke håndterbart i praksis. Jeg havde alt for
mange koder (ovenstående billede er kun den første af tre A4-sider), og jeg valgte derfor at
slette alle koder og begynde forfra med en mere enkel og overordnet struktur, som var en
abstraktion af den foregående.

Figur 10. Forenkling og yderligere kategorisering
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De nye kategorier afspejlede en forståelse, som var ved at vokse frem, og som opererede med
fire dimensioner: elevadfærd, læreradfærd, klassekultur og skolekultur. Det var længe min
mest overordnede begrebsfigur. I litteraturen undersøgte jeg, om der var oplagte kategorier,
jeg havde overset. Det fandt jeg ikke, men jeg brugte litteraturen til at formulere nogle definitioner af kategorierne. Jeg foretog derefter en ny kodning af alle interviews med de nye forenklede otte hovedkoder. Denne åbne kodeproces gav samlet set struktur til en grounded
forståelse for analyseenhederne – klassen og eleverne – på basis af materialets konkrete iagttagelser og udsagn, der er genereret i disse særlige kontekster.
Den lukkede, deduktive kodeproces
For den tværgående tematiske analyse har en anden analyseprocedure været involveret. I
foråret 2012 var jeg på studieophold i New Zealand, og det væsentligste udbytte derfra var
kendskabet til international forskning, som ikke var kendt og anvendt i Danmark på daværende
tidspunkt, og det viste sig at være meget relevant. På dette tidspunkt var min dataindsamling
færdiggjort og analysen påbegyndt. Men teorien betød, at jeg måtte revidere min måde at
tænke undersøgelsen på, og det gjaldt også mine tværgående analysekategorier. Jeg indoptog
Martin & Dowsons (2009) forståelse af relationerne – opdelingen i et fagligt, et personlig og et
pædagogisk relationsniveau (se teoriafsnit s.29) og brugte dem som nye kategorier og gennemførte en ny lukket teoriinspireret kodning. Således er der sket en integration og reformulering af temaer og kategorier, sådan som litteraturen pointerer, at det ofte sker i praksis (Leth
Jakobsen & Sommer Harrits). De endelige koder kom til at se således ud:
Endelig kodeliste
Kode

Fagligt relationsniveau
1. ”Faglighed med følelser på”
2. Relevans

Personligt relationsniveau
3. Daglig personlig interaktion

4. Kendskab til hinanden

5. Reaktioner i svære situationer

Pædagogisk relationsniveau
6. Faglig hjælp
7. Klasseledelse
8. Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Beskrivelse

Kodet i
antal
interview

Antal
konkrete
kodninger

Den relationelle betydning for elever af fagligt stof,
der skaber positive følelser og nærhed til læreren
Den relationelle betydning for elever af fagligt stof,
de kan se en mening med og oplever at kunne
bruge fremover

5

7

3

3

Den relationelle betydning for elever af deres
daglige sociale, fysiske og verbale interaktion med
læreren i undervisningen
Den relationelle betydning for elever af læreres og
elevers kendskab til hinanden ud over den snævre
undervisningssammenhæng
Den relationelle betydning for elever af læreres
reaktion i situationer, hvor elever har det svært
eller kommer for at bede om hjælp

14

45

13

25

4

7

12

29

16

43

15

50

Den relationelle betydning for elever af, at lærere
giver hjælp med faglige problemer
Den relationelle betydning for elever af lærerens
klasseledelsespraksis
Den relationelle betydning for elever af lærerens
valg af undervisningsformer og læringsaktiviteter
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De temaer, som analysekategorierne afspejler, kan ikke isoleres til enkelte dele af materialet,
men findes i dem alle. Jeg har derfor valgt at arbejde med alle interviews i denne del af analysen, selvom det repræsenterer en stor datamængde med 16 interviews og ca. 525 siders transskription. Som man kan se i oversigten, er der flest kodninger inden for det personlige og det
pædagogiske niveau, og det er derfor dér, fokus kom til at ligge i analyserne.
Analyseniveauer
Foruden kodeprocessen er der et andet niveau i analysetilgangen, der spiller ind, nemlig stadier, man kan gennemgå i sit analysearbejde. Analyse drejer sig bl.a. om at finde måder at få
interviewene til at afgive mere information, end der ligger i det, som umiddelbart bliver sagt,
og at finde mønstre i dem. Analysearbejdet kan inspireres af trin, som Kvale og Brinkmann
beskriver (2009). De opererer med tre niveauer, og det første basale udgangspunkt er informaternes selvforståelse, hvor ”interviewpersonernes egen opfattelse af, hvad deres udsagn betyder” (ibid. s. 237) skrives frem i kondenseret form, sådan som forskeren har forstået dem. I mit
tilfælde var det der, jeg startede, idet jeg lavede en tekst, som forholdt sig temmelig refererende til udsagnene.
Det andet niveau er den kritiske commonsense-forståelse som fortolkningskontekst, som ligger
ud over deltagernes selvforståelse og ”kan være kritisk over for, hvad der bliver sagt, og kan
fokusere enten på udsagnets indhold eller på den person, som fremsætter det” (ibid. s. 238).
Her forlader analysen deltagernes egne præmisser, men det er stadig med udgangspunkt i
commonsense, dvs. ikke baseret på teoretiske fortolkninger. Det betød i min undersøgelse, at
jeg gennemskrev analyseteksten og fik sat informanternes udsagn i forhold til hinanden –
hvordan elevudsagn og lærerudsagn forholdt sig til hinanden, og hvordan det så ud i den anden case, ligesom jeg sammenholdt dem med mine observationsdata og med min øvrige indsigt i feltet.
På det tredje niveau kommer teorien ind, hvor der anlægges en teoretisk ramme til fortolkning
af meningen med et udsagn. I min analyse kommer dette niveau for alvor ind i den tværgående tematiske analyse, der er struktureret teoretisk; men også i analysen af de to caseniveauer
er der anvendt teoretiske begreber til at karakterisere det, der sker, og det, der bliver sagt.
I praksis har analysearbejdet således været en stadig vekslen mellem forskellige positioner og
perspektiver: Data-teori, induktiv-deduktiv, åben-lukket kodning, selvforståelse-commonsense-teori. Betegnelserne lapper ind over hinanden, ligesom trinnene gør i den praktiske proces.
Chain of evidence
Peter Dahler–Larsen (Dahler-Larsen 2002, 2010) opstiller tre regler for analyse og fremstilling
af kvalitative data, som skal sikre ”chain of evidence”, dvs. et klart og gennemskueligt ræsonnement fra data over analyse til konklusion, og sikre ”shareability”, dvs. ”at man kan fremlægge resultaterne på en forståelig måde for sine fagfæller” (Dahler-Larsen 2010 s. 214). Den første regel er autenticitetsreglen:
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Autenticitetsreglen siger, at sammenfatninger af data skal baseres på data i deres autentiske form. Det betyder, at man skal kunne følge vejen fra datas repræsentation i et
display tilbage til dataindsamlingen i for eksempel interviews (ibid. s. 195).
Det indebærer, at man i afrapporteringen skal kunne se data, hvilket er en udfordring med et
datamateriale på mange hundrede transskriptionssider. Problemet løses bl.a. ved meningskondensering, som er et metodisk greb, hvorved man efter, at man har dannet sig et indtryk af
materialet i sin helhed, reducerer større tekstsegmenter til meningsenheder og fremanalyserer
essensen (Tanggaard & Brinkmann 2010 s. 50f).
Meningskondensering kan foretages i displays, som er figurer, modeller og oversigter, der
sammenfatter stof og skaber overblik. Der er ikke kun tale om en fremstillingsform, men en
analyseteknik, idet man på denne måde sammenstiller data og søger mønstre og sammenhænge (Miles & Huberman 1994, Dahler-Larsen 2010). I min undersøgelse har jeg først kodet
hele materialet i NVivo. Dernæst kopierede jeg alle tekstpassager med den samme kode ind i
et Word-skema, fx om klasseledelse. Det gav en række filer på 10-35 sider. I kolonnen til højre
for den fulde tekst foretog jeg kondenseringer af de enkelte passager, som fyldte meget mindre end originalteksten. Endelig skrev jeg i den tredje kolonne nøgleord, som udtrykker indholdet i begreber, der er mindre datanære og mere abstrakte:

Figur 11. Tekstkondensering

Fra venstre til højre sker der altså en meningskondensering, som betyder, at det store tekstmateriale bliver håndterbart og begrebsliggjort. I udarbejdelse af analysen har jeg brugt en del

80

af nøgleordene til at disponere stoffet, og jeg har udvalgt citater fra disse steder, som har en
stor indholdsmæssig tæthed.
Den næste af Dahler-Larsens regler er inklusionsreglen, som siger, at alle data i ens datasæt,
som falder inden for en given kategori i et display (en skematisk, oversigtlig fremstilling), skal
vises i displayet. Det kan meget vel tænkes, at mange data kun repræsenteres efter datakoncentration via et fælles stikord. Men reglen siger, at ingen data inden for afrapporteringskategorien må udelades i fremstillingen. Reglen sikrer dels, at afvigelser og anomalier opdages, dels
at der er dækning for en analytisk konklusion i hele materialet (ibid. s. 196). At inkludere alt
betyder ikke at redegøre for alle hjørner af datamaterialer, men ”inden for en given kategori”.
Derfor understreger Dahler-Larsen, at det gælder om at eksplicitere og afgrænse sine kategorier og søgefelter, hvilket jeg har forsøgt ved at arbejde systematisk med analysekategorierne.
Inklusionsreglen skal bl.a. forhindre exampling, som betyder, at forskeren plukker tilfældige og
løsrevne data og udsagn, som underbygger bestemte pointer
Den tredje og sidste regel er transparensreglen, som betyder, at ”det skal være gennemskueligt, hvordan displayet er lavet” (ibid. s. 198), og det kræver, at man forklarer sin fremgangsmåde, dvs. fremstillingens logik og tilblivelse.

3.5. Validitet og generalisering
I de foregående sider har jeg fremlagt, hvad jeg har gjort, og begrundet de metodevalg, jeg har
truffet. I de følgende sider vil jeg diskutere analysens metodiske kvalitet, dvs. dens validitet –
om undersøgelsens resultater er konsistente, troværdige og genkendelige, og dens generaliserbarhed – i hvilken grad resultaterne er overførbare.

Håndværksmæssig validitet
Kvale og Brinkmann (2009) opererer med tre former for validitet: den håndværksmæssige, den
kommunikative og den pragmatiske. Den håndværksmæssige validitet handler om, at forskeren skal sørge for, at vejen gennem forskningsprocessen kan gennemskues, og at grundantagelser og fremgangsmåder fremgår tydeligt. Den afspejles i beskrivelsen af de trin og
overvejelser, der er foretaget i det foregående.
Jeg vil derudover fremhæve et par forhold, som styrker den håndværksmæssige validitet. Undersøgelsens vigtigste metodiske greb er triangulering (Yin 2011, Patton 2002). Data er genereret fra flere slags kilder: observationsnoter, videooptagelser, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews, og tilgangenes forskellige karakter supplerer hinanden:
By using a combination of observations, interviewing, and document analysis, the field
worker is able to use different data sources to validate and cross-check findings. Each
type and source has strengths and weaknesses. Using a combination of data types increases validity as the strengths of one approach can compensate for the weaknesses
of another approach […] A multimethod, triangulation approach to fieldwork increases
both the validity and the reliability of evaluation data (Patton 2002 s. 244-245).
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Triangulering giver således en metodisk kvalitet, der sikrer datavaliditet ved, at flere undersøgelsesmåder med hver sine styrker og svagheder anvendes sammen, og at man løbende holder
dem op mod hinanden. Det er også tilfældet her, hvor de fire metodiske tilgange supplerer og
belyser hinanden. Denne metodetriangulering suppleres i undersøgelsen med informanttriangulering, idet der leveres data om det samme fænomen fra forskellige personkilder (Patton 1999, 2002). Dette greb er særlig hensigtsmæssigt til belysning af temaet om relationer,
som i sagens natur er et både subjektivt og socialt fænomen, der kun eksisterer i interaktion.
Det har derfor vist sig at være nyttigt at få belyst det fra tre vinkler: lærernes opfattelse, elevernes opfattelse og mine egne iagttagelser:

Figur 12. Triangulering, egen model

Der er blinde pletter i alle tre hjørner af trekanten, men de belyses ved hjælp af trianguleringen. Vi hører ikke det samme fra de tre positioner; men det er et tegn på validitet, at udsagnene stemmer overens, idet det grundlæggende er det samme billede, der tegnes af undervisningen af lærere og elever, og som jeg selv ser. Video-stimulated recall-metoden har medvirket til trianguleringen, idet objektet for interviewene har været det samme.
Til den håndværksmæssige validitet hører også, at jeg har brugt NVivo som redskab. Et softwareprogram kan naturligvis ikke noget selv og er kun et værktøj; men det har muliggjort systematiske og effektive søgninger i det store materiale. Jeg har lavet tematiske søgninger og
valgt søgekriterier, som kom ud i hjørnerne. Fx søgte jeg på temaet ”at tage sig sammen” med
søgeordene
”tage sig sammen" OR "tage mig sammen" OR selvdisciplin OR selvkontrol OR kontrol* OR
pligt
og på temaet ”træthed” med søgekriterierne
træt* OR sov* OR sløv* OR gab* OR søvn
Det har bragt mig langt ud i materialet, sikret søgemæssig stringens og modvirket exampling.
Da analysen var ved at være færdig, har jeg desuden finkæmmet min forskningslog, mine løbende skitser og notater for at få så meget som muligt relevant med. I denne sidste procedure
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har det været særskilt vigtigt for mig at lede efter modsigelser, altså fund, som kunne korrigere
eller nuancere det, jeg allerede havde skrevet (Miles & Huberman 1994).
Endelig skal det nævnes, at det også er tegn på validitet at konstatere, at de empiriske fund,
jeg har gjort, efterfølgende bekræftes af mit møde med international forskning. Der er således
en indre konsistens på flere niveauer i analysen.

Kommunikativ validitet
Den anden type af validitet kalder Kvale og Brinkmann den kommunikative validitet. Den opstår på baggrund af, at forskeren afprøver analysens gyldighed gennem dialog og diskussion
med andre. Det kan være med dem, der deltager i undersøgelsen (medlemsvalidering), det
relevante almene fællesskab (publikumsvalidering) eller andre forskere (forskervalidering)
(Kvale og Brinkmann 2009 s. 281-282).
I mit tilfælde kom dialogen hurtigt til at få en plads i mit ph.d.-forløb, som jeg slet ikke havde
forudset eller planlagt. Jeg skrev i november 2011 en kronik til Weekendavisen (Ågård 2011),
som var en replik til en aktuel diskussion om gymnasiet, men hvor jeg samtidig præsenterede
min forskning og nogle foreløbige resultater. Det afstedkom en enorm interesse, idet jeg den
følgende måned fik ca. 25 henvendelser om at holde oplæg for gymnasielærere, rektorer og
Undervisningsministeriet. Forespørgslerne er fortsat siden, og jeg har de seneste to år fået
mere end 150 henvendelser 50.
Interessen afspejler tilsyneladende, at mine resultater er genkendelige for ”det relevante almene fællesskab” (Kvale og Brinkmann 2009). Når jeg holder oplæg, indgår det i programmet,
at deltagerne diskuterer, om det billede, jeg tegner, kan genkendes på deres skole. Jeg har
endnu ikke mødt afvisninger af billedet; jeg hører, at problemernes omfang varierer fra klasse
til klasse og elev til elev, men at de er genkendelige, og de mange invitationer tyder på, at min
fremstilling betragtes som meningsfuld og troværdig.
Jeg har ca. 10 gange diskuteret de foreløbige resultater ved arrangementer med elever i form
af oplæg på fællestimer for alle elever på en skole og efterfølgende diskussion. Også her har
jeg oplevet en genkendelse af det billede, jeg tegner af situationen.
Jeg har bevidst valgt at fremlægge mine foreløbige resultater på denne måde for at styrke validiteten. For samtidig med, at det overordnede billede bekræftes, har jeg også fået værdifuld
respons, som har udfordret og korrigeret mine antagelser. I min afhandling har jeg valgt flere
steder at inkorporere denne respons ved at diskutere synspunkter, som gymnasielærere har
givet udtryk for under mine oplæg.

Pragmatisk validitet
Den tredje type af validering er den pragmatiske, og det drejer sig om, i hvilken grad en undersøgelse ”virker”, dvs. harmonerer så meget med den undersøgte virkelighed, at den kan omsættes til handling (ibid s. 284). Det kan være i form af at bidrage til den offentlige diskussion
50

Se en oversigt over nogle af de oplæg, jeg har holdt http://pure.au.dk/portal/da/persons/dorteaagaard(29c254ff-759c-4af4-acd3-d30fd4b60b7a)/activities.html
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af mål og værdier, at igangsætte adfærdsforandringer eller mere radikalt i form af aktionsforskning, hvor forskeren er direkte involveret i handlinger.
I mit tilfælde ser det ud til, at undersøgelsen også har pragmatisk validitet. Den omtalte kronik
har haft betydning for formulering af de indsatsområder, som indgår i Ministeriet for Børn og
Undervisnings Udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser51. Både i udmeldingerne i 2012,
2013 og 2014 indgår temaer om klasseledelse og relationer, som min forskning ifølge UVMembedsmænd har inspireret til. Endelig er der en række skoler, som har iværksat konkrete
pædagogiske initiativer efter mine oplæg. Det ser således ud til, at undersøgelsen ”virker” på
den måde, at min analyse af den aktuelle gymnasiepædagogiske situation kan indgå i det praktiske arbejde med at forbedre uddannelserne.

Generalisering
Det tyder altså på, at min undersøgelse er genkendelig og troværdig. Men i hvilken grad kan
resultaterne bredes ud fra den kontekst, jeg har undersøgt, og overføres til andre sammenhænge? Dette spørgsmål er særligt relevant for et casestudium, idet det ofte betvivles, at casestudiers resultater kan generaliseres. For kan så lille et udsnit af virkeligheden overhovedet
sige noget af betydning? Mange metodeteoretikere afviser denne almindelige problematisering af casestudiets mulighed for generalisering. Bent Flyvbjerg (2010) imødegår fx ”fem misforståelser om casestudiet” og konkluderer bl.a.:
Man kan ofte generalisere på grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan bidrage til
den videnskabelige udvikling gennem generalisering som supplement eller alternativ til
andre metoder. Formel generalisering [fx på statistisk grundlag, DÅ] er imidlertid overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling, mens ”eksemplets magt” er undervurderet (ibid. s. 473).
Flyvbjerg argumenterer for, at det kvalitative casestudium har (mindst) lige så stor videnskabelig værdi som den kvantitative forskning, som har sat sig tungt på vurderingskriterierne
for videnskabelighed, og det skyldes, at det tilbyder konkret, detaljeret og kontekstbundet
viden, som er det vigtigste grundlag for læreprocesser (ibid. s. 466) og for overføring fra en
sammenhæng til en anden.
Flyvbjerg ligger her på linje med Robert Stake (1978), som taler om naturalistisk generalisering:
What becomes useful understanding is a full and thorough knowledge of the
particular, recognizing it also in new and foreign contexts. That knowledge is a form of
generalization too, not scientific induction but naturalistic generalization, arrived at by
recognizing the similarities of objects and issues in and out of context and by sensing
the natural covariation of happenings (Stake 1978 s. 6).
For Stake ligger generaliseringsmuligheden ikke i selve undersøgelsen, men i hovedet på modtagerne, fx læserne af forskningsresultater, når de selv reflekterer over dem og genkender
51

For 2013:
http://cms.uvm.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/130129%
20Forsoegsudmelding%20januar%202013.ashx
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noget, som giver genklang i deres egne sammenhænge og dermed hjælper dem til at forstå
virkeligheden. Synspunktet ligger på linje med det tidligere refererede begreb om ”extendability” (Van Wynsberghe & Khan 2007), der beror på, at fund skaber resonans i læseren. Tavs viden er et centralt begreb her, idet processen beror på, at modtagerne selv har erfaringer om
det, som præsenteres i casen, og som den tilbyder en ny forståelse af. Det forudsætter, at
forskeren har lavet tilstrækkelig tykke beskrivelser, så modtagerne har en mulighed for at tage
stilling til genkendeligheden. Således kan selv en enkelt case overføres til langt større sammenhænge:
Small sample sizes, even single cases, can inform and enlighten. Application stems
from readers themselves (Mills m.fl. 2010, opslag: Naturalistic Generalization).
Den modtagelse, de foreløbige resultater af min undersøgelse har fået, tyder på, at de skaber
genkendelighed og resonans blandt aktører i gymnasiesektoren og derfor sandsynligvis kan
generaliseres ud over den snævre sammenhæng, de er undersøgt i.
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Del fire: EMPIRISK UNDERSØGELSE
4.1. Indledning
Som jeg har redegjort for i det foregående kapitel om den empiriske undersøgelses metode,
har jeg valgt tre analytiske perspektiver på datamaterialet:
Det første niveau er klassen som case. Fra denne vinkel beskriver jeg klassen som relationel
kontekst, det vil sige de fysiske rammer, den fysiske og sociale interaktion og de aktiviteter og
handlinger, som lærere og elever vælger at foretage sig. Disse adfærds- og kommunikationsmønstre betragter jeg som ”bagtæppet” for de to parters relation.
Det andet niveau er enkeltelever som subcases, der beskriver lærer-elev-relationen fra den
enkelte elevs vinkel. Jeg tegner to elevportrætter inden for hver case, som fortæller mere
sammenhængende historier om hans/hendes oplevelser og fortolkninger.
Det tredje niveau er en tværgående tematisk analyse. Dette analyseniveau struktureres på
tværs af klasser og elever med udgangspunkt i systematikken fra det teoretiske kapitel i to
overordnede teoretiske distinktioner: det personlige relationsniveau og det didaktiske relationsniveau.
Efter hvert citat er angivet, hvilket interview det stammer fra (og i nogle få tilfælde, hvilken
observationsdag det drejer sig om). Interviewene er navngivet HF 1-8 og HTX 1-8 (se bilag). Alle
navne på lærere og elever er ændret, og referencer til fag og lignende er sløret. For at gøre det
nemt for læseren at finde ud af, om der er tale om et elevcitat eller lærercitat, er alle lærernavne skrevet med store bogstaver. ELLEN er således en lærer, og Ayse er elev. Farver markerer, når der er tale om tekstpassager af en særlig karakter. Således er beskrivelser baseret på
observationsnoter grønne, og de ”betydningsfulde situationer” er blå. Der indgår stillfotos af
de to klasser flere steder, og dem har jeg fået skriftlig tilladelse af eleverne til at bruge.

4.2. Analytisk perspektiv 1: Klassen som case
I dette første analytiske afsnit anlægger jeg det perspektiv, der iagttager, hvordan lærere og
elever interagerer i klassen. Det betyder, at jeg beskriver baggrunden for det relationelle forhold mellem lærer og elever i form af de fysiske rammer, den umiddelbare kontakt, kommunikation og interaktion mellem de to parter og de handlinger, som de to parter vælger at foretage.

A. Hf-casen
Overordnet beskrivelse
HF-klassen befinder sig i en stor by på en institution, der har både stx og hf. Den ligger midt i et
såkaldt ”ghettoområde”, hvilket afspejles i den store diversitet i elevgruppen: Af de 27 elever i
klassen (18 piger og ni drenge) er 14 af etnisk dansk oprindelse, og 13 har tosproglig baggrund.
Den kulturelle spredning i klassen er stor, fordi skolen primært rekrutterer elever fra dette
multikulturelle område, men også får elever fra et større opland, der kommer til skolen med
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bus. Mange af eleverne har, som det er typisk på hf, taget forskellige veje ind i uddannelsen:
For nogle er det et førstevalg, for andre er det deres andet (eller tredje-fjerde) forsøg, idet der
er mange i klassen, der er gået ud af en anden ungdomsuddannelse eller en anden klasse på
samme skole. Som det ses af billedet nedenfor, ses diversiteten tydeligt i klassen, idet eleverne
ser meget forskellige ud i udseende og tøjstil. En gruppe af pigerne bærer tørklæde, flere elever har sportstøj på, andre hip-hop-agtigt tøj, en del af drengene har kasket eller hue på, og
mange sidder med store jakker på i timerne.

Figur 13. HF-klassen

Man får indtryk af, at eleverne har meget med hinanden at gøre, og at klassen er relativt socialt velfungerende, som det udtrykkes af Benjamin:
Benjamin Vi går alle sammen til fester sammen, og efter skole er der mange, der er
sammen, selvom vi er en hel ny klasse. Der var ikke ret mange, der kendte hinanden
før. Jeg har gået i klasse med én, som jeg så går i klasse med her, men ellers kendte
jeg jo ikke nogen, men jeg føler bare, at jeg kender alle nu (HF4).
Elevernes indbyrdes forhold er naturligvis et forhold, som ikke kan afdækkes gennem et enkelt
udsagn, men det er noget, som lærerne arbejder aktivt med, bl.a. på en intro-tur, hvor et af
temaerne var ”positiv klasserumskultur”, dvs. et respektfuldt fælleskab mellem klassens elever.
En meget stor del af eleverne er ”gymnasiefremmede”, dvs. kommer fra hjem, hvor forældrene ikke selv har gået i gymnasiet. Jeg har ikke data om de enkelte elever, men en række udsagn
om dem fra de interviewede lærere, hvoraf en også er klassens studievejleder og derfor har
indsigt i deres baggrund. De to andre lærere har også indsigt i en del af elevernes baggrunde i
kraft at de tutorsamtaler, som de gennemfører med hver sin tredjedel af klassen. Lærerne,
som underviser både på stx og hf, er meget bevidste om, at hf-elever generelt og også denne
konkrete klasse adskiller sig fra skolens stx-elever, hvad angår den sociale sammensætning af
eleverne:
FRANS Hvis man har studenterelever, som jo også tit kommer fra et hjem, hvor
man er vant til at gå i gymnasiet, og måske har noget hjælp … Når man får en
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snak med de der hf’ere, er det jo tit, de bor for sig selv, de skal klare sig selv osv.
De har nogle andre ting at slås med […] Mange af vores gymnasieelever – man
kunne bare stikke dem en bog, og så ville de selv komme igennem (HF6).
Lærerne oplever, at hf-eleverne ikke har samme forældreopbakning som mange stx-elever. I
de to årlige tutorsamtaler, hvor de taler med eleverne om deres faglige udvikling og generelle
trivsel, kommer der personlige beretninger på bordet, og de tre lærere fortæller, at en del af
eleverne kommer fra hjem med sociale problemer. En lærer siger, at ”vi skal være glade for, at
de overhovedet er kommet i skole for nogens vedkommende, fordi deres privatliv og deres
dagligdag er så omtumlet, og deres fortid er skrøbelig” (HF6).
Lærerne bruger ofte ordet skrøbelig om enkeltelever, om elevgruppen, om deres familier og
om deres baggrund. Når man bliver mere specifik, handler det bl.a. om, at en relativt stor del
af eleverne ikke bor hjemme, men for sig selv:
FRANS Mange af dem har jo – de skal bare klare hverdagen selv. Altså i hvert
fald lige med de sociale ting, der kræver det nok et vist overskud, når man ikke
selv får vasket tøj og lavet mad og sådan noget hjemme ved forældrene, som
mange af vores stx-elever gør.
GITTE Jo, men det er nok det der med overskud, som der ikke er så meget af i en
typisk hf-klasse i sammenligning med stx-klasser.
Interviewer Hvor mange ud af de 27 elever tror I ikke bor hjemme ved deres
familie?
GITTE Er det syv eller sådan noget, et slag på tasken(HF6).
Syv ud af 27 bor altså for sig selv. Resten bor formodentlig stadig hjemme; men også i deres
tilfælde kan dagligdagen være belastende. Således fortæller lærerne, at nogle har syge forældre og ansvar for søskende. En konsekvens af sådanne forhold er, at mange elever i følge lærerne står alene med deres skolearbejde. Jeg har ikke data til at vurdere, om lærernes samlede
opfattelse faktisk harmonerer med forholdene i denne konkrete klasse. Men oplysninger vedrørende psykisk sårbarhed tyder på, at en del elever er belastet: GITTE, der som studievejleder
kender de fleste elever godt, fortæller med forsigtighed og frygt for at overskride sin tavshedspligt:
Interviewer Kan du fortælle, hvor mange, der har diagnoser, som du har kendskab til, og kan du sige noget om, hvad for en karakter de har?
GITTE Det er jo psykisk betingede sygdomme […] Men jeg har mange – det er
lidt svært at sige, men der er da en fem-seks stykker, som er i medicinsk og delvist i terapeutisk behandling […] Det er depression, det er spiseforstyrrelser
(HF8).
Da jeg efter halvandet år kommer tilbage i 2.hf, er der 19 elever tilbage i klassen. 29 startede,
to gik ud inden for de første måneder, og derefter forsvandt otte hen over det følgende år. Der
har altså været et frafald på 34 %. Tallet afviger ikke væsentligt fra de frafaldstal, der er refereret i indledningen (s. 6), og klassen er således på dette punkt ikke speciel. Af anonymiserede
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oversigter over udmeldelserne, som jeg har fået adgang til, fremgår det, at tre piger er gået ud
pga. depression og yderligere tre piger pga. ”sygdom”, som ikke er specificeret, men som også
kan være psykisk betinget. Jeg kan ikke se, om der er tale om egentlige diagnoser, eller om det
er udtryk for studievejlederens opfattelse. For de fire drenge, der er gået ud, er disse frafaldsårsager ikke brugt, men to af dem har den uspecifikke forklaring ”højt fravær og manglende
motivation”. Bag formuleringen kan der ligge sociale og/eller psykiske problemer, og dertil
kommer formentlig en række elever med problemer, som ikke er kendt.
Sammenfattende kan man om klassen sige, at den er præget af stor kulturel diversitet, en stor
andel af elever fra gymnasiefremmede familier, en relativt stor andel af elever, der ikke bor
med deres forældre og derfor må klare dagligdagen selv, og endelig en række elever med psykisk skrøbelighed af forskellig karakter.
Observation af relationer mellem lærere og elever i hf-klassen
Rummet: svagt fælles fokus, svag kontakt

Lokalerne, som hf-klassen bliver undervist i, er ikke store, og man får et tætpakket indtryk, når
det fyldes af elever. Bordene er opstillet i klynger med hver fire pladser, så det matcher samarbejdsformen fra Cooperative Learning (Kagan & Stenlev 2006), som flere af lærerne bruger
store dele af tiden. Det har den fordel, at eleverne i klyngen sidder med front mod hinanden
og derfor nemt kan kommunikere med hinanden. Det har også den fordel, at der ikke er et
veldefineret foran og et bagved i rummet, og at kontakten er nogenlunde lige let eller svær for
elever ved de forskellige klynger i rummet. Men det betyder samtidig, at mange elever sidder
med siden til læreren og skal dreje sig for at følge med, når der foregår noget fælles ved tavlen
eller andre steder i lokalet. På hvert af firemandsbordene står fire bærbare computere, hvoraf
mange er sat til ledninger, der flyder på gulvet. Desuden ligger der på de fleste borde bunker af
tøj og tasker, og det samlede indtryk er et rodet, overfyldt rum, som det er svært at overskue,
hvor det er svært at komme omkring, og hvor det er svært at skabe et fælles fysisk fokus.

Figur 14. Lokale uden fælles fokus
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En typisk timestart foregår ved, at eleverne kommer ind i lokalet, mens læreren står bøjet over
sin computer og forbereder det, som skal på projektorskærmen. Når læreren er klar, løfter
han/hun hovedet og går ofte i gang uden at have hilst på eleverne ved at skabe øjenkontakt.
Den svage øjenkontakt fortsætter gennem lektionerne, idet eleverne i store dele af tiden sidder bøjet over deres computerskærme. Skærmene blokerer ikke kun for øjenkontakten mellem
lærer og elever, men også delvis for, at læreren kan se elevernes øvrige kropssprog.
Der er for mange elevers vedkommende svag eller ingen verbal kontakt med læreren i form af
ordveksling eller samtale. I løbet af timerne er der adskillige elever, som ikke får lejlighed til at
tale med læreren, idet de hverken selv stiller spørgsmål, bliver stillet spørgsmål eller taler med
læreren på tomandshånd. I denne klasse bruger flere af lærerne til gengæld undervisningsformer, der ofte giver eleverne mulighed for at tale med de andre elever, ikke mindst i CLaktiviteterne.
Aktiviteten: mange forskellige dagsordner

Når man iagttager den aktivitet, der udspiller sig, kan man observere, at mange elever kun i
meget begrænset omfang tager aktiv del i den undervisning, som læreren har planlagt og
igangsat, og at mange i stedet bruger tiden på andre gøremål. Man får det indtryk, at der er
stor forskel på, hvad der er lærerens dagsorden, og hvad der er elevernes.
I de fleste af de observerede timer var der således mange elever, som ikke var forberedt til
timerne. Jeg har fx noteret: Fem har læst. Fire har bogen med. Fire har fundet et billede på
nettet til timen. Én gruppe har afleveret en lydfil. I store dele af tiden er der desuden mange,
som ikke arbejdede med de opgaver, læreren havde givet dem, men i stedet var optaget af
andre ting. Den følgende beskrivelse af en lektion giver et indtryk af disse forskellige dagsordner:
En hf-time
De 22 elever, der er kommet i dag, sidder omkring ét langt bord, der står i midten af et langt
lokale, alle med en computer foran sig. Pigerne har sat sig i den ene ende, og drengene sidder i
den anden. Læreren beder dem om at besvare spørgsmål på computeren, hvor de skal give
udsagn om sig selv og deres måde at arbejde på.
En dreng siger: ”Jeg var der ikke sidst, så jeg ved ikke hvordan man gør”. Læreren svarer venligt: ”Jeg kan lige gentage for dem, der ikke var her sidste gang. I andre går bare i gang”, og
giver instruktion. En pige siger stolt: ”Jeg har lavet den, selvom jeg ikke var der sidst”.
Eleverne arbejder selvstændigt, mens læreren går rundt og hjælper. En stor del af dem tjekker
med jævne mellemrum Facebook og er på YouTube. Pigerne er mest koncentrerede. En elev
sidder med pizza foran sig. Da læreren når derhen, siger hun: ”Man spiser ikke i klassen”. Midt
i arbejdet rækker en elev hånden i vejret og siger: ”Jeg har penge med til hytteturen”. Det afstedkommer flere spørgsmål om, hvad man kan få at spise på turen.
En dreng er gået op for at snakke med nogle piger i den anden ende. ”Hvad så Kasper?”, spørger læreren ham. ”Jeg skal bare spørge dem fra elevrådet om noget”. Med mellemrum rækker
elever hånden op: En pige kan ikke finde ud af at oprette sig i systemet, en anden spørger ud i
luften: ”Hvad betyder ’udbytte’?”

91

I den sidste del af timen er der ro, og mange koncentrerer sig om opgaven, eleverne snakker
sammen to og to eller arbejder alene, to sidder med hovedtelefoner på. Men der er mange
afbrydelser og elever, der ikke arbejder med opgaven: Facebook fylder næsten alle skærme
med jævne mellemrum, en dreng laver spansklektier med Google-oversæt, en anden dreng
spiller skyde-spil, flere tjekker deres kalendere, og der snakkes om fester. Pigerne arbejder nu
stort set alle fagligt, mens seks drenge ud af syv stort set ikke laver det, læreren har sat i gang
(Observation 10.09.2010).

Elevernes dagsorden består ofte af forskellige former for underholdning på internettet. Mit
skøn er, at underholdning i den undervisning, jeg har observeret, lægger beslag på 1/3 – 1/2 af
den samlede opmærksomhed, måske mere, og kilderne er mange: Topscorer er Facebook,
hvor eleverne følger med i de løbende opdateringer og selv lægger beskeder op. De kommunikerer både med hinanden i klassen om det, der foregår lige nu i timen eller om noget uden for
skolen, og de kommunikerer med andre, som sidder i andre klasser eller helt andre steder. Der
er også andre online samtaler i gang, fx chat over MSN eller Skype (uden videodelen aktiveret).
Der afspilles Youtube-klip, og computerspil spilles i mange udgaver. Der læses tegneserier og
spilles kabale, og nogle elever har film kørende, som løbende slås til og fra. Netbutikker og
netauktioner bruges særligt af pigerne, mens drenge hyppigt går til nettets sportssider. Til den
private dagsorden hører også det at tjekke sin mail og at bruge Google og Wikipedia. De to
sidste kan også være igangsat af faglige spørgsmål, men kan føre til, at elever tjekker videre og
pludselig er langt væk fra de faglige spørgsmål. Desuden laver mange elever skriftlige afleveringer til andre fag. Man kan se, at de har indbyrdes forskellige dagsordner, idet de hver især
er optaget af deres egen aktivitet, som typisk er en helt anden end sidemandens.

Figur 15. Svingende engagement

Problemer med opmærksomhed og forståelse af instruktioner

Det er slående at iagttage, at elever skifter aktivitet meget hurtigt. Mange er adspredte, virker
ukoncentrerede og rastløse og holder ikke fokus mere end få minutter ad gangen på det, de er
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i gang med, men skifter hyppigt fra fagligt arbejde til ikke-fagligt arbejde og tilbage igen. En af
lærerne giver følgende beskrivelse:
ELLEN Det kan være svært […] at få sådan en som M., der er rastløs og kvik nok, med.
Han sidder hele tiden og… I går rejste han sig op, og så skulle han lige have en computer fra et andet bord, og jeg siger ”Hvad skal du?” Jamen, han skulle lige. Det var tydeligt, han skulle på Facebook. Der skal bare ét sekund til, så siger han ”Jeg er færdig, jeg
har lavet det”. Det der med at gå i dybden, det er ikke lige ham (HF1).
Læreren oplever, at mange elever zapper fra det ene til det andet, distraheres, især af computeren, og hurtigt giver op. I flere sammenhænge bruger elever ordet afhængighed om problemet for at beskrive det næsten tvangsagtige i hele tiden at skulle se, om der er sket noget nyt,
eller at få noget nyt til at ske:
Interviewer Hvorfor tror I, det er så nemt at gå ind på Facebook, eller omvendt: hvorfor er det så svært at lade være?
Ayse Afhængighed.
Interviewer Hvad vil det sige?
Ayse Der er rigtig mange, der kan være afhængige af Facebook (HF4).
En lærer bekræfter denne tolkning:
GITTE Der er rigtig mange, der egentlig er kede af det, og som beskriver det her Facebook som nærmest en afhængighed. At de drages til det, selvom de ikke har lyst til det
(HF3).
Denne opfattelse har GITTE fået gennem tutorsamtaler, hvor det, eleverne fortæller om deres
arbejdsvaner, er, at de ”drages” væk fra det faglige arbejde.
Den svingende opmærksomhed betyder også, at man mange gange i løbet af timerne kan høre
elever, der ikke har hørt eller forstået lærerens instruktioner og derfor er usikre på, hvad det
er, de skal foretage sig. Hvad var det, vi skulle? Hvad var det, vi skulle skrive? Hvad er det, vi
skal finde? Jeg ved ikke, hvad du mener. Var det ikke det, vi skulle? Sådan lyder typiske
spørgsmål, som de stiller hinanden eller læreren. Flere gange går det først op for læreren efter
et stykke tid, at eleverne er usikre på, hvad opgaven går ud på, og i mellemtiden ser man elever begynde at være urolige og småsnakke. En lærer beskriver problemet således:
GITTE Jeg synes, at det er et kæmpe problem […] Det er en problematik, der er kommet ind også i gymnasieklasser, at man har svært ved at opfange kollektive beskeder
[…] Vi oplever det jo også til samling – altså i større sammenhænge, at beskeden skal
gives til MIG, ellers har jeg ikke hørt det, det er lidt den opfattelse. Så der er mange informationer, der går fløjten, fordi man mener, at hvis ikke jeg selv får den besked, så
gælder den nok ikke rigtig, eller jeg får den nok igen personligt, når jeg ikke lige er helt
med på den (HF3).

93

Ro/uro, træthed

I denne klasse er der svingende aktivitets- og støjniveau i de enkelte timer henover dagen. Især
første år er der i denne klasse mange timer med stor uro: Elever rejser sig, går rundt, tager ting
op af tasken (nye sko, make-up, smykker osv.), går ud af lokalet, sidder og masserer hinanden
eller snakker med hinanden på tværs af lokalet. I andre timer er der helt stille, fordi eleverne
er trætte, især i ydertimerne, dvs. første morgentime og syvende-ottende time sent på eftermiddagen, hvor eleverne både ser trætte og uenergiske ud og giver udtryk for det over for
læreren. Da jeg vender tilbage andet år, er de fleste timer præget af stilhed: Eleverne sidder
roligt og meget stille, mange hænger uenergisk på stolene, og mange gaber.
GITTE I forhold til sidste år, hvor de hurtigt blev urolige, når de ikke koncentrerede
sig, så er det ligesom, de går i trance nu. Og de virker egentlig, som om de lytter (he
he), og det er meget behageligt som lærer at tale til en forsamling, der bare sidder
stille (he he). Men jeg er bange for, de egentlig ikke lytter, og at de bruger lejligheden
til bare at glo ud i luften og lade, som om de lytter, for så er læreren tilfreds. Så i virkeligheden er de måske bare gået ind i deres egen lille verden (HF7).
De interviewede elever fra klassen taler alle om træthed, fx Benjamin:
Benjamin Jeg tror, der er mange, når de får fri kl. 16, så er de simpelthen så tunge i
hovedet, at de ikke bare kan gå hjem og lave lektier. Når jeg har haft til kl. 16, så går
jeg hjem og sover, eller også så tager jeg til træning. Jeg kunne nemt finde på bare at
gå hjem og spise og så sove kl. 19 og så vågne igen næste morgen. Fordi man simpelthen er så udkørt, fordi man har haft bl.a. tre timers spansk til sidst, som simpelthen
er så tungt (HF7).

Figur 16. Træthed

I citatet ovenfor fortæller Benjamin om elever, der ikke følger med, at de ”bare sidder og spil

94

der tiden”, ”sidder på Facebook” og ”sidder bare for at sidde”, som han siger lidt senere. Ordet
sidde bruges så tit, at det indtryk af energiløshed, man får som observatør, bekræftes af
sprogbrugen. Også lærerne oplever eleverne som meget trætte:
ELLEN Så er der T., som bare sidder og er enormt søvnig nede i et hjørne […] Jeg
spurgte, om hun var syg. ”Jeg er bare søvnig”. For det meste er hun faktisk ikke rigtig
med (HF1).
Under observationerne første år skete det en dag, at der kom en kort meddelelse over højttaleranlægget om, at undervisningen ville blive indstillet med det samme, fordi der skulle være
elevdemonstration. Da meddelelsen var slut, sprang eleverne op af stolene, rakte armene i
vejret i begejstring, råbte og lo og pakkede hurtigt og energisk deres ting sammen og nærmest
løb ud af klassen. Det var en energiudladning, som stod i kontrast til det foregående meget
trætte indtryk, de fleste havde givet.
Store forskelle i læreres rammesætning

Lærerne i denne klasse har meget forskellig praksis med hensyn til, hvordan de rammesætter
og styrer elevernes arbejde i klassen. I den ene ende af skalaen ligger de lærere, som eksperimenterer med Cooperative Learning og dermed underviser med en tydelig struktur og bestemte procedurer for elevernes samarbejde. De lærere, der er mest rammesættende, opdeler
timerne i korte sekvenser, bruger faste, kendte arbejdsgange fra CL, giver tydelig og trinvis
instruktion, overvåger elevernes arbejde i klasselokalet og har indarbejdet regler for adfærd i
timerne, (fx at læreren rækker armen i vejret for at bede om ro). I den anden ende af skalaen
ligger lærere, som overlader meget store dele af ansvaret for arbejdet til eleverne selv. Det
følgende er en beskrivelse af en sådan time:

En dansktime
Klassen skal lave billedanalyse, og det skal foregå i grupper med udgangspunkt i et billede, som
grupperne selv vælger på nettet, og nogle sider om billedanalyse i grundbogen. Læreren fortæller
om opgaven og siger: ”Grupperne er nogen, I selv må lave – I skal være ca. fire pr. gruppe, evt. tre.
Så snak lige om, hvem I gerne vil være i gruppe med”.
Instruktionen har ikke stor virkning: Nogle af eleverne vender sig mod sidemanden og snakker lidt,
men meget få flytter sig og danner grupper. Resten bliver siddende og fortsætter den almindelige
småsnak.
Læreren sidder hele tiden ved sit kateder, temmelig langt fra rækkerne med elever. Han forventer,
at grupperne går i gang, og siger ikke så meget. ”Nu skal I gå ind og vælge et billede”, siger han efter
et stykke tid, men uden at fortælle hvordan. ”Jeg har ikke min computer med”, siger en elev. ”Jeg
kan ikke komme på netværket”, siger en anden, og en tredje spørger: ”Hvor ligger billederne?” Eleverne sidder spredt i lokalet – en del sidder alene, nogle to og to, andre i egentlige grupper. Nogle
sidder med en computer, andre har ingen, nogle af eleverne med computer har ikke noget billede
fremme, men snakker bare. I nogle grupper er der et billede på en skærm, men det er ikke alle i
gruppen, der sidder, så de kan se det.
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En elev stiller et spørgsmål om, hvordan de skal gribe analysen an. Læreren bliver siddende og svarer ”Brug den opskrift, der står på side xx i bogen”.
Læreren lader eleverne arbejde uden at kommunikere med dem. Nu rejser han sig og går ned til en
elev. ”Kunne du ikke tage og koncentrere dig om opgaven i stedet for at sidde og tegne”, siger han
til en dreng. ”Jo, selvfølgelig”, siger drengen. Efter 45 min. siger en pige: ”Jeg er slet ikke på den rigtige side i bogen”. Lige før ringetid siger læreren: ”Jeg besvarer spørgsmål, hvis I har behov for det”
(Observation 10.09.10).

Efter at denne lærer har givet en kort, mundtlig instruktion, overlader han alle dele af ansvaret
for arbejdet til eleverne: Forståelse af opgaven, gruppedannelse, placering i lokalet, materiale,
adgang til internettet, kommunikation i grupperne og vedholdenhed i arbejdet. Eleverne har
gået på skolen i to måneder, og det er tydeligt, at de har problemer med ansvaret, for stort set
ingen kommer rigtig i gang med den faglige opgave.
Regulering af elevernes adfærd i timerne – irettesættelser

Fælles for klassens lærere er, at de på forskellig vis giver udtryk for, at det ikke lykkes dem at få
eleverne i gang med det faglige arbejde på grund af den svingende aktivitet, manglende aktive
deltagelse i undervisningen og især brug af underholdning på computeren.
ELLEN Jeg synes ikke, at de kan koncentrere sig så lang tid ad gangen. Man skal virkelig give dem nogle meget præcise, konkrete opgaver (HF7).
FRANS Det kræver noget selvdisciplin. Og hvor skulle de have det fra, havde jeg nær
sagt. Jeg ved ikke, hvilken baggrund, de kommer med, om de har været vant til at
sidde og surfe rundt, men jeg kan helt tydeligt mærke allerede nu, at det kræver noget selvdisciplin, som de måske ikke har (HF2).

Figur 17. Mange dagsordner

Men det er bemærkelsesværdigt, at de tilsyneladende kun forholder sig til det ved at irettesætte eleverne. Det, de oftest gør, er at give en løbende strøm af små irettesættelser, hvor de
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giver udtryk for irritation, oftest over enkeltelevers ukoncentrerede læringsadfærd. Der kommer en lang række korte irettesættende appeller, som ofte siges med irritation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg vil bede dig om at holde op med det der
Jeg vil have, at du tager de høretelefoner af
Stop med det der – det irriterer mig
Lad være med at pakke ud nu. Jeg vil gerne snakke lidt nu, så kan I pakke ud senere
I er godt nok urolige
I skal være stille
I forvirrer mig med den uro. Nu kan jeg ikke finde ud af det
Du må gå, hvis du fortsætter, for det forstyrrer de andre
Husk lige at komme stille ind, hvis du kommer for sent
Husk, at når I har en bog, skal den bruges i timerne. Lektier indebærer, at I har den
med
Læg lige den taske på gulvet
Lad være med at pakke sammen nu
Man må ikke spise i timen.

Eleverne ser også ud til at være irriterede over de andre elevers uopmærksomhed, hvis de
snakker, spiller spil eller ser film, som forstyrrer sidemanden, eller hvis nogen prikker dem på
skulderen, fordi de skal se noget på Facebook. Men når lærere irettesætter med disse løbende
bemærkninger og belæringer, kan man se, at irritationen stik imod lærerens hensigt forøges,
fordi undervisningen sættes i stå. Irettesættelserne kommer nemlig oftest inde midt i en aktivitet, som læreren dermed kommer til at afbryde og sætte i stå. ”Hver gang hun afbryder, skal
hun tilbage på sporet i det, vi var i gang med at lære”, siger en elev i et interview (HF4), og det,
der sker, er tilsyneladende, at elever, der har svært ved at holde koncentrationen, bliver irriterede over, at læreren bidrager til problemet med sine irettesættelser, for de skal ”tilbage på
sporet”, og det giver anledning til, at elever mister koncentrationen.
Der er således mange irriterede irettesættelser; men jeg har ikke oplevet i denne klasse, at en
lærer har adresseret problemet med manglende opmærksomhed på undervisningen på en
mere proaktiv måde ved at italesætte problemet direkte og diskutere med eleverne, hvad der
skulle til for at ændre situationen.
Samtidig kan man iagttage, at der sjældent er åbne konflikter mellem lærer og elever i timerne. Gennem de timer, jeg har observeret i denne klasse, var der ingen, og selvom min tilstedeværelse kan virke dæmpende på optræk til konfrontationer, er det en oplevelse, der bekræftes i interviewene. Her omtaler to lærere en konflikt for et stykke tid siden, som de netop
fortæller om, fordi det er et sjældent fænomen, og fordi det opleves som meget ubehageligt af
lærerne.
Der er måder at regulere elevernes adfærd i timerne, som lærerne ikke bruger. Computerbrugen ser ud til at være en stor irritationskilde; men ingen af lærerne i denne klasse regulerer
aktivt elevernes brug af de bærbare computere ved at beslutte, hvornår og hvordan de skal
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bruges. Computerne åbnes (eller er allerede åbne) ved timens begyndelse, og uanset, om læreren inddrager dem i undervisningen, eller der skal foregå noget, som ikke involverer computerbrug, er det op til eleverne selv at vælge, om de skal være åbne eller lukkede, og hvilke programmer eller internetsider, der skal være aktive. Lærernes forsøg på styring kommer mest til
udtryk i form af henstillinger som fx ”Vil I godt lige lade være med at kigge ned i computerne
nu”, eller i en engelsktime: ”Can we make a deal – use your computers for notes only”. Det har
ofte ikke den tilsigtede virkning, idet eleverne fortsætter med det, de var i gang med. Når lærere i denne klasse beder elever om at lukke skærme, er der typisk tre-fire, som ikke gør det,
og mange åbner dem hurtigt igen. Denne generelle praksis kan være påvirket af, at skolens
rektor på det tidspunkt, hvor observationerne fandt sted, havde meddelt lærerne, at de ikke
måtte forhindre elever i at have adgang til deres computere. Reglen er siden blevet ophævet.
Mange gange fortæller elever om frustrationer med at administrere de åbne computere:
Benjamin Man burde have en sender, som man så bare kunne slå fra, så man ikke
kunne gå på nettet. Så er det jo rimeligt begrænset, hvad man kan gøre ved sin computer. Så kan de slå det til, hvis vi skal bruge internettet, men det er ikke ret tit vi skal
bruge internettet. De kunne egentlig bare have det slået fra (HF4).
Som det vil blive diskuteret senere, ser det ud til, at eleverne har svært ved at administrere det
ansvar, de har fået i forhold til at koncentrere sig foran en åben computer, som de ikke skal
bruge fagligt.
Sammenfatning om hf-klassen
Sammenfattende kan man om det relationelle forhold mellem lærere og elever i denne hfklasse sige, at der ikke er tale om nogen stærk kontakt. Det er svært for både elever og lærere
at overskue rummet og få oplevelsen af fælles fokus, lærerne har vanskeligt ved at får øjenkontakt til den enkelte elev på grund af rummets indretning, pga. computerskærmene foran
hver enkelt elev, og fordi elever og lærer ikke taler meget sammen i løbet af timerne. Eleverne
har i høj grad andre dagsordner end lærerens faglige dagsorden, de har indbyrdes forskellige
dagsordner, og mange af dem har svært ved at fastholde opmærksomheden på den samme
aktivitet ret længe ad gangen. Derved vanskeliggøres kommunikationen mellem lærer og elev
og det kontinuerlige faglige arbejde. Lærerene praktiserer en meget forskellig grad af rammesætning af undervisningen. Nogle pålægger eleverne så meget ansvar for arbejdet, at det ikke
rigtig kommer i gang, mens andre lærere med tydelig strukturering og klar rollefordeling ser ud
til i højere grad at hjælpe elever til at gå i gang med og fastholde det faglige arbejde. Der er
ingen lærere i denne klasse, der regulerer elevernes brug af computere, selvom det er en kilde
til stor irritation for begge parter. Derimod giver de mange irettesættelser i løbet af timerne,
hvilket afbryder undervisningen og bidrager til at svække elevernes i forvejen skrøbelige koncentration.
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B. HTX-casen
Overordnet beskrivelse
HTX-klassen har hjemme i en provinsby på en stor uddannelsesinstitution, hvor en række erhvervs- og ungdomsuddannelser er samlet. Fra starten er der 32 i klassen, heraf kun to piger,
og det er således en udpræget drengeklasse. I modsætning til hf-klassen, som er en broget flok
af kulturelt meget forskellige elever, er htx-eleverne tilsyneladende meget mindre forskellige.
Der er kun to med anden etnisk baggrund end dansk, og de resterende 28 drenge ser temmelig
ens ud: De allerfleste er lyshårede og kortklippede og har cowboybukser, t-shirt, hættetrøje og
basketstøvler eller Conversesko på.

Figur 18. HTX-elever på rækker

Til forskel fra hf-eleverne er der kun to fra klassen, som er flyttet hjemmefra, og elevernes
sociale og kulturelle baggrund er tilsyneladende ikke noget, lærerne forholder sig til, da de slet
ikke tematiserer det under interviewene på samme måde som lærerne på hf, kun når det gælder enkelte elever, der er gået ud. Jeg har ikke data om denne konkrete klasse eller de konkrete elever. Men der er vidnesbyrd på skolen, der tyder på, at en del elever er belastet på forskellig vis. Jeg har haft samtaler med skolens psykolog og med SU-sekretæren, som har indsigt i
familiesituationen blandt mange af skolens elever, fordi hun hjælper dem med at søge SU for
udeboende, som kan bevilges, når der er ”særlige familiære forhold”, der gør det nødvendigt
for den unge at flytte hjemmefra, fx konflikter med forældre. SU-sekretæren og psykologen
tegner det enslydende generelle billede, at mange af deres elever mangler voksenstøtte og er
skrøbelige. SU-sekretæren skønner, at 1/3 af skolens elever bliver udeboende i løbet af deres
ungdomsuddannelse.
Som en konsekvens af, at der er et stort antal af elever med problemer, er der på institutionen
et stort tilbud af sociale støttemuligheder: fraværspatrulje, coaches, psykolog og et korps af
ansatte ”bedstefædre”. Sidstnævnte er pensionister, som tager sig af elever med personlige
problemer, problemer med hverdagen, evt. morgenvækning og lignende. Ifølge skolen oplever
alle disse tilbud stigende efterspørgsel.
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De 32 elever, som går i klassen i januar i 1.g, er reduceret til 25 i slutningen af 2.g. Syv elever er
gået ud, dvs. 22 %. Også i denne klasse svarer frafaldet stort set til statistikken, der er nævnt i
indledningen (s. 6). Af årsager angives at to elever har for højt fravær, tre for lavt gennemsnit,
og en er ”ikke uddannelsesparat”. (Den sidste fremgik endnu ikke af opgørelsen, da jeg så
den).
Selvom drengene tilsyneladende er meget ens, er der grupperinger i klassen. Eleverne tegner
selv et billede af to grupper, som de kalder ”sportsdrengene” og ”computerdrengene”. Som
observatør kan man iagttage opdelingen i kraft af, at der er en gruppe stille elever, der sætter
sig på de bageste rækker, og en anden gruppe mere højlydte, der sidder på de forreste rækker.
Man kan ikke alene ud fra observationer få viden om, hvad der adskiller de to grupper, og det
er nødvendigt at finde ud af, hvordan eleverne beskriver og opfatter sig selv og hinanden. I 1.g
tegner en elev billedet sådan:
Ida Hvis man skal dele det ind, så er der nogen, som er sådan lidt mere til computer,
lidt mere med spil, hvor der er andre, som er mere til fysiske aktiviteter, styrketræning
og sådan noget (HF4).
Under interviewet i 2.g uddyber tre elever denne karakteristik:
Hans Vi [sportsdrengene] er måske lidt mere udadsøgende, går i byen og sådan noget.
Og det tror jeg bare binder os sammen i forhold til de andre, der bliver bundet sammen af computeren.
Interviewer ”Udadsøgende”, er det det modsatte af det at sidde ved sin computer?
Ida Jeg tror, det er, at når man sidder ved computeren, så sidder man ned, og derved
bliver det lidt mere stille […].
Hans Der er mange fra den gruppe oppe foran, der dyrker fitness og sådan noget. Det
er dem, der sidder oppe foran […] Der er mange af dem, der tager ned og træner
sammen og har det hyggeligt der også. Hvorimod dem nede bagved, så tager de måske
hjem og spiller computer sammen over nettet eller sådan noget […].
Kevin Jeg ligger sådan nogenlunde i midtersektionen. For jeg kan selv godt lide at sidde
og spille med vennerne osv. Men jeg dyrker også motion, men det er sådan set mest
for at holde mig i form, og det er ikke sammen med de andre, som det fx er med dem,
der sidder oppe på de forreste rækker inde i klassen og er udadvendte (HTX7).
Der er altså to grupper: Den ene, som er ”dem nede bagved”, bliver karakteriseret som indadvendte og stille drenge, der ikke bevæger sig ret meget har et fællesskab omkring deres computere. De bruger meget tid hjemme på at spille computer over nettet med andre. Den anden
gruppe ”oppe foran” kalder de udadvendte, fordi de ikke bruger tiden hjemme hver for sig,
men mødes og dyrker sport i fællesskab eller går i byen. De er mere larmende.
Sammenfattende kan man om klassen sige, at der er tale om en kulturelt ret homogen elevgruppe bestående af næsten udelukkende drenge. De grupperer sig i to grupper af henholdsvis
”computerdrenge” og ”sportsdrenge”.
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Observation af relationer mellem lærere og elever i htx-klassen
Rummet: elever på rækker – foran og bagved

I modsætning til hf-klassen, hvor lærerne havde valgt at placere eleverne ved firemandsborde,
står bordene i denne klasse i alle lektioner (minus én) på fem-seks lange rækker bag hinanden,
og alle elever sidder med front mod tavlen. Det er imidlertid slående, at der ikke er megen
øjenkontakt mellem lærer og elever, for selvom elevernes ansigter vender mod læreren, er det
svært at se hinandens ansigter, da eleverne store dele af tiden ser ned på deres computerskærm. Det er tilsvarende svært for læreren at se elevernes kropssprog, fordi de sidder bag
hver sit bord og skærm. Det kan opleves, som om de opslåede skærme opdeler rummet i 28
små enkeltmands-båse. Desuden er det svært for læreren at komme rundt til de enkelte elever
i lokalet, fordi der er snævert mellem rækkerne af borde, og fordi der er tasker og ledninger på
gulvet. Der er derfor mest kontakt mellem læreren og de elever, der sidder ved de forreste
borde, mens der kan gå lang tid mellem, at elever ved de bageste borde har kontakt med læreren. Elevernes placering er ret stabile, og det viser, at der kan være store forskelle på, hvilken
relation de enkelte elever i klassen kan have til læreren alene på grund af det sted, de sidder.
Som vi har set i elevernes egen formulering af de indbyrdes grupperinger, er der dem ”nede
bagved” og dem ”oppe foran”. Det er både elever og lærere opmærksomme på:
NIELS Man kan jo næsten dele dem op efter, hvor de sidder henne. Der er ligesom en
spiral, der kører indad. ”Det er okay, hvis jeg ikke kan finde ud af tingene, jo mere jeg
sidder nede bagved”, og det sætter de sig efter (HTX5).
For eleverne er forrest og bagest heller ikke bare neutrale stedsangivelser. HTX-eleverne har
en klar opfattelse af, at de elever, der sidder bagest i lokalet, har lettest ved at ”at miste fokus”, som de kalder det at tabe koncentrationen til fordel for andre ting på computeren. Jeg
bemærker på et tidspunkt, at A., som plejer at sidde ukoncentreret på bageste række, var meget aktiv i en af timerne og tager det op under et elevinterview. Kevin kommenterer:
Kevin Det kommer også an på, hvem han sidder ved siden af. For han sad jo ved siden
af mig, og jeg sidder gerne tit og følger med, og jeg prøvede sådan lidt også at inddrage
ham, og han var faktisk også god til at spørge ind til mig, når der var et eller andet, han
ikke lige forstod. Så prøvede jeg selvfølgelig at få ham det forklaret. Så det har nok også noget at gøre med, hvem det er, man sidder ved siden af, og hvem det er, man lige
arbejder sammen med (HTX7).
Nogle lærere laver aftaler med elever, der har særlige problemer, om at sidde på forreste række, og begge parter oplever, at det har en afgørende indvirkning på deres læringsudbytte.
NIELS Jeg har en aftale med A., at når han kommer, så har han en plads på forreste
række altid. Det betyder faktisk, at A’s interesse for undervisningen stiger voldsomt,
når han sidder på forreste række. Han forstår nogle ting lige pludseligt, og så giver det
lidt mere mening for ham […] Han ved sgu godt, at han ikke laver noget, når han sidder
nede på bageste række (HTX3).
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Lærerne anerkender således betydningen af elevernes placering, men giver udtryk for, at de
ofte ikke orker at flytte rundt med eleverne. ”Det tager en helvedes tid”, siger NIELS (HTX3),
og andre lærere fortæller resigneret, at eleverne brokker sig og flytter tilbage igen.

Figur 19. "Nede bagved"

Når eleverne ikke altid er villige til at flytte sig, kan der være tale om et mønster, der går ud på
at gemme sig så langt væk fra læreren som muligt for at undgå at blive stillet spørgsmål:
METTE Dem på første række, det er dem, som helst vil og er mest motiveret, og så falder motivationen jo længere bagud, du bevæger dig i klassen[…] Dem, der får faglige
lussinger, vil gerne putte sig og vil gerne gemme sig derinde […] Dem, der vil melde sig,
det er dem, der har styr på det i forvejen (HTX2).
Aktiviteten: stilhed og forskellige dagsordner

I modsætning til hf-klassen, som det første år var meget livlig og urolig, har der under alle mine
observationer i denne klasse været meget lidt bevægelse eller uro. Når de knap 30 elever bliver undervist, er der som regel stille i klassen. De fleste timer foregår som traditionel klasseundervisning bestående af et længere læreroplæg (30-45 min), hvor eleverne skal lytte, hvorefter de løser opgaver individuelt eller to-tre elever sammen, noget som de ofte reagerer positivt på ved at sige ”jaaah!”, når de får lov at arbejde selv. Til sidst følger typisk en gennemgang
af opgaverne, ofte med elever ved tavlen. Pararbejde, individuel tænkeskrivning osv. bruges
stort set ikke af lærerne i denne klasse.
Eleverne er stille, der er ikke megen småsnak mellem dem, og der er heller ikke mange, der
stiller spørgsmål eller byder ind med svar. Det er også sjældent, at man oplever snak og pjat
mellem eleverne i timerne. De sidder stille ved deres computere. Lærere fortæller i 1.g, at tre
elever, som de opfattede som problematiske og larmende, lige er gået ud af klassen. De skabte
uro, og det er fordi, de ikke er der mere, at der er så stille, siger lærerne. Eleverne fortæller
selv, at der er store forskelle på timerne, og at der er mest uro i timer med lærere som ”ikke
kan styre dem”, som de siger. I de timer, jeg observerer, er der stort set ro hele tiden, hvilket
selvfølgelig også kan skyldes, at min tilstedeværelse lægger en dæmper på uroen.
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Men det er en pointe, at ”uro” mest foregår uden støj bag computerskærmene. Jeg har flere
dage iagttaget, at brugen af computere starter om morgenen lidt i 8, når eleverne kommer ind
i lokalet og åbner deres bærbare, typisk i stilhed og uden at tale med hinanden. De fortæller,
at de jo har været i kontakt løbende på Facebook siden skoledagens slutning i går, så de behøver ikke snakke sammen, for de ved godt, hvad de andre har lavet. ”Og så skal man bare lige
se på Facebook, hvad der skete efter, at man gik i seng”. Brugen af computer fortsætter i timerne og i pauserne, som mange tilbringer i lokalet, så de fleste elever bruger skærmen stort
set uafbrudt gennem hele skoledagen.
Ligesom i hf-klassen er der således i store dele af timen mange forskellige dagsordner. Der er
lærerens plan for undervisningen, og der er elevernes individuelle aktivitet på computeren.
Disse aktiviteter er i høj grad sammenfaldende med dem, der er beskrevet under hf-klassen,
men i htx-klassen suppleret med flere drengeinteresser, fx internetsider med nøgne damer,
scooter-hjemmesider, Hitman , MineCraft og sportsresultater. Nogle af eleverne er koblet på
netværk, fx via Skype, hvor de chatter med elever fra andre klasser. De personer, der befinder
sig i det samme rum, deltager således i mange slags kommunikationer på samme tid, nogle
virtuelle og andre fysiske.
Den følgende beskrivelse af en dreng fra bageste række viser, hvordan det kan foregå for en af
dem, der er mindst optaget af lærerens faglige dagsorden. Da han i en time i begyndelsen af
året skal præsentere sig for de andre, karakteriserer han sig selv ved at sige ”Jeg gamer lidt for
meget” og fremhæver derved den problematiske side af sin computerbrug i skoletiden.

En skoledag med Thor
Thor sætter sig altid på nederste række, når der er plads. Han installerer sig med to coladåser
og noget slik og ser altid ud til at være i godt humør: Han snakker mere end de andre – ofte på
engelsk – og synger indimellem. Fra morgenstunden er han optaget af det, der foregår på hans
computer. Han veksler mellem at være på Facebook, spille MineCraft og se tegneserier på
skærmen, og i dag er han i løbet af et par timer inde på en masse webbutikker, der handler
med høretelefoner.
I matematiktimen åbner han efter 55 min. sin elektroniske matematikbog, fordi læreren for
første gang nærmer sig. Han stiller et spørgsmål og ser koncentreret ud. Læreren spørger
Thors sidemand, som heller ikke arbejder fagligt, om han er kommet i gang med at regne opgaverne. ”Nej, ikke endnu”, siger sidemanden. ”Så skulle du måske se hos din nabo”, siger læreren med henvisning til Thor, som har bluffet læreren.
I kemitimen sidder han med en anden sidemand. Læreren sætter eleverne i gang med at løse
opgaver, og der småsnakkes i par over opgaverne. Thor og hans makker kommer ikke i gang.
Han kigger rundt i lokalet og siger flere gange: ”We are confused. We are always confused” og
ser forvirret ud. Nu rækker han hånden i vejret og signalerer behov for hjælp. Hans makker
finder det periodiske system frem fra tasken, og de begynder at snakke sammen om opgaven.
Læreren kommer og hjælper med en forklaring, men da hun er gået, går de to i stå igen og
sidder og kigger. ”Jeg forstår det stadig ikke – hvad er det, hun vil have os til?”, siger han højt

103

til sig selv. Men efter, at 60 af de 90 min. er gået, opdager læreren, hvor lidt de to laver. I den
resterende tid vender hun med korte mellemrum tilbage til dem med hjælp og fastholder dem,
så de får arbejdet den sidste halve times tid.
I sidste time er Thor kommet så sent, at han må sidde helt oppe foran katederet. Han har
mange ting kørende på sin bærbare, men det kan læreren ikke se, fordi skærmen står lige foran ham. Men i slutningen af timen bevæger læreren sig ned i lokalet, og på vej tilbage til katederet ser han, at Thor spiller computerspil. Læreren bliver vred og smækker skærmen i. Han
giver Thor et stykke papir og en blyant og siger, han skal løse opgaven med det. Thor accepterer og udstråler, at han er klar over, at han har overtrådt spillereglerne. Han arbejder resten af
timen. (Sammenfatning af observationsnoter fra 12.01.11).

Det er kun i de få situationer, hvor lærere griber ind, at Thor deltager i det faglige arbejde.
Resten af dagen sidder han med sine egne gøremål ved computeren.

Figur 20. Træthed

Træthed og manglende energi

I en time i begyndelsen af studieretningsforløbet efter jul i 1.g skal klassens elever præsentere
sig for læreren, der har dem for første gang. Under præsentationsrunden, hvor de må sige to
ting om sig selv, er der flere, der siger ”Jeg er altid træt”. Når man iagttager denne klasse arbejde, er det også meget påfaldende, at eleverne ser trætte og uenergiske ud. Mange kigger
ud i luften med tomme øjne, mange kroppe hænger sløvt på stolen og har en ludende, uenergisk kropsholdning. Hen over dagen er der mange i klassen, der gaber, og der er jævnligt nogen, der falder kortvarigt i søvn. ”Må vi godt gå ud og drikke noget vand, så vi ikke falder i
søvn?”, spørger to drenge i en time, og ved afslutningen af en time siger en anden: ”Nu skal jeg
godt nok over i Brugsen og købe otte kg. sukker, så jeg kan holde mig vågen”. Forbruget af
sukker er stort i timerne. Der er slik, kiks, sodavand og kakao på mange borde. Første gang, jeg
var i klassen, havde en af drengene en ordning med at sælge Cola- og Fanta-dåser til 5 kr. fra
sin plads nederst i klassen, og der var tæt trafik ned til hans bod. Det er nærliggende at se for-
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bruget af sukker som et forsøg på at holde blodsukkeret og energien oppe. Allerede fra de
første frikvarterer går elever i kantinen og kommer tilbage med mad.

Figur 21. Træthed på bageste række

Problemer med energiniveauet ses også ved, at drengene ofte begynder at røre på sig, puffe til
de andre og små-slås, når de har siddet længe. De tjatter til hinanden og ser ud til at have brug
for at bevæge sig og komme af med fysisk energi. Skoledagen lægger ikke op til megen bevægelse, idet de fleste timer foregår på den samme stol i 90 minutter; mange forlader ikke stolen
i frikvartererne, med mindre de skal skifte lokale, i spisefrikvarteret er der mange, der spiser
foran deres computer i et klasseværelse, og man har ikke idræt på det ugentlige skema i htx.
Når man kigger ud ad vinduet, ser man drenge, der løber efter hinanden og griner og tilsyneladende nyder bevægelsen, og en tilsvarende oplevelse af elevers friskhed udenfor oplevede jeg,
da den ene halvdel af klassen gik ud for at lave en landmålingsopgave med en usædvanlig
energi
I mange timer i denne klasse er der ret mørkt i lokalet, fordi der ikke kommer dagslys ind, når
persiennerne ikke trækkes fra igen, hvis de har været trukket for pga. solen, eller hvis der har
været mørkelagt ved brug af projektor. Luften er ofte tung, bl.a. på grund af mange tændte
maskiner, da der ikke tit luftes ud. ”Vi er døsige oven i hovedet”, siger to elever og beder om at
få lov at gå ud. Indeklimaet er ikke befordrende for energien, men det er tilsyneladende ikke
noget, læreren er opmærksom på i situationen og påtager sig at sørge for.
Tavshed

I htx-klassen er der stille, og det hænger også sammen med, at mange elever kun sjældent
spørger om noget eller besvarer spørgsmål på eget initiativ:
NIELS Der sidder nogle drenge deroppe, som altid svarer […] Så sidder de andre drenge
ved siden af og tænker ”Ja, nu gik der fem minutter mere”. Det eneste, det egentligt
handler om for dem, er at komme igennem denne her halvanden time […] Selvfølgelig
er de interesserede i at lære noget, men et eller andet sted er de lige så interesserede i
at have pause. For det er der, de har deres sociale liv, og det er det, de er interessere-
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de i, og ”Hvis jeg nu tier stille, så kan det være, han holder op med at spørge mig”
(HTX3).
Tavsheden er ifølge NIELS en måde at gemme sig for læreren på: Hvis man tier stille, kan man
måske undgå hans/hendes opmærksomhed og slippe for at stå til regnskab for faglige spørgsmål. METTE tilføjer, at det også handler om generthed:
METTE Og så tror jeg, at der er rigtig mange meget generte drenge i vores klasse. Når
der så er nogle andre, som godt vil sige noget, så vil de generte helst ikke […] De kravler i et musehul, hvis de kan […] Det handler netop også om at tage den og få den
hjælp, du kan få, og bede om den og sige til, og det er de ikke ret gode til (HTX2).
Stilheden afspejler måske bl.a., at eleverne i denne klasse har svært ved at overvinde ulysten
til at sige noget, når alle de andre lytter, og at de derfor forholder sig stille og afventende.
Lav grad af styring og rammesætning

Ligesom i hf-klassen praktiserer htx-lærerne stort set ingen styring af elevernes computerbrug,
idet de ikke forholder sig aktivt til computeren, men som regel lader eleverne selv afgøre,
hvordan de vil håndtere den. Læreren ovenfor, der griber ind over for Thor, gør det først, da
han kigger direkte ind i hans skærm, og indtil da har Thor selv kunnet bestemme. Udfordringen
for eleverne er særligt stor, fordi flere af lærerne i denne klasse sjældent inddrager computeren fagligt i undervisningen, men lader eleverne bruge den til at tage noter på og i øvrigt stå
parat, hvis de fx skulle få brug for at finde noget på internettet.
Alle lærere siger med mellemrum, at eleverne skal koncentrere sig om det, læreren siger, og
lade være med at kigge ned på skærmen. Men i denne klasse bliver ikke givet så mange irettesættelser som i hf-klassen, fordi eleverne sjældent forstyrrer læreren med uro, men sidder helt
stille, også selvom de bruger tiden på underholdning. ”Sammenstødene” er ganske kortvarige:
Kevin Sådan er det generelt for klassen, der er mange der siger: jamen, okay, jeg lader
som om jeg tager notater. Og så sidder de alligevel bare og spiller. Det er jo enormt
forstyrrende for selve undervisningen […] Hvis så læreren går i gang med at sige et eller andet, er det tit, at vi hører den kommentar med at: ”Så lukker I lige alle sammen
skærmene og fokuserer herop”. Når læreren så er færdig med det, så åbner de fleste
skærmene og fortsætter der, hvor de kommer fra (HTX5).
Ligesom i hf-klassen, fortæller htx-elever, at de gerne vil have hjælp til at holde sig fra computerne:
Hans Jeg synes, det er fint, at de beder os om at lukke skærmene. Så vi får mere fokus
på, hvad der sker deroppe, i stedet for at sidde i vores egen lille verden (HTX4).
Gruppearbejde bruges jævnligt i alle fag, og det typiske mønster er, at lærerens organisering af
det er svag, og at eleverne selv skal finde måder at arbejde på. Sædvanligvis gribes opgaven an
på forskellige uorganiserede måder: Eleverne fordeler sig efter eget valg over et stort areal på
skolen, så læreren mister overblik over grupperne, og arbejdet i den enkelte gruppe kan foregå
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ved, at alle sidder og læser i hver sit papir uden at samarbejde, ved at alle leder i hver sin computer, eller ved at enkelte gruppemedlemmer sidder helt for sig selv.
En bestemt lærer i denne klasse skiller sig ud ved at have en anderledes og mere styrende klasseledelsespraksis. Hun er bevidst om, hvordan computerne skal understøtte elevernes faglige
arbejde og har derfor på forhånd besluttet, hvilke sekvenser der kræver computerbrug, og
hvilke der ikke gør, og hun håndhæver denne sondring konsekvent ved at forlange computerne
helt lukket, når eleverne fx skal rette deres fokus mod hende selv eller mod elever, der holder
oplæg for klassen.
Hun flytter også rundt på eleverne, indtil de sidder, så deres placering matcher det, der skal
foregå, og så alle kan se. Hun siger til eleverne: ” Jeg kan godt lide at have øjenkontakt med jer
– luk computerne nu!”, hvorefter hun faktisk sørger for, at det sker. Hun beder elever lægge
deres tøj væk. ”Vi skal minimere den visuelle støj”, fortæller hun dem, og hun organiserer
gruppearbejde ved kun at lade gruppen sidde med én pc pr. gruppe, som alle følger med i, så
enkeltelever ikke kommer til at forfølge private dagsordner. Denne grad af rammesætning har
jeg kun set hos denne lærer, og det er mit indtryk, at det skaber gode forudsætninger for et
fælles fokus og en høj grad af aktivitet i klassen.
En konflikt

Der er generelt et venligt og gemytligt forhold mellem lærere og elever, og ligesom i hf-klassen
oplever man stort set ingen konfrontationer eller konflikter mellem de to parter. Jeg har dog
iagttaget en enkelt konflikt, omend den ikke udspillede sig direkte mellem lærerne og eleverne. I midten af 2.g blev klassen genstand for særlig megen utilfredshed og diskussion blandt
lærerne, fordi de var frustrerede over elevernes opførsel i timerne og deres manglende engagement i undervisningen. Klasselæreren kontaktede derfor skolens to coaches, som er ansat af
skolen til at tage sig af elever og hele klasser med sociale og adfærdsmæssige problemer. De er
ikke lærere og bruges i forhold til hele skolen. De arrangerede efter aftale med klasselæreren
et par timers samtale med klassen, og jeg overværede den første af dem. De to coaches tegnede over for klassens elever et meget dystert billede af, hvor utilfredse lærerne var med eleverne og med den kultur, de havde udviklet i klassen, og de optrådte på en måde, som jeg opfattede som næsten truende med budskabet: ”Hvis I ikke ændrer adfærd, må I gå ud”. Jeg
havde tilfældigvis interview med fire elever umiddelbart bagefter, og eleverne var himmelfaldne: De var ikke klar over, at der var så alvorlige problemer, som de nu havde fået at vide af de
to coaches, for lærerene havde slet ikke snakket med eleverne om det. De ophobede problemer blev altså tacklet som en åben konflikt, men ikke af lærerne selv, og dermed løsrevet fra
undervisningen og fra relationen mellem elever og konkrete lærere.
Sammenfatning om htx-klassen
Sammenfattende kan man om det relationelle forhold mellem lærere og elever i denne htxklasse sige, at der i mange timer er svag kontakt, især fordi elever og lærer ikke taler meget
sammen i løbet af timerne, og fordi computerskærmene foran hver enkelt elev på mange måder hindrer den visuelle kontakt, ligesom det var tilfældet med hf-klassen. Den typiske lokaleindretning med lange borde i htx betyder, at det er særlig svært for læreren at komme rundt
og at få kontakt til eleverne. Elevernes placering er ret fast, og dette forhold bidrager til, at den
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del, der typisk sidder ”nede bagved”, har meget svært ved at få en positiv relation alene på
grund af den svage kontakt. Der er mange forskellige dagsordner i klassen, men eleverne er
stille, selvom de laver noget andet, end læreren forventer. Det er også slående, at mange elever er meget trætte. Lærerne regulerer ikke elevernes brug af computer, og de fleste lærere
rammesætter aktiviteter som fx gruppearbejde meget løst og overlader en stor del af ansvar til
eleverne. Der er dog en lærer i materialet, som skiller sig ud ved at være meget struktureret og
bevidst i sin organisering af rummet og læringsaktiviteterne.

C. Sammenligning mellem de to cases
De to foregående beskrivelser af det relationelle forhold, der udspiller sig i de to klasser som
kollektiver, har store fællestræk. De to klasser er forskellige, hvad angår elevsammensætningen, men kun på et enkelt område iagttager jeg væsentlige forskelle i det relationelle forhold
mellem lærer og elever, som det kommer til udtryk i elevernes læringsadfærd i undervisningen, nemlig i graden af uro timerne og de irettesættelser, der følger med. I hf-klassen er der
især i 1.hf stor uro, både i form af snak og af bevægelse, mens htx-klassen er præget af stilhed
i de fleste timer, fordi eleverne sidder roligt i timerne, selvom mange tilsyneladende ikke er
koncentrerede om undervisningen.
Denne forskel kan have med flere ting at gøre: For det første giver bordopstillingen i rækker i
htx-klassen mulighed for at gemme sig nede bagved. Her kommer læreren sjældent, og det er
nemt at være uforstyrret og diskret optaget af noget på skærmen. Dermed bliver konfrontationerne mellem lærer og elev sjældne.
For det andet afspejler forskellene brugen af arbejdsformer. Hf-lærernes brug af Cooperative
Learning betyder, at der er flere situationer, hvor eleverne løser opgaver ved at tale sammen,
mens mange htx-lærere i udstrakt grad bruger tavleundervisning, der forudsætter, at eleverne
er stille og lytter. Stilhed er ikke nødvendigvis noget positivt, men kan være tegn på, at eleverne ikke får tilstrækkelig mulighed for selv at arbejde aktivt med det faglige stof.
For det tredje afspejler stilheden i htx-klassen givetvis en kønsproblematik, idet der næsten
kun er drenge: En stor del af uroen i den anden klasse opstår, fordi pigerne har en livlig og
støjende kommunikation med hinanden, fx bytter ting (makeup m.m.) og kommenterer hinandens adfærd, som ikke er en del af drengenes mønster. Desuden er det tydeligt, at især pigerne i hf-klassen stiller mange spørgsmål til læreren, og det sker meget sjældent i htx-klassen.
Her virker det, som om det for drengene er en strategi at tie stille for at undgå lærerens opmærksomhed og for ikke at komme til at dumme sig. I interviewene bekræftes det af drenge,
der beskriver det som angst for at udstille sin uvidenhed og at sætte sin status i drengehierarkiet på spil. Disse kønsforskelle er belyst i tidligere forskning (Hutters m.fl. 2013, Hutters &
Brown 2011), og jeg vælger ikke at behandle dem yderligere i undersøgelsen, da det er et tema, der ligger uden for mit fokus; men det peger på potentialet i at undersøge, hvordan man
kan hjælpe drenge til en mere aktiv og engageret læringsproces ved at tilrettelægge læringsaktiviteter med en høj grad af aktive arbejdsformer.
Fællestræk er der derimod mange af, selvom baggrundsparametrene er så forskellige for de to
klasser. For det første er det et fællestræk, at der er mange forskellige dagsordner i klasse-
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rummet. Læreren har sin faglige undervisningsdagsorden, og eleverne har i varierende omfang
deres individuelle og forskellige dagsordner. De kan være i gang med det faglige stof på mange
forskellige måder og fx søge faglige svar på internettet, men mange elever er i store dele af
timen optaget af en form for underholdning på computeren. Der er således en stor del af eleverne, som ikke deltager aktivt i timerne. De sidder uden at besvare lærerens spørgsmål eller
selv stille spørgsmål og laver ikke det, som læreren forsøger at sætte i gang. Konsekvensen af
disse forskellige dagsordner er for det første, at mange elever kun i begrænset omfang bruger
skoletiden på at tilegne sig det faglige stof ved at bearbejde det aktivt. For det andet betyder
det, at de personer, der er til stede i det samme klasserum, ikke deltager i den samme kommunikation, og at den kommunikation, som angår undervisningen, er i konkurrence med en
række andre aktiviteter, som lægger beslag på elevernes opmærksomhed og fungerer ved
siden af og som regel skjult for læreren.
For det andet er der svag visuel og verbal kontakt mellem lærer og elever. De opslåede computerskærme blokerer for øjenkontakt og udsyn og dermed også for den gensidige forståelse, der
udspringer af aflæsning af kropssprog. Det virker, som om skærmene er kommet mellem lærer
og elever og opløser rummet i 28 individuelle felter. Klasseværelserne i de to klasser er indrettet forskelligt, men på forskellig måde skaber selve indretningen således nogle fysiske barrierer
for øjenkontakt eller for at komme rundt til de enkelte elever. Der er i alle timer adskillige elever, som læreren ikke får etableret kontakt med.
For det tredje er det et fællestræk for mange elever i de to klasser, at de ser ud til at være
præget af nogle problematiske personlige forudsætninger i form af træthed og vanskeligheder
med at fastholde koncentrationen. Det betyder, at de er uenergiske og virker sløve, og at deres
læringsadfærd i timerne er præget af, at de meget hyppigt skifter fra en aktivitet til en anden.
Det kan være en grund til, at deres engagement i undervisningen er meget svingende og ofte
meget lille, hvilket skaber frustration og irritation hos både eleverne selv og hos lærerne.
For det fjerde er relationen præget af, at lærernes måde at forholde sig til disse problemer på
ofte sker i form af spontane irettesættelser præget af irritation, mest udtalt i hf. Irritationen
påvirker relationen mellem de to parter negativt, og der ser ud til at være behov for at justere
lærernes klasseledelsespraksis for at etablere en bedre balance i klasserummet mellem lærerens forventninger til elevernes adfærd og deres faktiske adfærd.

4.3. Analytisk perspektiv 2: Enkeltelever som sub-cases
I dette afsnit anlægger jeg nu et analytisk perspektiv på materialet, der anskuer relationen fra
den enkelte elevs vinkel. Jeg tegner fire elevportrætter med mere sammenhængende individuelle historier om, hvordan disse elever oplever forholdet til deres lærere, hvad der har betydning for deres motivation og engagement, og hvordan det kan udvikle sig gennem deres
gymnasieforløb. Heri udfoldes samtidig nogle af fundene fra klasseperspektivet.
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A. Portræt af Hans – htx
Hans vil meget gerne have en uddannelse og befinder sig på mange måder godt på skolen og i
klassen. Men alligevel ender han med at blive smidt ud af skolen sidst i 2.g, og hans historie er
bl.a.en illustration af skismaet mellem den overordnede motivation for uddannelse og den
svigtende motivation for det daglige arbejde. Hos ham udfoldes flere af de generelle temaer
fra htx-klassen: De mange dagsordner, koncentrationsproblemer, betydningen af placering i
lokalet, træthed og problemer med lav grad af rammesætning af undervisningen.
Allerede fra mine første observationer i 1.g er han en af de elever, jeg lægger mærke til og gør
notater om, og han er en af dem, lærerne taler om i frikvartererne, fordi han deltager meget
lidt i de fleste timer og det meste af tiden er optaget af sin egen dagsorden på computeren.
Han sidder for det meste på bageste række. Socialt virker han velintegreret i klassen. Han
snakker med mange af de andre elever og beskriver selv, at han tilhører begge de store grupper i klassen: ”computerdrengene”, fordi han spiller meget computer, og ”sportsdrengene”,
fordi han går i byen med dem.
Han fortæller, at han har haft det så let i folkeskolen, at det er et problem for ham nu:
Hans Jeg havde utroligt let ved folkeskolen, faktisk rigtig, rigtig let. Jeg fik rigtig høje
karakterer i folkeskolen, og nu er jeg så kommet herop, og sværhedsgraden har altså
ændret sig en hel del. Det er nogle gamle vaner, der skal ændres fra at lave ingenting
til rent faktisk at lave noget. Det tager et stykke tid, og det er noget, jeg skal sparke
mig selv i gang med, og det har jeg lidt svært ved – at ændre de vaner med ikke at lave noget fra folkeskolen (HTX4).
Han har kunnet klare sig igennem folkeskolen uden for alvor at ”lave noget”, og han oplever at
have indarbejdet nogle arbejdsvaner, som ikke er tilstrækkelige længere. Vanerne er svære at
bryde, og han oplever, at ”jeg skal sparke mig selv i gang”, og det ser ud til at være hans hovedproblem. Det, han selv vender tilbage til mange gange, er hans problem med at ”holde
fokus”, dvs. at koncentrere sig om undervisningen uden at blive afledt af andre ting på sin
computer. Det er værst, hvis han sidder bagest i lokalet: ”Det ved jeg også fra mig selv, at jeg
kan tit miste fokus, hvis jeg ikke sidder helt oppe foran” (HTX4), men det er et problem det
meste af tiden:
Hans Altså, det med at sidde på computeren og ikke koncentrere sig i timerne og sådan noget, det er kun, hvis der dukker noget op – nu snakker vi politik eller sådan noget – at jeg tænker ”Hov, det lyder sgu spændende, det kan jeg godt lide”, og så kører
jeg ellers. Men ellers, så falder jeg stadig i fælden med bare at sidde og spille spil,
tjekke mail eller sådan noget (HTX7).
Hans har mange andre dagsordner end lærerens, og han deltager i et komplekst kommunikationsmønster via flere digitale netværk, bl.a. et Skype-chatroom, hvor en stor gruppe af elever
fra mange klasser er online i timerne: ”Der er to samtaler i en klasse normalt. Der er den, vi
fører over internettet, og så er der den, vi fører på klassen” (HTX 4), fortæller han. Vi kan se af

110

det foregående citat, at det er undtagelsen, at han er optaget af undervisningen. Reglen er, at
han mister koncentrationen og ”falder i fælden”, og det er svært for ham at lade være:
Interviewer Jeg har hørt andre elever sige, at de har nærmest en afhængighed af at
være online på alt muligt, at det kan være svært, selvom man beslutter sig for at fjerne opmærksomheden, så er det svært at lade være.
Hans Det synes jeg også. Det kender jeg godt. Det synes jeg tit, når jeg sidder f.eks.
på Facebook i timerne, så sidder jeg hele tiden og opdaterer. Er der nu sket noget
nyt, hvad siger de andre, i de andre klasser og sådan noget. Hvad laver de? (HTX4).
Lærerne har øje for denne adfærd og tolker det, som om han har et behov for konstante stimuli:
LISE Lige så snart han ikke er i flow, så finder han noget andet, der kan stimulere ham
[…] Så søger han stimuli, så skal han høre musik eller lige på Facebook eller et eller
andet.
METTE Ja altså, han kan ikke eksistere uden stimuli (HTX8).
En del af hans problem er også, at han føler sig træt det meste af tiden. Han fortæller, at han
sover otte timer; men det hjælper tilsyneladende ikke på energien til at arbejde i skolen: ”Jeg
synes altid, jeg er træt, når jeg er i skole […] Og det er dumt, for jeg er ikke træt i frikvartererne, eller når jeg får fri. Det er faktisk kun i timerne, at jeg er træt” (HTX 4).
Jeg har iagttaget ham et par gange, hvor han har set ud til at ville forsøge at ændre sit mønster: Pludselig lukker han sin computer og siger energisk ”Nå!”, kigger sig omkring og begynder
at læse eller skrive. Men som oftest varer det ca. et minut, hvor han ”holder fokus”, og så åbner han computeren igen. Derfor fortæller han, at han er glad for at få hjælp fra lærerne:
Hans Så det er sådan set også meget rart, at de siger ”Luk computerne”, for så er der
sådan set ikke så meget andet at gøre end at kikke rundt i lokalet og kikke op på hvad
de rent faktisk laver. Så er det først, det bliver spændende, ved at kikke på, hvad der
rent faktisk sker.
Interviewer Så du synes, det er en hjælp?
Hans Ja, jeg synes det er en hjælp at blive bedt om (HTX4).
Det sker ikke tit, at Hans oplever, at lærerene hjælper ham tilbage på sporet. Han beskriver
flere af sine lærere som ”ligeglade”, fordi de tilsyneladende ikke interesserer sig for, hvad eleverne laver på deres computere og underviser uden at sikre sig, at eleverne er med. I løbet af
de to interviews, Hans deltager i, taler han seks gange om lærere, som han oplever som ”ligeglade”, hver gang med foragt i stemmen, der lægger distance til disse lærere. Han oplever altså
ikke at få den hjælp fra lærerene, som han har brug for.
Hans er et tydeligt eksempel på situationsbestemt motivation, for der er stor forskel på, hvordan han arbejder i de enkelte fag. I samfundsfag er han meget engageret og deltager aktivt
med både spørgsmål og svar, der er fagligt skarpe. I faget Kommunikation og IT er han tilsvarende aktiv og stiller i modsætning til de fleste andre elever i klassen mange spørgsmål, hvor
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han afprøver sin forståelse og dermed hjælper sig selv til en faglig afklaring. Men i de naturvidenskabelige fag er han helt passiv, og i de fleste timer er han stort set ikke engageret i undervisningen. Han fortæller, at han vil være friluftsvejleder: ”Jeg skal ud og arbejde med praktisk
håndværk og pædagogik og sådan noget” (HTX4), og det vurderer han fagenes relevans ud fra:
Hans Det er jo også noget med, at fx dansk og fag, hvor man snakker meget, dem har
jeg altid godt kunne lide, så der har jeg altid været lidt mere aktiv i de timer og sådan
noget. Hvorimod matematik og fysik, hvor jeg skal sidde og lære om polynomier og
vektorer, og jeg ved ikke hvad, hvor jeg ved, at det kommer jeg aldrig nogensinde til
at bruge, der er min motivation lig nul nærmest. Jeg kan godt nok ikke se, hvorfor jeg
skal lære det her (HTX7).
Det er ikke lykkedes for hans lærere at give ham en forståelse for, hvorfor han skal lære matematik, fysik og kemi, og fordi han ikke kan se, hvad han skal bruge det til, er hans motivation
for at arbejde med disse fag ikke stor.
I 1.g får Hans på et tidspunkt en advarsel, fordi han er bagud med mange afleveringer og får
besked på, at han skal aflevere alt inden en bestemt dato, og det får han gjort. ”Det krævede,
at jeg fik styr på min tid”, fortæller han, og det betød, at han planlagde en uge minutiøst og
aflyste aftaler med kammerater, for ”jeg har tendens til at overbooke”. Så sad han med en
kande kaffe hver eftermiddag efter skoletid og om aftenen og arbejde sig igennem bunken, og
resultatet var en meget stor lettelse. Det var ”helt fantastisk”:
Hans Jeg havde en superlækker weekend, fordi det hele var jo afleveret nu, så der
var ikke noget at bekymre sig om. Det var helt fantastisk. Jeg blev også klippet og alt
muligt […] Jeg skulle bare have det ekstra spark bagi, for ellers kunne det godt gå hen
og få konsekvenser […]
Interviewer Men når du så får den advarsel, hvordan lykkes det så for dig at få lavet
de opgaver?
Hans Jamen, jeg bliver jo nærmest bange for, at de truer med at smide mig ud pga.
det her, så bliver jeg bange for, at jeg mister det her. Jeg har jo en masse gode kammerater og en uddannelse (HTX4).
Det, der har betydning for, at han kommer tilbage på sporet, er for det første, at han får et
”ekstra spark bagi” og bliver truet med udsmidning, for kammeratskabet på skolen og det at få
en uddannelse betyder så meget for ham, at han bliver alvorligt bange for at miste det. For det
andet bruger han nogle andre strategier, end han plejer, idet han får overblik over sin tid, planlægger den bevidst og aflyser andre ting, så det faktisk bliver muligt for ham at få gjort det, han
skal.
Den samme situation opstår igen i 2.g , da han kommer bagud med afleveringer, men denne
gang går det ikke lige så godt med at få dem lavet. Til gengæld oplever han en uventet hjælp
fra en af sine lærere, og det er den, han fortæller om i sin ”betydningsfulde situation” under
interviewet midt i 2.g.
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Betydningsfuld situation: Hans
Det var efter en time, hvor det gik allerslemmest for et par måneder siden, hvor jeg havde
rigtig meget fravær, og jeg havde lige været hjemme fra skole i halvanden uge, fordi de [skolens fraværspatrulje] havde sagt ”Nu kan du tage hjem og lave det, og så kan du komme igen,
når du har afleveret det hele”. Og det fik jeg så ikke gjort. Så kom jeg igen, og så kom hun [læreren] over til mig og sagde, ”Hey, kan I andre ikke lige gå ud, nu er timen ovre, og Hans, kan
du ikke lige blive her fem minutter ekstra?” Jo, det kunne jeg da godt. Om der var noget, hun
kunne hjælpe med at gøre, for at jeg kunne komme nemmere igennem det her. Om der var
noget, som jeg følte, kunne være anderledes i undervisningen eller et eller andet i den stil. Nej,
det kommer til at lyde, som om hun har sagt ”Jeg vil gøre alt for, at du skal komme igennem
her og ændre alting” – det var slet ikke på den måde, hun sagde det. Men jeg følte, det var rart
[…] Det var måske, fordi det var den første af dem, der kom og sagde, at ”Vi er her altså for at
hjælpe alle sammen her, vi vil rigtig gerne hjælpe dig igennem og give dig gode råd eller sætte
dig i kontakt med folk, der måske kan hjælpe dig på skolen. Vi har skolepsykologer og coaches
og sådan noget, som kan hjælpe én” […] Og så da jeg endelig fik det afleveret [de manglende
afleveringer], så følte jeg på dem [fraværspatruljen], at de syntes, det var lige så fedt, som jeg
syntes, at jeg havde fået afleveret det hele, og at de jo også godt vidste, at jeg jo egentlig gerne
ville gå heroppe. Jeg gad jo ikke gå et andet sted, det var her, jeg havde valgt og gerne ville gå
[…]
Interviewer Hvad er det, det betyder for dig, det de gør?
Hans Det er, at der er nogen her til at hjælpe os, hvis vi måske ikke kan klare os selv helt. At de
vil faktisk gerne gå en vis strækning for, at vi kommer igennem, selvom vi bare er én elev ud af
400.
Interviewer Så du ikke får lov til at sejle din egen sø?
Hans Ja præcis, de lod ikke bare stå til. De kom og sagde ”Du skal vist lige trækkes op her, og
her er nogle hjælpemidler, vi gerne vil sætte ind for at hjælpe dig. Og hvis der er noget, vi kan
gøre, så vil vi også gerne, til en vis grænse, vel at mærke” (HTX7).
Det gør indtryk på Hans, at hans lærer trækker ham til side og taler med ham på tomandshånd.
Hans reaktion viser, at han bliver overasket, for det er første gang, han for alvor oplever denne
fremstrakte hånd, og lærernes budskab ─ ”Vi er her altså for at hjælpe alle sammen” – er den
positive morale, han drager af oplevelsen. Han oplever, at han ikke får lov at sejle sin egen sø,
hvilket hans overraskelse viser, at han måske havde forventet, og hans opfattelse af bare at
være ”én elev ud af 400” er erstattet af en oplevelse af at være blevet set og være blevet hjulpet. Det positive forhold til læreren gør indtryk, den spontane situation bliver relationelt betydningsfuld.
Den lærer, som tog samtalen med ham, mærker en stor effekt af den og beskriver det, som at
han er ” gået med i undervisningen” (HTX8). I perioden efter denne forbedring sørger hun for
at vedligeholde den gode kontakt og at fortælle Hans, at hun ser hans fremskridt:
LISE Det handler simpelthen bare om, at jeg har prøvet at anerkende, at jeg godt kan
mærke forskel. Det har været vigtigt for mig at sige, jeg registrerer, at der er sket en
ændring, og det er fedt, og ”Bliv ved, og hold fast, og kom i morgen, selvom du har
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været til Rammstein-koncert” og sådan noget, ikke? Fordi vi er inde i godt flow her.
Det kunne jeg også mærke, han sagde med det samme til mig: ”Jamen jeg er også
glad for det, og jeg er især glad for at komme i Kom IT”. Og den der, at der faktisk bliver registreret, at der ER en forskel, at det ikke er LIGE meget for os andre, det er ikke
kun ham selv, der benefitter af det. Det er altså også fedt for mig som lærer og for
klassen, at han er med i det (HTX8).
Det øgede engagement i denne lærers timer er til gengæld ikke smittet af på de andre fag:
METTE Det er så åbenbart selektivt, for det ser jeg ikke. Jeg ser ham ikke forandret.
LISE Det gør du ikke. Ej, hvor sjovt.
METTE Nej, det gør jeg ikke.
LISE Det gør jeg i den grad.
METTE Han putter sig og pakker sig og gemmer sig og gør så lidt som muligt stadig.
Det er meget uforandret faktisk (HTX 8).
Mette har et af de naturvidenskabelige fag, som ikke interesserer Hans, og det kan være en del
af grunden til, at han stadig ikke arbejder engageret i disse timer. Men i interviewene vender
han flere gange tilbage til den direkte og anerkendende samtale, som Lise tog med ham, og det
tyder derfor på, at den har haft en værdifuld motiverende virkning på ham.
I midten af 2.g er Hans’ problemer imidlertid ikke bare vendt tilbage, men vokset markant. Han
har et stort fravær og er meget bagud med afleveringer. Tilmed synes lærerne, at han er blevet
”hård i filten” og er med til at skabe en barsk tone mellem drengene. Flere af skolens hjælpeinstanser involveres: Han kontaktes af de to coaches og af fraværspatruljen, klasselæreren taler
med ham, og han får to advarsler. Under interview nummer to med mig, som ligger midt i
denne periode, fortæller han:
Hans Jeg er ekstremt skoletræt. Lige der i starten af 1.g, der var det noget nyt og
spændende, så der lagde jeg lidt ekstra i det, og så siden da der er min motivation
bare dalet. Jeg vil bare gerne have det her overstået, så jeg kan komme videre til noget nyt og noget måske mere spændende, som er lidt mere målrettet imod det, jeg
gerne vil senere. For gymnasiet, det er jo faktisk bare ligesom folkeskolen, mere en
helhed, måske lidt mere rettet efter hvad du gerne vil, men det er jo stadig ikke helt
”Nu arbejder jeg rigtig med det, jeg gerne vil” […] Jeg prøver bare lige at køre mig
igennem 2.g og så se, om det bliver bedre i 3.g. Jeg gider ikke at have spildt halvandet
år her og så gå ud. Det føler jeg lidt ville være spildt.
Interviewer Så du er ikke tæt på at sige ”Nu gider jeg ikke mere”?
Hans Nej, det er ikke fordi jeg har sagt, jeg ikke vil mere. Det er bare motivationen i
dagligdagen. Den er der måske ikke helt så meget, som den var i 6. klasse eller i 1.g
(HTX7).
Han betegner sin tilstand som ”skoletræthed”: Han virker træt og opgivende, det er ikke mere
nyt og spændende, han har mange fag, som ikke interesserer ham, og nu handler det bare om
at holde ud og få det ovestået, så han kan komme til at arbejde med det, der interesserer ham.
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”Motivationen i dagligdagen” er væk. Han får om foråret i 2.g en sidste advarsel, som indebærer, at han skal rette op på skolearbejdet, ”dæmpe sig socialt” og forbedre sig på tre punkter:
Skriftlige afleveringer – både med hensyn til at overholde afleveringsfrister og til ”acceptabelt
indhold”, fysisk fravær samt rolle og opførsel i klassen. Lærerne oplever ikke, at han forbedrer
sig, og klasselæreren konkluderer til sidst ved et møde, hvor hans mor også deltager, at han
bliver udskrevet pga. negative tilbagemeldinger fra klassens lærere og hans manglende indsats
på de tre områder52.
I Hans’ historie er der nogle elementer, der ser ud til at virke positivt motiverende på hans
aktive og vedholdende arbejde og nogle andre, der modarbejder hans motivation: Det motiverer Hans til at arbejde, at han oplever, at fagene er relevante for ham. Det hjælper ham, at han
bliver stillet over for nogle kontante krav om at aflevere sine opgaver, og det hjælper ham at
forholde sig bevidst og planlagt til sine strategier vedr. planlægning og tidsstyring. Lærerne,
som laver tydelig rammesætning i rummet, og som regulerer hans brug af computeren, hjælper ham til bedre koncentration i timerne, så han ikke lader sig aflede, og endelig ser det ud til
at betyde meget for hans oplevelse af skolen og skolearbejdet, at hans lærer tilbyder ham sin
hjælp og efterfølgende anerkender hans fremskidt.
Omvendt kan man se, at han har svært ved at bliver motiveret for fag, hvis relevans han ikke
kan se, og han reagerer meget negativt over for lærere, som han oplever som ”ligeglade”, og
som lader ham gøre, hvad han spontant får lyst til i timerne. Om det afsluttende forløb med
coachene, som er kompliceret og svært at vurdere, kan man forsigtigt sige, at det i hvert fald
tilsyneladende ikke lykkes at fremme Hans’ motivation for skolearbejdet gennem den måde,
det bliver grebet an på, og man kan overveje, om en af grundene er, at det ikke er hans egne
lærere, han er i kontakt med, og at forsøget på at ændre Hans’ adfærd ikke er forankret i den
daglige undervisningspraksis og kommunikation.

B. Portræt af Ida – htx
I historien om Ida, som er den ene af to piger i drengeklassen, ser vi elementer, som belyser,
hvordan demotiverende faktorer kan afbalanceres af motiverende. Hun er en af dem i klassen,
der klarer sig allerbedst fagligt, og hun har så meget overskud, at hun jævnligt går rundt og
hjælper de andre elever med opgaver, fordi det er ”sjovt”, og fordi, hun ved, ”hvor træls, det
er at sidde og vente på lærerens hjælp” (HTX4). Hun sidder som regel på anden række og aldrig
på bageste.
Hendes overskud er bemærkelsesværdigt, fordi hun har nogle særlige udfordringer at slås med
– hun er ordblind:
Ida Fordi jeg er ordblind, så jeg har altid lært, at jeg skulle kæmpe for det – kæmpe for
at lave lektierne. Jeg har altid villet være lige så god som alle de andre i vores klasse,
og den eneste måde, jeg kunne være det på, er ved at lave alle mine lektier og være i
god tid (HTX4).

52

Jeg har fået indblik i forløbet gennem en skriftlig redegørelse fra klasselæreren
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Hun har i modsætning til Hans aldrig haft nemt ved tingene, men hun har besluttet sig for at
være ”lige så god som de andre”, og derfor har hun en bevidst strategi og kompenserer ved at
gå i gang med opgaver i god tid, bruge længere tid på lektier og opgaver end andre og at følge
med i timerne. Hun har også besluttet sig for at fortælle om sit problem: ”Jeg har lært efter to
år på efterskole, at det er den bedste måde, for så ved folk det, og så er der ikke noget”
(HTX4). Allerede i 1.g. er hun bevidst om forstyrrelserne fra bl.a. Facebook, og i 2.g tager hun
konsekvensen og holder helt op med at være på nettet i timerne.
I 2.g. fortæller hun, at hendes motivation er dalet betydeligt, og at hun er ”skoletræt”. Først og
fremmest oplever hun, at skolearbejdet er meget ensformigt:
Ida Det hele bliver lidt ensformigt, man har lektier for, man tager til skole og har timer og hører på lærerne og har test eller har prøver og skal skrive opgave, og så når
man har afleveret den ene opgave, så får man en ny opgave for. Lidt den der dur. Og
når man har kørt i den i 10 år i folkeskolen og så to år i gymnasiet, så begynder man
at blive sådan lidt, ”Ok, nu vil jeg gerne have lidt forandring”. Og så skruer man lidt
ned for at være så aktiv i skolen. Og så senere så skruer man måske lidt op igen. Det
er nok lidt individuelt fra person til person, men sådan ser jeg i hvert fald det med at
være skoletræt (HTX7).
Hun synes ikke, hun bliver udfordret på nye måder, og at det er svært at holde aktiviteten og
energien oppe. Oven i det kommer, at hun ofte ikke kan se relevansen og hvorfor, hun skal
lære det, som hun præsenteres for af lærerne:
Ida Jeg har også nogle gange tænkt det spørgsmål, hvad skal jeg egentlig bruge det
til? Nu er jeg en af dem, der ikke ved, hvad jeg egentlig skal bagefter, så når man sidder og laver nogle opgaver eller sidder og laver noget eller lærer noget, så er det nogle gange man stiller sig selv det spørgsmål, hvad skal jeg bruge det til? Hvorfor skal
jeg lære det? Er det det værd? Sådan har jeg det også. Og hvis jeg så måske ikke kan
se, hvad jeg skal bruge det til, så kan det da være rigtig svært at blive ved med at sidde og koncentrere sig om det (HTX7).
Hvis relevansen ikke er klar, har Ida svært at få lavet sin ting. Et tredje problem, som hun fremhæver i 2.g., er, at hun ikke er tilfreds med de arbejdsformer, hun præsenteres for, og flere af
lærerne skuffer hende og lever ikke op til hendes forventninger. Hendes udgangspunkt er stor
respekt og næsten taknemmelighed over for lærerne: ”Det er sådan en respekt, jeg generelt
har til lærere. Jeg synes, det er flot af dem, at de gider at lære mig noget, så jeg kan blive klogere” (HTX4). Men nu har hun efterhånden oplevet flere lærere, som ”formidler” dårligt:
Ida Jeg synes her i 2.g, det resulterer i, at jeg oplever, at vi har nogle lærere, som jeg i
hvert fald synes ikke lever op til det, jeg synes, de skulle kunne. De lærer mig ikke rigtig det, vi skal lære i år. Jeg tror, det er fordi, de kører den der bogform. Eller også
kan de bare ikke finde ud af at formidle, så jeg forstår det (HTX7).
Hun er altså skoletræt, oplever dalende motivation, er kritisk over for mange aspekter af den
daglige undervisning, og dertil kommer, at hun i lighed med mange andre i klassen er meget
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træt: ” Selvom jeg har sovet de her timer, så kan jeg også tage mig selv i at sidde oppe i skolen
og være ekstremt træt og bare have lyst til at komme hjem og slappe af” (HTX4).
Men ikke desto mindre er hun en af dem, som det lykkes at komme igennem, ikke bare med
skindet på næsen, men rigtig godt. Selv forklarer hun sin vedholdenhed på denne måde:
Ida Der er jo det med ordblinde, enten så gør de som mig og laver alle deres lektier i
god tid, eller også så siger de ”Fuck skolen, jeg kan ikke finde ud af det. Det er lige
meget!”
Interviewer Og får ingen uddannelse.
Ida Ja, sådan er det, hvis man skærer det helt ud i pap. Så jeg tror, det er det, der driver mig. Det er, at jeg ved, at hvis jeg ikke kommer i gang, så får jeg det ikke lavet.
Interviewer Nu er det ikke sjovt at være ordblind, men det har faktisk givet dig en
styrke, kan jeg høre.
Ida Ja, det har det. Det har givet mig en styrke til at sige: Skolen, det kan godt være
det er træls, men nu skal jeg have det lavet (HTX4).
Paradoksalt nok er det hendes dysleksi, som giver hende energi som fighter. Hun har vendt et
handicap til en styrke, fordi hun har nogle konkrete strategier at benytte. Til eksamen går det
hende virkelig godt:
LISE [Så kommer hun ] til eksamen og får 12. Arbejdede meget målrettet. Jeg holdt
sådan en spørgetime, som det jo hedder, når man ikke må køre undervisning, hun
kom UHYRE velforberedt […] var totalt skarp i det, hun skulle have svar på. Og så til
eksamen ugen efter, der kunne jeg jo se, at det lige præcis var det, hun gik op og
gjorde. Meget målrettet og fokuseret rent fagligt. Og meget stolt og glad, da hun så
fik sit 12-tal (HTX6).
Ida er altså en fighter, som formår at overvinde sin mangel på motivation og sit handicap. Men
hendes ”betydningsfulde situation” viser, hvordan en problematisk relation til en lærer kommer til at betyde, at selv hun mister motivationen og kobler helt fra i et fag, hun ellers har besluttet sig for at kæmpe i, og at det sker på et øjeblik. Engelsk er et af de fag, hun har sværest
ved. Derfor bestemmer hun sig for at snakke med sin engelsklærer om sin ordblindhed, for det
betyder meget for hende, at læreren ikke tror, hun sjofler faget, men at hun faktisk gør alt,
hvad hun kan, selvom hendes resultater er ret dårlige.
Den ”betydningsfulde situation” handler om, hvordan engelsklæreren håndterer samtalerne
med Ida. Den falder i to dele, for under interviewet i 1.g fortæller hun om den første del af
samtalen:
Betydningsfuld situation Ida, første del – 1.g
I engelsk har jeg virkelig svært ved det. Det er også, fordi jeg er ordblind. Den her lærer havde
jeg det sådan lidt… Første gang, jeg skulle op og sige til hende, at jeg var ordblind, at jeg havde
det svært med det. Jo, hun tog det egentligt meget pænt, men jeg blev lidt irriteret på hende,
fordi hun har sådan en regel om, at vi kun må tale engelsk i timerne. Det har jeg også respekt
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for, men jeg kom op og sagde på dansk, at jeg var ordblind, og at jeg helst ville være fri for at
skulle op og fremlægge helt vildt meget foran klassen og sådan. Og så svarede hun mig på engelsk. Der havde jeg måske mere haft brug for, at hun svarede mig på dansk, så vi ligesom var
enige om, at nu forstår vi hinanden […] Så har det egentligt bare været sådan, at jeg ikke gider
spørge hende. Jeg gider ikke snakke med hende […] Lige der havde jeg bare brug for… For det
var noget med, at jeg havde svært ved det, så kunne jeg godt have brugt, at hun lige tog hensyn til mig og sagde ”Okay, jeg forstår at du har svært ved det, vi finder en løsning” (HTX4).

Ida henvender sig til læreren med noget, som er et følsomt, personligt problem; men læreren
kommer til at støde hende fra sig, fordi hun insisterer på, at samtalen skal foregå på engelsk,
og det oplever Ida som en meget ubehagelig reaktion: For det første har hun svært ved at tale
engelsk – det er jo det, hun kommer og siger, og derved bliver det følsomme emne endnu sværere at tale om. For det andet signalerer læreren, at samtalen er et fagligt anliggende ved at
forblive i undervisningssproget, hvorved hun ikke kommer eleven i møde personligt. Læreren
har måske slet ikke fornemmelse for, hvor meget der er på spil for eleven og udviser derfor
ikke den empati, som hun har brug for.
Denne beretning fortæller Ida under interviewet i 1.g. Da vi mødes igen 1½ år senere, er det
også en situation med engelsklæreren, der indgår i den ”betydningsfulde situation”. Den handler om en samtale, hvor læreren beder hende være mere aktiv i timerne.
Betydningsfuld situation Ida, anden del – 2.g
[Med gråd i stemmen] Så en uge efter skulle vi have elevsamtaler med X […] Hun syntes, jeg
skulle sige noget mere i timerne […] Jeg tror, hun gør det for at prøve at hjælpe mig, men der
var forståelsen for, hvor svært jeg egentlig har det, lidt væk. Så det har gjort, at jeg igen har
fået det lidt dårligere med X, så jeg kan egentlig ikke lide hende som lærer. Og det gør nok
også, at jeg opgiver lidt mere på engelsk. Men det var en oplevelse til min bagage med alle de
dårlige ting, jeg har ved engelsk, og at jeg ikke kan lide det fag […] Det bliver et fag, hvor jeg
egentlig ikke gør noget. Selvom det nok var et af fagene, som jeg burde arbejde mest i for at
prøve at få min karakter op og lære noget mere. Et af de fag hvor jeg virkelig burde kæmpe for
at lære noget. Så ryger det over på, at jeg ikke gør noget for det [græder] (HTX7).
Hun føler sig usikker på læreren, og hun savner forståelse: ”Forståelsen af, hvor svært jeg
egentlig har det med det, var væk”, konkluderer hun både efter første og anden omgang. Resultatet er, at hun ikke gider spørge læreren om noget, ikke gider snakke med hende, ikke kan
lide hende som lærer og opgiver faget helt. Det, som i udgangspunktet er en personlig relation,
spreder sig til elevens hele opfattelse af faget og det engagement, hun lægger i det. Selv en
fighter som Ida, der ved, man skal gøre en indsats, når det er svært, slår fra og bebrejder nu sig
selv, at hun giver op.
I Idas historie ser det ud til, at det virker stærkt motiverende på hendes arbejde, at hun har
nogle velafprøvede, bevidste strategier vedr. lektielæsning og koncentration i timerne, som
betyder, at hun får tingene gjort og bruger tilstrækkelig med tid på dem. Hun bruger dem end-
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da så godt, at hun tilsyneladende overvinder sit læsehandicap og klarer sig som en af de bedste i klassen. Det, som modarbejder hendes motivation, er manglende oplevelse af faglig relevans og af kedelige uvarierede arbejdsformer; men det overvinder hun. Til gengæld bliver
hendes oplevelse af relationen til engelsklæreren så negativ, at den ødelægger hendes motivation i netop dette fag. Hendes motivationsmæssige dekobling sker i løbet af få minutter i endnu et eksempel på et afgørende sensitivt øjeblik.

C. Portræt af Ayse – hf
Ayses historie belyser især, hvordan mestringsforventninger præger motivation for skolearbejde. Hun er en pige med indvandrerbaggrund, som i 1.hf klarer sig godt og virker glad, men som
året efter ser ud til at være gået helt i stå og ender med en meget dårlig eksamen. I 1.hf betegner lærerne hende som en velfungerende og fagligt gennemsnitlig elev. Hun vil være lærer,
laborant eller bager, og hun er livlig og smilende, snakker meget i frikvartererne med de andre,
og hun deltager aktivt i timerne. Hun ser sig selv som en god og dygtig elev, som har overskud
til at hjælpe de andre:
Benjamin Det var mig og Ayse, vi sad og lavede meget, og så fik vi ligesom skubbet de
andre i gang […]
Ayse Vi hjælper de andre, så alle ved, hvad vi taler om, hvis de fx ikke har hørt efter
[…] Jeg kan sagtens være god til matematik, og så sidder jeg med en, der ikke er lige
så god, som jeg er. Så kan jeg bare hjælpe ham, og så kan han være med i timerne
(HF4).
Hun er irriteret på de elever, der ikke følger med, og siger med mellemrum til nogen fra klassen, at de skal lukke ned for Facebook. Hun oplever også, at tempoet i timerne ofte er for lavt
og beklager sig over, at lærerne repeterer for meget og gennemgår stof fra lektien, som hun
har læst derhjemme. Hun fortæller positivt om flere af lærerne, som hun er rigtig glad for, og
at de hjælper hende, når hun har brug for det. Hun har altså en positiv og engageret rolle og
selvforståelse i klassen i 1.hf.
Men hun har ligesom mange andre i klassen svært ved at holde koncentration og kommer tit
til at lave andre ting. I følgende samtale, hvor også Benjamin fra klassen deltager, reflekterer
de to sammen over, hvorfor det sker:
Interviewer Hvorfor tror I, det er så nemt at gå ind på Facebook, eller omvendt: hvorfor er det så svært at lade være?
Ayse Afhængighed.
Interviewer Hvad vil det sige?
Ayse Der er rigtig mange, der kan være afhængige af Facebook […] Nu har min veninde
lagt et billede på Facebook, så vil jeg gerne se hvordan, det ser ud og så sidde og kommentere det i stedet for at høre efter […].
Benjamin Jeg tror også bare, det er blevet så nemt, at hvis man ikke lige forstår tingene, eller hvis man ikke lige gider lave noget, så går man bare på Facebook.
Interviewer Fordi man keder sig og bliver lidt doven, eller hvad sker der?
Benjamin Jeg tror, det er noget med, at man er doven, man ikke gider lave noget […]
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Hvis man nu sidder i en matematiktime, og man ikke forstår, hvad det er, de siger, så
er det nemmere lige at gå ind på Facebook og måske også sjovere end at række hånden op og spørge ”hvad mener du med det?”
Interviewer Er det fordi, det kræver lidt mere energi og initiativ at tage fat i …?
Benjamin Det kræver, at man bruger hjernen.
Interviewer Betyder det, at man slår hjernen fra, når man går på Facebook?
Benjamin Ja, det tror jeg.
Interviewer Hvad er der godt ved det?
Benjamin Så slapper man af.
Ayse Det er ikke bare noget med, at man keder sig. Måske har man heller ikke lavet
lektier. Så vil jeg bare sidde på Facebook. Jeg har alligevel ikke lavet mine lektier til i
dag […] Eller hvis man er dårlig til engelsk og ikke gider være med til det, så kan man
sagtens logge ind på Facebook (HF4).
Ayse fortæller her sammen med sin klassekammerat, hvordan de oplever deres egen måde at
arbejde på. De skiftes til at give bud på, hvorfor de bruger store dele af tiden på underholdning
på computeren, især Facebook, og præsenterer sammen en række forklaringer: Man går på
Facebook, hvis man ikke forstår det, der foregår, oplever, at man er dårlig til faget, ikke har lyst
til at stille spørgsmål, ikke har lavet lektier, keder sig, ikke gider lave noget og er doven eller er
”afhængig” af Facebook og ikke kan lade være. De er enige om, at det er svært at holde sig til
den faglige dagsorden. Men samtidig er Ayse glad og energisk og udstråler, at hun er sikker på,
at hun er på rette vej.
Derfor er det slående, at der er sket noget med Ayse, da jeg møder hende igen i 2.hf. Hun sidder nu konsekvent yderligt i rummet, ude på sidelinjen og længst væk fra læreren ved de store
firemandsborde; hun sidder tavs og alene uden at snakke med de andre, deltager ikke i undervisningen, og hun ser trist og træt ud. Hun har heller ikke været med på klassens studietur. Når
man taler med hende selv, er hun helt klar over den negative udvikling fra 1.hf til 2.hf. Det, hun
selv peger på som årsag til, at hendes motivation daler, handler om nederlag:
Ayse Sidste år jeg var mere aktiv i timerne […] Jeg var altid aktiv, jeg havde lyst til at lave lektier og afleveringer. Men nu har jeg ikke lyst til at lave noget som helst, for at være ærlig. Altså, jeg er næsten skoletræt, orker ingenting. Bare sidde i timerne og følge
med og så tage hjem igen […] Jeg har bare ikke rigtig lyst til at sige noget. Jeg fik jo gode karakterer [i 1.hf], men da jeg dukkede op til eksamen, fik jeg mindre karakterer. Så
havde jeg bare ikke lyst til at lave noget mere (HF7).
Hun har selv to forklaringer på udviklingen. Den ene er, at en dårlig eksamen efter 1.hf har
taget modet fra hende. I 1.hf blev hun betragtet som en af de gode elever og fik pæne karakterer i sine afleveringer, men oplevelsen af, hvor dårligt det gik til eksamen, har skadet hendes
selvopfattelse og selvtillid. Hendes engagement nu er på nulpunktet, og hun føler sig helt
energiforladt. Hendes hidtidige positive mestringsforventninger er erstattet af forventninger
om nederlag, som lammer hendes hidtidige lyst til at engagere sig i skolearbejdet.
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Den anden forklaring, hun giver, handler om hendes private forhold. I samtalen i 2.hf spørger
jeg til det, eleverne kalder deres skoletræthed, og Ayse fortæller:
Interviewer Hvorfor er I så trætte?
Ayse Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det for at være træt. Men der er rigtig
mange fra klassen, der er optaget af andre ting end skolen. Fx er der mange, der er forlovet fra klassen, så tænker jeg på ”ej, jeg skal købe en brudekjole”,” ej, jeg skal lige
købe en kjole til mit bryllup” og sådan nogle ting. Så jeg ved ikke, om det kan være en
af grundene […] Nogle gange er man bare optaget af andre ting, og så har man bare ikke lyst til at lytte efter, jeg skal lige tænke på den kjole, jeg skal have på, og sådan nogle ting (he he) (HF7).
Hun er for nylig blevet forlovet og skal giftes om et års tid og er meget optaget af arrangementerne i den forbindelse. Jeg har ikke kendskab til hendes øvrige livssituation, hvor mange
forhold kan gøre sig gældende, som kan have påvirket hendes motivation negativt; men det
ser ud til, at tankerne om bryllup kan fungere som en dagdrøm, der forskyder hendes opmærksomhed til noget andet end den undervisning, som hun ikke har ”lyst til at lytte efter”. I
hvert fald kan man se, at denne forklaring handler om noget helt andet end hendes egen situation i skolen.
Lærerne har blik for Ayses negative udvikling fra 1.hf til 2.hf, og de ser også hos hende en tendens til at forskyde forklaringerne til noget andet end hendes problemer i undervisningen:
Interviewer Hvad med Ayse?
GITTE Hun er gået helt i stå. Og hun er fagligt ikke særlig dygtig. I stedet for at kæmpe er hun nærmest helt stået af […] Hun sætter sig nærmest og ser helt apatisk ud,
og hun er ikke med. Og så kan jeg egentlig godt forstå, at de andre på et tidspunkt siger ”så laver vi det bare selv”.
Interviewer Sidste år i begyndelsen af 1. hf var hun jo glad og energisk og havde masser at sige spontant under interviewet. Hvad er der sket med hende, tror I?
ELLEN Hun går meget op i tøj og make-up, har jeg lagt mærke til.
GITTE Når hun nogle gange kommer i studievejledningen, så er det ikke for at tale om
sig selv, så er det for at tale om lærere, der ikke behandler hende ordentligt og sådan
nogle ting. Og så kan hun blive rigtig sur og piske en stemning op omkring det. Så måske er der noget med, at hun projicerer nogle ting over på andre, der er andre, der
egentlig har skylden, hun har lidt offerrollen […] Og så er hun jo fagligt meget, meget
svag. Hun er en, jeg er rigtig bekymret for, om hun faktisk kan bestå (HF7).
Lærerne ser tilsyneladende ikke hendes nederlagsoplevelse, men derimod, at hun vender sin
frustration mod lærerne. Det ser vi et eksempel på fra hendes eget perspektiv i hendes ”betydningsfulde situation”, hvor hun fortæller om en lærer, som hun oplever ikke behandler
hende ordentligt.
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Betydningsfuld situation: Ayse
Ayse Altså, det er bare sådan en lang historie. Jeg har været oppe at skændes med X før […]
Derfor har jeg ikke respekt for ham. Heller ikke nu. Jeg sad ved siden af Y i klassen, og så lånte
hun min bærbare, og så loggede hun ind på Facebook. Så kom X og råbte ad mig og sagde
”Hvad er det, du gør midt i timen, når du skal lytte efter?”, selvom jeg havde papir og blyant i
hånden og sad og skrev noter. Men den måde, han snakkede med mig på – der blev jeg meget
gal. Så smækkede han min bærbare, og så blev jeg rigtig sur, og så gik jeg ud og smækkede
døren. Så løb han efter, og så sparkede han min taske og sagde ”Hvad fuck er det, du gør?”, og
så begyndte vi at skændes […] Og så begyndte han at råbe. Det kan jeg stadig huske. Bare den
måde, han sparkede min taske på […] Siden den dag har jeg slet ikke respekt for ham. Men jeg
har jo også fortalt det til rektoren, og rektoren fik snakket med X, og så kom X dagen efter og
sagde undskyld, og at vi skulle være gode venner igen, og at vi skulle over til rektoren og sige,
at vi havde løst problemet. Og så sagde jeg ”Ok, det går nok”.
Interviewer Men den er ikke helt væk?
Ayse Nej, slet ikke (HF7).
Ayse reagerer kraftigt på, at hun uden grund bliver beskyldt for at være på Facebook, og på at
læreren i den efterfølgende scene skælder hende ud. Hendes beretning kan forekomme lidt
umoden og som et eksempel på lærernes generelle udsagn om, at hun pisker stemninger op og
påtager sig en offerrolle. Hvis man ser konflikten fra den pågældende lærers side, er det ikke
svært at komme til at tro, at en inaktiv elev er på internettet i timen, og som det fremgår, har
han faktisk forsøgt at afslutte konflikten ved at sige undskyld, så man kunne måske have forventet, at den ebbede ud. Ikke desto mindre er det tankevækkende, at historien længe efter
får lov til at fylde så meget hos Ayse.
Hendes apatiske udstråling i timerne ser ud som resultatet af en voldsom skade på selvværdet,
og som om hun ikke har kunnet få den negative oplevelse omsat i nye læringsstrategier og
bearbejdning af sine faglige problemer og sin eksamensoplevelse, hjulpet af lærere og studievejledere. Hun har tilsyneladende kun emotionelle reaktioner på sine problemer, og det er
historien om et skænderi med læreren, hun er optaget af. Hendes lærere oplever situationen
helt anderledes end hun gør, og hun oplever, at de ikke forstår hende. Konflikter afsluttes derfor ikke, men bliver hængende. Slutresultatet er, at hun sidder fast i negative mestringsforventninger og overskyggende negative relationer, som forstærker hendes problemer og isolerer hende.
Ayses historie kan således læses som et eksempel på, hvordan en elev på et tidspunkt arbejder
motiveret med selvtillid, tro på sine egne evner og gode relationer til sine lærere. En stærk
nederlagsfølelse giver hende negative mestringsforventninger og demotiverer hende, og relationen til lærerne bliver ikke en ressource, der kan bringe hende videre, men tværtimod en
selvforstærkende negativ kilde til hendes oplevelse af ikke at slå til eller blive forstået.
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D. Portræt af Dawoud, hf
Dawouds historie udfolder flere af de generelle temaer fra hf-klassen, især problemer med
opmærksomhed og betydningen af tydelig rammesætning. Samtidig er han et eksempel på,
hvordan mestringsforventninger kan udvikle sig positivt på grund af gode relationer til læreren.
Han kommer ligesom Ayse fra en familie med indvandrerbaggrund og bor i en boligblok i skolens nærområde. Han vil gerne være ejendomsmægler eller læse statskundskab, når han efter
endt hf-uddannelse har holdt et sabatår ”for at slappe af”. Også hos ham kan man iagttage en
tydelig udvikling hos ham som elev fra 1.hf til 2.hf., men i en mere positiv udgave end hos Ayse. I 1.hf er hovedindtrykket, at han er forvirret og præget af store koncentrationsproblemer,
mens han i 2.hf giver indtryk af at have fundet en måde at arbejde på, som er nogenlunde tilfredsstillende for ham selv og for lærerne.
I 1.hf fortæller han flere gange, at han tit keder sig i timerne, og at han går på Facebook, når
det bliver for kedeligt, og når han oplever, at lærerne ”snakker med sig selv”:
Dawoud Det er lidt mere spændende at se [på Facebook], hvad dine venner lavede i
går. Der er nogen, der var til en fest, og de havde taget nogle billeder. Så er det sjovere
at kigge på billederne end at høre på en, der bare står og snakker med sig selv (HF5).
Måden, han bruger computeren på i timerne, afhænger meget af, hvor spændende, han oplever undervisningen, og hvor optaget han kan blive af den. Men han fortæller samtidig, at det
generelt kan være svært for ham at lade computeren være, fordi han har indarbejdet nogle
vaner:
Dawoud Hvis jeg nu får en besked midt i timen, så skal jeg kigge.
Interviewer Hvorfor skal du det?
Dawoud Det er fordi, det er en vane, jeg har. Altid derhjemme, når du får en besked,
så trykker du over og kigger. Kigger, kigger, kigger.
Interviewer Kigger og kigger? Sådan skifter og skifter [mellem faneblade]?
Dawoud Ja.
Interviewer Hvis nu læreren sagde, at ingen må tjekke opdateringer, før timen er slut,
ville det være så svært at lade være, hvis man havde en tændt computer?
Dawoud Nej – jo, det ville være svært for nogen.
Camilla Ja, for dem, der gør det hele tiden (HF5).
Dawoud fortæller, at hans computervaner hjemmefra sidder i ham, så han skal tjekke, hvad
der er kommet, når han kan se, der er noget nyt. Da jeg spørger, om det ville være svært at
lade være, diskuterer han lidt med sig selv, og svaret er uldent; men sammen med Camillas
tilføjelse bliver det klart, at det også gælder ham. Når man iagttager ham i timerne, er han en
af dem, der ofte har billeder på skærmen, der ikke har med undervisningen at gøre, og som ser
ud til at zappe meget hurtigt frem og tilbage mellem mange gøremål. Han giver udtryk for, at
han synes, det er så svært at fastholde den faglige koncentration, at han gerne ville have hjælp
fra læreren:

123

Dawoud Det ville være godt, hvis læreren måske lige havde en knap til at tænde internettet og slukke internettet.
Camilla Ja, det ville faktisk være en god ide.
Dawoud Så når hun vil have, at vi skal koncentrere os, og hun ved, at vi skal skrive
guldklumper [eksamensnoter] eller sådan noget, så kunne hun lige trykke på knappen, og så var internettet slukket, og så kunne vi ikke gå ind på andre ting. Så kunne
hun lige tænde det igen når, vi havde brug for det (HF4).
Han oplever computeren som en stor udfordring, som han gerne ville have hjælp til at administrere. Hans problemer med at fastholde den faglige opmærksomhed forstærkes ved timestarten:
Dawoud Det der med, at vi skifter klasse hele tiden, det er meget, meget, meget irriterende. Man glemmer faktisk mange ting […] Vi skifter lokale. Vi har lige haft fx kemi, og
kemi og matematik minder en del om hinanden. Så glemmer man, hvad man skulle i
matematik, fordi man hører om det der f(x). Så tænker man på noget helt andet. Så
tænker man ”Hvad var f(x) nu?” Så forstår man det ikke, og så får man ikke det, læreren lige sagde, at man skulle gøre.
Interviewer […] Så når du siger ”glemmer”, så er det måske ikke, fordi det er glemt,
men fordi man ligesom ikke har fundet det frem i sin hjerne, i sin koncentration?
Dawoud Ja.
Interviewer Hvor langt skal man ind i en time, før man er kommet ind i det rigtige fag?
Dawoud Man kan vel kigge på sine notater og så lede efter det, og når man har fundet
noget om det, så kigger man op, og så ”Nårh ja, det er det” (HF5).
Skiftet mellem to fag og mellem to lokaler er så irriterende, at Dawoud gentager ordet ”meget” tre gange og taler med eftertryk. Det er uklart, hvad det præcist er, der sker. ”Så tænker
man på noget helt andet” kan betyde, at han i frikvarteret er optaget af alle mulige andre ikkefaglige ting, men det kan også betyde, at tankerne om det første fag ”spærrer” for det næste.
Under alle omstændigheder er konsekvensen, at Dawoud skal et stykke ind i den nye time, før
han får lukket den rigtige ”fil” op i sin hjerne. Til den tid er undervisningen sat i gang, og læreren har givet en instruktion, som han ikke forstår, fordi han har ”glemt, hvordan man gør tingene”. Derfor tilføjer Dawoud i samtalen, at han er glad for lærere, der skaber en god timestart
ved at sikre ro og opmærksomhed fra begyndelsen, fx ved at kræve stilhed og lave navneopråb
ved fraværsregistrering, og som opsummerer fra sidste gang, fordi det giver ham mulighed for
at komme på det rette faglige spor igen. Omvendt er han irriteret over lærere, der giver irettesættelser midt i en opgave:
Dawoud Det ødelægger lidt koncentrationen. Hun [læreren] var lige i gang, og så var
de fleste med. Så når hun stopper op og så lige pludselig skal sørge for, at alle tager deres ting frem og fjerne tingene fra bordet, ødelægger det koncentrationen (HF4).
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Hans koncentration er skrøbelig, og når læreren sætter undervisningen i stå for at skabe ro
eller orden, oplever Dawoud at miste den på et tidspunkt, hvor han lige havde fået fat. Han
kan også godt lide lærere, som hjælper ham til overblik ved hjælp af sit kropssprog:
Interviewer Så du kan godt lide, at læreren bruger armbevægelser? Hvad er godt ved
det?
Dawoud Det giver mere fokus. Måske ikke bevæge sig alt for meget, sådan la-la. Hun
skal bare stå sådan der og fortælle os, hvordan vi skal gøre. Og sige ”Ja, det er rigtigt”
og sådan noget.
Interviewer Er det fordi, det bliver levende eller hvad?
Dawoud Ja, det er lige det. Det bliver mere … Man ved, at man er der, og man ved,
hvad man laver (HF5).
Den sidste sætning, hvor Dawoud fortæller, at ”man ved, at man er der, og man ved, hvad man
laver”, er et tankevækkende udsagn. Sammenhængen viser, at han indimellem oplever, at det
ikke er klart for ham, hvor han er, og hvad han laver. Udsagnet tegner derfor billedet af en
diffus opfattelse af tid og sted. Måske er denne usikkerhed forstærket af hans fritidsvaner og
søvnmønster: Han fortæller, at han tilbringer store dele af sin tid med at spille computerspil og
ofte vender om på nat og dag. Siden han var lille, har han flere gange om ugen sprunget nætter over, og for tiden har han det mønster, at han hver uge springer en hel nat over om torsdagen, fordi han spiller computer fra torsdag eftermiddag til fredag morgen. Så drikker han koffeindrik, går i skole, og når han kommer hjem fredag eftermiddag, går han i seng og sover 24
timer til lørdag eftermiddag. De andre dage er han træt og sover ofte, når han kommer hjem
fra skole, indtil han skal til fodbold. Hans ujævne døgnrytme og aktivitet om natten kan således
være medvirkende til at sløre hans opfattelse af tid og sted og at øge hans problemer med at
forstå, hvad han skal i skolen.
I 2.hf er der sket noget nyt med Dawoud. Han siger, at han er skoletræt, fordi der ikke sker så
meget nyt. ”Første år var det jo nyt. Jeg kunne godt lide det, fordi det var nye klassekammerater og ny læring”, og nu oplever han, at der er mange ”gentagelser” (HF7). Men ikke desto
mindre ser det ud til, at han har fundet en ny strategi og måde at arbejde på, som holder ham i
gang og giver ham optimisme og motivation. I det følgende citat taler han generelt om de elever, som klarer sig godt igennem 2.hf, men i sammenhængen kan man høre, at han også taler
om sig selv:
Interviewer Så er der andre, hvor kurven er gået opad? Prøv lige at forklare lidt om
det […]
Dawoud Jeg tænker lidt, at for nogle, der haster det. Vi er snart færdige, så de vil
gerne prøve at få et godt snit og sådan noget. De vil prøve at få det meste ud af det,
de har tilbage. De har nok tænkt sig frem til, at de skal kunne klare eksamen.
Interviewer Og hvad gør de?
Dawoud Jamen de er med i timerne og sådan, de har deres ting klar, de er aktive i
timerne, de får snakket meget i timerne, får sagt noget om emnet og sådan noget der
[…] Man kæmper for at lære det (HF7).
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Dawoud udstråler en ny selvsikkerhed, både når man iagttager ham i timerne, og når man lytter til, hvad han siger. Mens de andre elever under et interview fortæller, at de synes, teksterne, fx i dansktimerne, er svære, siger han:
Dawoud Jeg synes, det er meget nemt. Jeg er også god til at finde informationer på
nettet. Altså dagen før, så læser jeg lige om Det moderne Gennembrud […]
Interviewer Og det virker godt?
Dawoud Det virker 100 % godt.
Benjamin Klassens geni (he he) bliver han kaldt.
Interviewer Hvordan det?
Benjamin Fordi han er så hurtig til at finde tingene.
Camilla Han ved bare lige, hvad han skal sige, åbenbart.
Interviewer Så du har lige været inde på Wikipedia og finde noget, eller hvad?
Dawoud Ja, for det meste […] Hvis det lige er noget nyt, så går jeg hurtigt ind og læser om det, imens læreren snakker om det, fokuserer på det, og så har jeg noget at
sige næste gang, hun spørger mig (HF7).
Dawoud har tilsyneladende fundet en måde at være fagligt deltagende på ved at bruge sin
computer aktivt til hele tiden at søge informationer og at være lidt foran læreren og have svar
parat. Det betyder, at han er beskæftiget på computeren med faglige ting og derfor bedre kan
holde fokus på undervisningen, og det giver ham samtidig tydeligvis en positiv selvbevidsthed
som elev. Jeg spørger fx til hans fremtidsønsker om eventuelt at læse statskundskab:
Interviewer Så skal man have et rigtig højt gennemsnit. Er du på vej til at bygge et
godt gennemsnit op?
Dawoud Ja, det kan jeg sagtens. Ingen problem (HF7).
Flere udsagn – bl.a. dem fra kammeraterne i citatet ovenfor – tyder på, at det i høj grad er den
lærer, som samtidig er hans studievejleder, der har været med til at opbygge denne selvtillid
og at anerkende hans informationssøgning som en god strategi. Det er hende, der kalder ham
et ”geni”, og om sit forhold til hende siger han: ”Jeg snakker meget med hende i løbet af ugen,
og jeg er med i hendes timer” (HF7). Dette positive forhold kan bl.a. være etableret i forlængelse af lærerens engagement i det, som han beskriver i sin ”betydningsfulde situation”. Hans
mor bliver indlagt på sygehuset, og han får nu som den ældste dreng ansvar for familiens dagligdag. Han forsømmer mange morgentimer og får et stort fravær, som læreren snakker med
ham om:
Betydningsfuld situation: Dawoud
Dawoud Dengang, min mor var indlagt på hospitalet, fordi hun fik fjernet sin galdeblære, havde jeg fået en del fravær, fordi jeg var nødt til at passe huset. Så kom X og snakkede med mig
om det, og hun havde sympati og medfølelse. Så hun hjalp mig igennem det. Det synes jeg var
rigtig fedt.
Interviewer Havde du fortalt X, hvad der skete hjemme hos dig?
Dawoud Det var jeg jo nødt til. Jeg havde fået en del fravær, så jeg skulle ned og snakke med
hende. ”Hvad er der galt, hvorfor får du så meget fravær?”. ”Det er fordi, min mor er indlagt”
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og sådan noget.
Interviewer Har du nogen søskende, du skal passe? Ja? Hvor gamle er de?
Dawoud Den ene er 12 og skal i skole om morgenen, og hun skal have lavet sin madpakke, det
var jeg også med til at lave.
Interviewer OK. Så der fik du noget ekstra ansvar, som gav dig noget fravær. Hvad var godt ved
Xs måde at reagere på?
Dawoud Det var ikke sådan, at hun sagde ”Du skal stoppe med det”. Hun sagde ”Fortsæt med
at hjælpe dine forældre, men prøv at komme til tiden, bare prøv det. Og hvis du ikke kan, så er
det også i orden”. Det sagde hun til mig. Det synes jeg faktisk var meget godt.
Interviewer Ja. Hvor meget var du fraværende?
Dawoud Det var bare i de der morgentimer, jeg hele tiden kom for sent, alle morgentimerne
[…] Jeg skulle også helt til hospitalet for at aflevere noget morgenmad til min mor samtidig […]
Interviewer Ja. Det lyder da midt i det hele som en god oplevelse.
Dawoud Det var det også. Det var sådan en, jeg kunne fortsætte på. Den hjalp mig frem til, at
jeg kunne være her i dag. Hvis det ikke var for X, var jeg måske blevet smidt ud for fraværet,
eller måske ville de have trukket min SU (HF7).

Dawoud oplever lærerens reaktion meget positivt, fordi han synes, hun viser ”sympati og medfølelse”. Han konkluderer hurtigt, at ”hun hjalp mig igennem det”, og tilføjer til slut, at hendes
reaktion har været afgørende for, at han stadig er på uddannelsen. Hun har som studievejleder
vist forståelse for, at hans situation var svær, og udvist fleksibilitet i forhold til skolens sædvanlige fraværssanktioner. Hvis det ikke var sket, kunne han være blevet smidt ud, så den empati,
han er blevet mødt med, har været af afgørende betydning for hans skoleforløb, og den betyder i det videre forløb, at han er meget glad for denne lærer og for hendes fag. Dawoud ender
ikke med den gode eksamen, han ellers er sikker på at få. Han består med et resultat en del
under middel; men i det fag, hvor han har den lærer, der hjalp ham, får han 10.
Dawouds historie kan læses som et eksempel på en elev, der i sin læringsadfærd i timerne er
negativt præget af koncentrationsproblemer, træthed og vanskeligheder med at forstå lærernes instruktioner, og som derfor får problemer med sit vedholdende faglige arbejde. Han har
brug for tydeligere rammesætning af undervisningen, end han oplever at få, og han har svært
ved arbejdsformer, der kræver, at han lytter i længere tid. Omvendt har det virket motiverende for hans skolegang, at han i en svær periode blev mødt med forståelse og empati fra en
lærer. Tilsvarende motiverende ser det ud til at være, at han har fundet en praktisk læringsstrategi i timerne, der holder ham fast i det faglige arbejde, og som han bliver åbenlyst anerkendt for af sin lærer.

E. Sammenfatning om de fire elevhistorier
De fire enkeltelever, der nu er beskrevet, er på forskellige i deres tilgang til skolen og skolearbejdet. Men der er flere mønstre at lægge mærke til på tværs af de fire historier.
Der er ingen af dem, der er ligeglade med skolen og udtrykker, at det ikke har betydning for
dem, hvordan de klarer sig, og om de får en eksamen. Motivationen for uddannelse er stor;
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men det er ”bare motivationen i dagligdagen”, det kniber med, som Hans udtrykker det. De
giver alle fire udtryk for, at de i 2.hf/2.g er ”skoletrætte”. Deres lyst til at gå i skoler er dalet, og
det ser ud til at være en kumulativ proces, der er opstået, fordi de i stigende omfang oplever
undervisningen som ensformig, at det er svært at se relevansen af visse fag for deres fremtidige liv og arbejde, og fordi de oplever en generel mangel på energi.
Forskellige faktorer afgør, hvordan den overordnede positive motivation og den løbende negative motivation forhandles og afbalanceres, og om det lykkes for dem at komme godt igennem
eller ej. Det ser for det første ud til, at det spiller en stor rolle, om de har gode arbejdsvaner og
læringsstrategier. Ida, som er usædvanlig bevidst om, hvordan hun får gjort tingene, står i skærende kontrast til Hans, som fortæller om sine dårlige vaner, og at han ikke har lært at arbejde
som elev i sine år i folkeskolen. Men de forholder sig begge til nødvendigheden af at have en
brugbar strategi. Dawoud er også et eksempel på betydningen af konkrete læringsstrategier,
fordi han finder en måde at holde sig fagligt beskæftiget på i timerne, som gør ham i stand til
at følge med i den faglige undervisningsdagsorden. Ayse virker helt fortabt i sin manglende
forståelse af, hvad der skal til for at komme ovenpå igen efter sin nedtur. Hun har opgivet nogle strategier, der var gode i 1.hf – at være aktiv, at lave sine ting, at hjælpe de andre, at deltage
i diskussioner, men ikke erstattet dem med andre.
Elevers udsagn tyder på, at det også er en væsentlig faktor for, om elever får gjort det, de skal i
timerne eller hjemme, at de er trætte og uoplagte, ikke kan holde koncentrationen, ikke fanger
lærernes beskeder og instruktioner og distraheres af deres computere. Det kan se ud som om,
mange kun har én strategi, når det bliver svært: afledning og overspringshandlinger, og at ”Facebook-problemet” er summen af en række læringsvanskeligheder, idet det at bruge computeren kompenserer for de barrierer, de støder på. Som vi har set i elevportrætterne, er det ”sjovere” og ”nemmere” at zappe væk, og man kan ”slappe af”, når man støder på ubehagelige
faglige udfordringer.
Der ser ud til at tegne sig et mønster i denne adfærd, som holder en uengageret læringsadfærd
ved lige: Hvis man ikke får lavet sine opgaver hjemme, kommer man uforberedt i skole og har
dermed svært ved at følge med i timerne. Så kan det være svært at få det faglige stof til at give
mening og mere tillokkende at gå over til noget andet, men derved forstærkes de koncentrationsproblemer, som mange giver udtryk for, og dermed bliver det sværere næste gang at få
gjort det, man skal. Der kan således være en ond cirkel i spil, som drejer omkring det ikke at få
tingene gjort:
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Figur 22. Den onde cirkel, egen model.

Elevernes historier belyser også en anden faktor, der har betydning for, hvordan den overordnede positive motivation og den løbende negative motivation forhandles og afbalanceres,
nemlig hvordan elevernes selvopfattelse påvirkes af relationen til lærerne, især i nogle bestemte samtaler i en svær situation. Hos Ida ser vi, hvordan generelt positive mestringsforventninger og gåpåmod ødelægges på et øjeblik i et enkelt fag pga. en uheldig interaktion. Hos
Dawoud ser vi det modsatte, fordi en lærer giver ham en afgørende hjælp og bakker ham aktivt op i den følgende tid. Hans’ engagement i et bestemt fag vokser også efter en støttende
samtale med læreren; men det breder sig ikke til de øvrige fag. Ayses faglige selvopfattelse er
meget svag, og hun ser ud til helt at trække sig fra relationen til lærerne og dermed også fra
det, som kunne hjælpe hende videre.

4. 4. Analytisk perspektiv 3: Teoretisk inspirerede temaer
I de foregående afsnit har jeg først behandlet konteksten for relationen mellem lærer og elever
ved at undersøge klassen som case. Dernæst har jeg belyst den individuelle relation ved at give
fire udfoldede eksempler på, hvordan enkeltelever oplever forholdet. I dette afsnit følger nu et
tredje perspektiv på lærer-elev-relationen, nemlig en belysning af tværgående temaer. De er
først og fremmest udsprunget af den teoretiske forståelse, idet jeg her tager sider af det relationelle samspil op, som hidtidig forskning peger på som betydningsfuld, for at undersøge,
hvordan det forholder sig i mit materiale. Denne analyse foretages på tværs af klasser og elever og struktureres med udgangspunkt i systematikken fra det teoretiske kapitel, idet jeg først
ser på motivation som begreb og dernæst på relationen, og det sidste opdeles efter de to
overordnede teoretiske distinktioner: det personlige relationsniveau og det didaktiske relationsniveau. Det er et sigte dels at undersøge, hvilke motivationsforestillinger, der præger materialets lærere og elever, dels at undersøge, om Martin & Dowsons udvidede relationsbegreb
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(se s. 34) også er gyldigt i denne kontekst, altså om så store dele af lærerens adfærd, handlinger og valg, som Matin & Dowson inkluderer, ser ud til at blive relationelt fortolket også i danske gymnasieelevers oplevelse af undervisningen.

A. Opfattelser af motivation
I dette afsnit skal vi se nærmere på, hvilke forestillinger lærere og elever gør sig om, hvad motivation er, hvad det kræver, og hvem der er motiveret.
Læreres forestillinger om elevers motivation: Ydere og nydere
Under interviewene bad jeg lærerne om at foreslå elever til elevinterviewene og om at pege på
elever, som de syntes forholdt sig forskelligt til undervisningen, så udvalget kunne få så stor en
spredning som muligt. Under disse samtaler sad lærerne og gennemgik klassens elever, gav
dem korte karakteristikker og forsøgte spontant at inddele dem i kategorier. Lærernes beskrivelse giver det indtryk, at deres forståelse af elevers læringsadfærd og motivation er ret rudimentær, idet de er famlende i deres karakteristik af eleverne og forsøg på at kategorisere dem:
ELLEN Jeg tror, der er nogen, der har den holdning til hf, ”Jamen her skal vi jo så bare
være. På den måde bliver jeg vel trukket med af strømmen og får en eksamen, og hvor
skal jeg ellers være?” Og så er der nogen, der faktisk er meget interesserede, men som
også synes, det er indviklet. De vil rigtig gerne lære det […] De vil faktisk gerne, de er
allerede motiverede. Det er tit nogle mere stille elever. Så er der nogen, der er meget
selvsikre, og nogen, der er meget usikre. Så er der de meget larmende, som fylder forholdsvis meget, og det er ikke altid dem, der har læst mest og ved mest (HF1).
ELLEN forsøger indledningsvis at etablere to grupper, hvor den ene er dem, der ikke er på uddannelsen pga. interesse og ikke ved, hvor de ellers skulle være. Den anden er de elever, der
gerne vil, og som er motiverede. Dernæst tilføjer hun nogle nye parametre: selvsikker/usikker
og stille/larmende, men de går på tværs af den første opdeling og slører den store kategori.
Der knyttes dog en vag forbindelse mellem motivation og stille adfærd. På samme måde forsøger GITTE at opdele hf-eleverne i typer:
GITTE De flittige piger […] som er forberedte, og som gør, som man siger, og gerne vil
[…] Så er der også nogle piger, der er forberedte, men som har mange andre dagsordner i klassesammenhæng […] Så er der nogle drenge, der ikke er forberedt, der ikke har
deres bøger med, men faktisk er de fleste af drengene ret dygtige […] Er det ikke sådan? Så er der en gruppe, der er svag, måske hverken er forberedt eller så ressourcestærke […] Det er både drenge og piger (HF3).
GITTE starter med at opdele i drenge/piger og i forberedte/uforberedte, men må opgive disse
skillelinjer lidt senere. Hun opererer ligesom ELLEN med nogle, der ”gerne vil” og tilføjer en
gruppe, der har uhensigtsmæssig adfærd, men ”kan noget”. Det er svært at se mønsteret for
sig. Hen over interviewene falder der en del lignende kommentarer om elever, og de kan opsummeres i to hovedkategorier af elever, som lærerne betegner som henholdsvis ydere og
nydere:
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Figur 23. Hf-lærernes opfattelser af ”elevtyper”

Det centrale for hf-lærernes forståelse af dem, de kalder ydere, er, at de er motiverede, at de
vil, og at de giver sig i kast med opgaverne. Nyderne oplever lærerne som umotiverede, der
ikke ønsker at gøre en indsats, ofte er dovne og bare skal have tiden til at gå. GITTE udfolder
opfattelsen af, at der er knyttet selvdisciplin til gruppen af ”ydere”:
GITTE Der er jo nogle, hvor det bare bliver ved at sige det [hvor det kun bliver ved
snakken]. Og så gør de det måske en eftermiddag, tager sig sammen. At tage sig sammen er vel noget med, at man sætter pligt før lyst, at man tænker ”Nu er det her min
uddannelse, og det skal jeg, og måske skal jeg have en eller anden målsætning med
det, og jeg skal vide helt præcis, hvad jeg skal med det, og nu tager jeg mig sammen og
laver mine lektier, også selvom jeg måske egentlig hellere vil ud at spille fodbold eller
være sammen med kammeraterne” (HF8).
I dette lærerudsagn introduceres temaet om at tage sig sammen, som også kaldes pligt før
lyst. Den gode elev udskyder sin lyst til at holde fri eller spille fodbold, fordi han/hun overbeviser sig selv om, at der er noget andet, der er vigtigere, nemlig skolearbejdet. Selvdisciplinen ser
ud til at vokse ud af et rationelt argument, den langsigtede målsætning, som giver styrke til at
følge pligten og modstå tilbøjeligheden til at følge lysten.
Sådan ser lærernes forestillinger ud i hf-klassen. Når man taler med lærerne i htx-klassen, får
man et tilsvarende billede. Her bliver ”nyderne” af nogle lærere kaldt for værestedselever.
HTX-eleverne sidder i de fleste timer i lige rækker bag hinanden, og der er en opfattelse på
linje med hf-lærernes syn på elevernes motivation, som her tilmed er knyttet til deres placering i lokalet:
METTE Og de har en tendens […] til at pakke sig i klassen, meget efter … Altså den måde, de placerer sig… Dem på første række, det er dem, som helst vil og er mest motiveret, og så falder motivationen jo længere bagud, du bevæger dig i klassen. Dem, der
vælger at sidde oppe foran, det er de lidt mere dygtige og de lidt mere stræbsomme
(HTX2).
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Eleverne foran og eleverne bagved repræsenterer to forskellige slags elever, og lærerne bruger
igen beskrivelsen motiveret og vil gerne om dem, der sidder forrest.
I htx-klassen er der et særlig tydeligt eksempel på, hvordan lærerne mangler begreber og forståelse for en elevs vanskeligheder. Thomas bliver fra mine allerførste uformelle samtaler med
lærerne under de indledende observationer udpeget som en af de problematiske elever, og
han bliver genstand for en del diskussion under de efterfølgende interviews, både i første og
anden omgang, fordi han bliver udmeldt i slutningen af september i 2.g. Den følgende tekst er
en sammenklipning af den fortsatte samtale om Thomas. Indramningen markerer, at der er
tale om en anden type citat end de foregående, nemlig en citatmosaik fra forskellige interview,
hvor lærerne taler om den samme elev.

Thomas i skolen
METTE Thomas med kasketten. Han vil helst ikke, at man snakker så meget med ham og til
ham, han er en af dem, der lukker sig lidt. Det kan man også næsten fornemme på hans kropsprog og attitude. Han er ikke så nem at trænge ind til (…) Han er svær at få til at sige noget,
han er svær at få i gang med at løse en opgave. Jeg tror, han synes, det er rigtig svært, og så
tror jeg at han har noget bagage med sig, som gør hans tilværelse besværlig. Han er flyttet
hjemmefra, og han har ytret, at han skulle i hvert fald ikke med på studietur, fordi det havde
han ikke penge til, og det kunne ikke lade sig gøre (HTX2).
LISE Lige præcis ved Thomas, der har man jo en fornemmelse af, at han var én, der godt kunne
nås, uanset hvad det er for nogle issues, der gemmer sig inde bag den der skal. Man kan godt
have en fornemmelse af, at der er noget blødhed, der kunne aes lidt. Men jeg tænker stadigvæk ”krav”, fordi det er så tydeligt, at det ikke bare er, fordi han ikke kan, det er ikke bare,
fordi han er ked af det eller ensom. Jeg tænker faktisk også, at det er fordi, han er blevet doven
[…]
METTE Men det kræver selvfølgelig, at man selv har et engagement, og det har Thomas bare
ikke. Altså selv signalere ”Jeg har lyst til at være sammen med jer” [de andre elever]. Hvis man
går hjem og spiser varm mad i frokostpausen, så signalerer man ikke så meget det […]
LISE Sådan en som Thomas, som jo havde … Jeg ved ikke engang, om han havde svært ved det.
Det nåede jeg egentlig aldrig at finde ud af. Men i hvert fald meget svært ved at indgå i undervisningen. Og han udviste jo absolut ingen interesse, motivation. Han sov simpelthen i timerne,
altså fysisk. Og det synes jeg prægede klasserummet utrolig meget (HTX6).

Thomas efter udmeldingen - i Netto
METTE Jeg synes, det var rigtig svært at få kontakt med Thomas. Jeg synes, det var rigtig svært
at snakke så meget med ham, så jeg følte, han hørte, hvad jeg sagde (he). Og svært at få øjenkontakt, han var meget indelukket, meget pakket ind i store jakker og hatte og alt det der […]
Og så meldte han sig så ud i efteråret, og så har jeg faktisk mødt ham her i januar i Netto som
kasseekspedient. Thomas i Nettobluse uden hat, øhm …
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LISE Nej, hvor sjovt.
METTE ”Hej, nå kommer du her? Nå, du er nok lærer nummer to, jeg møder i dag”, siger han
så.
LISE Hold da op.
METTE ”Ja, jamen jeg har fået det her. Jeg er i jobtræning her. Jeg synes egentlig, det er rigtig
dejligt. Jeg skal til møde på mandag for at høre, om jeg kan blive ved med at være her”.
(smågrinen) […] Jeg var fuldstændig målløs, og jeg small-talkede med ham, og han smilede, og
han var simpelthen så udadvendt […] Vi har travlt med at holde fast og gøre ved, men lige der,
hvor Thomas er nu i hvert fald, er jeg ikke i tvivl om, at han har det tusind milliard gange bedre,
end han havde det, da han var her i september. Og det synes jeg jo egentlig er lidt positivt at
se, at der sker et eller andet, fordi han …
LISE Så du mener, han skal have lov til at lade være med at tage en uddannelse?
METTE Neeej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Men lige nu tror jeg hvert fald, at han har det bedst
med det …
LISE Ja, ja det kan jeg kan sagtens følge dig i.
METTE Jeg tror, han havde mange personlige issues.
LISE Helt sikkert
METTE Nu snakkede vi om familie og kæreste og alt muligt andet, som belastede ham psykisk,
og som gjorde ham skrøbelig. På en eller anden måde, så er han måske kommet ud af det, væk
af det pres, som ligger i at være her og i at skulle være student og i at skulle klare sig godt […]
For der er ikke så meget motivation ved skolearbejdet […] Jeg håber da ved Gud, at han kan få
noget uddannelse af en eller anden art, om det så bliver som butiksekspedient i Netto, det vil
være fint nok, hvis det er det, han blomstrer ved. Det var i hvert fald en HELT, HELT anden ung
mand end ham, jeg havde sendt af sted herfra, som var i nogle rammer, der var bedre for ham,
lige her og nu i hvert fald […]
NIELS Det kan være, der ingen dårlig samvittighed er?
METTE Ja. Jamen, for eksempel. Det er det, jeg mener med det pres. Så det der med ”Jeg skal
også præstere, jeg skal aflevere, jeg skal …”
NIELS Jeg tror, vi kan finde en hvilken som helst elev på skolen og spørge: ”Har du dårlig samvittighed over et eller andet?” (HTX8).

Den måde, lærerne taler om Thomas på, illustrerer en række problemer. De tænker til at begynde med, at han har faglige problemer, ”synes, det er rigtig svært”, men de mener, problemerne også bunder i ”personlige issues”, som kan handle om familie, kæreste og ensomhed.
Dertil kommer, at han er doven og mangler interesse, motivation og engagement. Og endelig
er han indesluttet og svær at komme i kontakt med, både for kammeraterne og for lærerne.
Det, som er karakteristisk for beskrivelserne, er, at de angår elevens person. Referencer til,
hvad han gør, hvordan han arbejder, og hvordan han har udviklet sig fagligt, er fraværende i de
meningsudvekslinger om ham, der finder sted. De beskriver hans ydre adfærd, attituder og
karaktertræk, og det bliver derfor en personlig og moralsk forklaringsmodel, som lærerne anvender for at forstå, hvorfor han ikke klarer uddannelsen og bliver meldt ud.
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Men historien slutter jo ikke med udmeldelsen, og METTES møde med ham i Netto rokker ved
forståelse af ham. Hun oplever ham som forvandlet – udadvendt, smilende og energisk – og er
ligesom de øvrige lærere forbløffet. Pludselig ser de ham i et andet lys, og det, der før mest
indgik i en fortælling om de ”personlige issues”, bliver nu til en diskussion om ”nogle rammer,
der var bedre for ham”. Den nye forklaring er, at han i Netto er fri af skolens pres, dårlig samvittighed, præstationer og afleveringer således, at Thomas har fået større personligt overskud,
fordi hans alt for store udfordringer er afløst af nogle mindre.
METTE konkluderer om Thomas’ tid på htx: ”Der er ikke så meget motivation ved skolearbejdet”. Udsagnet er tankevækkende. For hvad det nærmere betyder, kan lærerne ikke forklare
ved hjælp af de opdelinger af eleverne, som indgår i denne diskurs, og på den måde knyttes
elevers motivation eller mangel på samme ikke til undervisningen, men til relativt deterministiske forestillinger om motivation som noget, der minder om karaktertræk hos de enkelte elever.
De motivationsforestillinger, lærerne har, får nogle konsekvenser for deres interaktion med
eleverne. De bliver nemlig afgørende for, hvor meget hjælp eleverne får. I en anden sammenhæng, der ikke handler om Thomas men elever generelt, fortæller METTE, at hun vil gøre meget for elever, der ”gerne vil”:
METTE Jeg vil strække mig rigtig, rigtig langt for at hjælpe dem, der udtrykker, at de
gerne vil, og som udtrykker, at de vil yde noget for, at det, jeg kan hjælpe dem med,
sætter sig fast. Helt sikkert. Men jeg kan også godt have det sådan, at hvis jeg fornemmer, at hver gang jeg henvender mig og siger ”Skal vi ikke videre her?”, så gør de
det, og i det øjeblik jeg er væk, så klikker man væk til noget andet. Enten mentalt eller
på computeren. Så kan jeg godt have det sådan, at det ikke er dem, jeg kommer mest
tilbage til i en time. Det er jo spildte kræfter. Jeg vil hellere bruge dem på nogen af
dem, hvor jeg føler, at de gerne vil modtage min hjælp, og at de gerne vil bruge den til
noget. Den tror jeg gælder begge veje, det gør det i hvert fald meget for mig. Jo mere
de er villige til at tage imod, jo mere får de også ud af mig (HTX2).
METTE udtrykker, at hvis elever viser interesse og selv vil yde noget, vil hun stå på hovedet for
dem. Men elever, som ikke gør noget selv, får ikke samme hjælp eller opmærksomhed. Der er
således en gensidighed – en slags byttehandel – omkring hjælp: Dem, der vil arbejde med tingene, som er koncentrerede og overholder spillereglerne, er læreren villig til at investere tid og
opmærksomhed på. Dem, der ”ikke er villige til at tage imod”, er det spildte kræfter at bruge
tid på.
Det er tankevækkende at overveje konsekvenserne af denne holdning: Som jeg vil udfolde i et
senere afsnit, er det af meget stor betydning for elever at få hjælp af læreren, både forståelsesmæssigt og relationelt, og det er fatalt ikke at få den hjælp, man har brug for. Derfor er det
tilsvarende fatalt, hvis elever af læreren opfattes som nogen, der ikke er villige til at tage imod.
Som vi har set, opfattes mange elever med uhensigtsmæssig læringsadfærd som dovne, umotiverede og uvillige. Deres behov for hjælp er stort; men læreren vil hellere hjælpe dem, som
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får signaleret, at de er ”ydere”, som nogle lærere kalder det, og alene af denne grund er det
kritisk, hvis lærerne har uhensigtsmæssige opfattelser af motivation.
Elevers forestillinger om motivation: At tage sig sammen
Når man lytter til elevernes udsagn, kan man genfinde den individualiserede, moralske forklaringsmodel, som lærerne bruger til at forstå elevers problemer, idet den spejles i deres diskurs
om, hvorfor man kan have svært ved at klare sig i skolen. De har den samme forestilling om
motivation som en indre drift som lærerne. I elevernes sprogbrug handler det om at tage sig
sammen. Jeg spørger i hf-klassen i 2.hf, hvad der ligger til grund for, at en tredjedel er gået ud:
Dawoud Det er nok fordi, de ikke tog sig sammen. Der er ikke mere i det. De kunne
sagtens klare det, men de tog sig bare ikke sammen […]
Interviewer […] Hvad kræver det, hvad er det egentlig der skal til? For det lyder jo så
nemt at tage sig sammen, og det er det nok ikke. Hvad betyder det?
Dawoud Det er bare, at man er aktiv i timerne, altså, man vil være med i timen. Det
gad de fleste ikke. De ville hellere være på Facebook og sådan noget der. De sad mere
med deres computer, end de sad og kiggede på læreren.
Interviewer Men I har jo også svært ved det indimellem, at være aktive i timerne og
tage jer sammen. Hvad skal der til for, at man gør det?
Dawoud Det er bare at høre efter lærerne (HF7).
”De kunne sagtens klare det”, siger Dawoud. Men det gad de ikke. At tage sig sammen er i
hans forståelse noget, som er enkelt, og noget, man vælger. Det bemærkelsesværdige er, som
vi har set i Dawouds historie, hvor svært han selv har ved at koncentrere sig og få gjort det,
han skal. Men han har tilsyneladende kun denne forståelse, som bliver til den enkelte elevs
skyld. Hans har den samme selvbebrejdende tilgang til sine problemer:
Hans Det er ikke så meget de andre. Det er bare mig, fordi jeg har motivationsproblemer. Det er simpelthen fordi, jeg nogle gange synes, det er for kedeligt. Men det
har ikke så meget at gøre med, hvad læreren siger, for der er jo masser af andre, der
godt kan sidde og koncentrere sig. Det er egentligt mest mig, som sidder og bare brrd…
[…] Jeg tror simpelthen bare, at det er en kæmpestor fristelse, når man nu alligevel
sidder der, at måske sker der noget lidt mere spændende nede på skærmen. Det er et
spørgsmål om selvdisciplin at sige nej – nu må jeg lige koncentrere mig om, hvad der
sker heroppe (HTX4).
”Det er bare mig”. Andre elever har ikke den slags problemer, og det er heller ikke lærerens
skyld. Et år senere spørger jeg ham, hvordan det går med at koncentrere sig:
Hans Jeg er ligeså dum som før, ja […] Jeg falder stadig i fælden med bare at sidde og
spille spil, tjekke mail eller sådan noget (HTX7).
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Hans sprogbrug viser, at han opfatter sig selv som en med en svag karakter: Han giver efter for
fristelser, han falder i fælden, han er dum, og det er et spørgsmål om selvdisciplin, hvordan det
går.
Forklaringen om selvdisciplin genfinder vi i mange sammenhænge hos både elever og lærere,
og den uddyber det ”at tage sig sammen”. LISE siger, at Hans har ”nogle issues med det her
selvdisciplin og det at kunne yde noget […] Han formår ikke at have selvdisciplin nok” (HTX1)
og bekræfter dermed hans eget selvbillede. Camilla er et eksempel på elever, der ikke har koncentrationsproblemer i særlig høj grad, og hun refererer også til selvdisciplin som begrundelse:
Camilla Nu skal jeg ikke spille hellig eller noget, men jeg kan godt lade være. Men det
er fordi, jeg har så meget selvjustits, at jeg vil lære noget. Men de andre, de sidder jo
bare […] Jeg har det bare sådan, at hvis jeg går på Facebook, får jeg lidt dårlig samvittighed, fordi jeg ikke lytter efter i timerne. Jeg har det sådan, at det lader jeg bare være
med. Det skal jeg lade være med (HF5).
Hun knytter sin ”selvjustits” til det at få dårlig samvittighed, hvis hun gør noget andet, end det,
læreren har bedt hende om, og pointerer, at det er noget, hun skal. Vi ser altså igen en opfattelse af den gode læringsadfærd som noget, der er knyttet til karaktertræk og moral.
Sammenfattende kan man sige, at for både elever og lærere er det at tage sig sammen og den
indre selvdisciplin den dominerende forklaringsmodel om, hvorfor nogle arbejder godt og andre dårligt. Disse personliggjorte modeller betyder for lærernes vedkommende, at de ikke tilstrækkeligt er i stand til at forstå eller hjælpe deres elever. For elevernes vedkommende betyder det, at de heller ikke er i stand til at forstå deres egne læringsprocesser og at ændre adfærd, men gør det til et individuelt, moralsk anliggende, som resulterer i skyldfølelse: ”Det er
bare mig”.

B. Opfattelser af relationen - det personlige niveau
Det personlige relationsniveau angår, som det blev gennemgået i afsnittet fra s. 35, kvaliteter i
den kontakt og kommunikation, der foregår mellem lærer og elever, og bidrager til elevers
oplevelse af tilhørsforhold. Når man arbejder med dette emne, kan man komme til at formulere pointer, som forekommer trivielle: ”Selvfølgelig betyder det noget for eleverne, at de har et
godt forholdt til deres lærere. Hvad nyt er der i det?” Denne indforståede forståelse har sit
udspring i en hverdagserfaring, de fleste mennesker nok har om, at man bedst kunne lide de
fag i skolen, hvor man havde lærere, man opfattede som flinke. Lærere har også som udgangspunkt en commonsense-opfattelse af, at det er godt at være på god fod med eleverne. Men
når man taler med lærere og elever, er det slående, at de to parter oplever rækkevidden af,
hvor meget deres indbyrdes forhold betyder, ret forskelligt. Mange lærere tillægger nemlig
ikke den positive relation stor betydning for det, eleverne lærer:
FRANS Man hører også, hvad de har i deres fritid, job og kærester […] Jeg synes, det
giver en dimension, hvor man har lidt mere en fornemmelse af […], hvad er det for et
menneske, der sidder der.
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Interviewer Og hvilken betydning har det?
FRANS Jeg tror ikke, det betyder så meget fagligt. Men det betyder, at man måske
bedre forstår det, de render og tumler med (HF2).
FRANS fortæller her om det kendskab, han gennem tutorsamtaler får til sine elever. Han mener, det giver ham en bredere forståelse af elevernes baggrund. Men det er en sidegevinst, der
ikke har betydning for ”det faglige”, altså kerneydelsen. Hans og andre læreres selvopfattelse
er, at det er positivt at have et godt forhold. Men det er ikke det, der egentlig betyder så meget.
Det er en pointe i dette afsnit at vise, hvordan denne opfattelse bliver modsagt af eleverne. De
giver nemlig udtryk for, at et positivt forhold til læreren er afgørende. Oplevelsen af tilhørsforhold betyder noget for deres motivation for at arbejde, deres daglige engagement og for deres
læringsudbytte. Som vi skal se, er det også noget, lærere anerkender, når de i interviewene
efterhånden får talt sig ind på emnet.
Den relationelle betydning af kontakt, anerkendelse og empati
Kontakt, interesse og humor

Helt elementært har det betydning for relationen, at der er kontakt mellem de to parter. Som
vi tidligere har set, er klasserummenes indretning ikke befordrende for øjenkontakt og den
gensidige mulighed for at aflæse og spejle kropssprog. Der er samtidig et højt irritationsniveau,
eleverne har et lavt energiniveau, og dertil kommer mange elevers oplevelse af, at der ikke er
megen dialog, fordi læreren taler selv store dele af tiden. Den grundlæggende, personlige kontakt er derfor ikke stærk.
Udviklingen i klasseværelset er problematisk, da denne kontakt opleves som afgørende af eleverne, fordi det at være i personlig kontakt med lærerne og opleve en venlig interesse er en
motivationsfaktor. Den korteste formulering af, hvilken betydning det har for en elev, at der er
et godt forhold til læreren, giver Ayse i begyndelsen af 1.hf. Hun taler om sin yndlingslærer og
siger med et smil:
Ayse Når læreren smiler, så får vi også opmærksomhed.
Interviewer Hvad betyder det?
Ayse Altså, når X smiler til mig, så bliver jeg tiltrukket af hans smil. Så vil jeg gerne lære
noget. (HF4).
Ayse får lyst til at lære, når hun oplever lærerens interesse og venlighed. Denne kobling genfinder vi i samtalen med to andre elever, der taler om den samme lærer:
Camilla Det er bare den måde, han er på.
Dawoud Der er bare noget wow over ham.
Interviewer Noget ”wow”, er det det du siger?
Dawoud Han er flink.
Interviewer Er du glad for matematik i forvejen?
Dawoud Nej. Det er ikke en af mine stærke sider. Jeg følger med i timen, når jeg kan,
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men det er ikke sådan noget, jeg er super god til.
Interviewer Men timerne er OK, fordi X er en flink fyr, er det det du siger?
Dawoud Timerne er OK, fordi X er en flink fyr. Vi får lært meget i hans timer, det synes
jeg (HF5).
Disse elever kobler også det at opleve en god kontakt med læreren og det at lære: De har
svært ved at sætte præcise ord på, hvad det er, læreren gør, og Dawoud forsøger at sammenfatte den positive udstråling med et diffust, men meget rosende udtryk ─ ”wow”. Men de er
ikke i tvivl om, at det får dem til at høre efter. Det får Dawoud, som ikke er særlig glad for faget, til at følge med, og deres konklusion, at ”vi får lært meget i hans timer”, formuleres umiddelbart efter udsagnet om, at læreren er en flink fyr.
Forståelsen af, hvad det betyder for deres læring, at de kan lide læreren, udvides med introduktionen af begrebet respekt:
Camilla Nogle gange synes jeg, at folk rækker hånden op, og så sidder de bare og snakker[…] Det kan måske være fordi, de ikke har respekt for læreren […] For nogle gange
synes jeg, at de bliver ved med at snakke, selvom læreren siger, at vi skal tie stille. Så
nogle gange virker det ikke.
Interviewer Prøv at sige lidt om, hvad det betyder at have respekt for læreren.
Dawoud At man kan lide læreren.
Camilla Ja, at man kan lide læreren […]
Interviewer I gamle dage betød respekt noget i retningen af at være bange for – men
det er ikke det, I mener med respekt?
Camilla Ikke bange for – jeg tror bare, at vi godt kan lide læreren. Hvis vi godt kan lide
læreren, så respekterer vi også, at han siger, at nu skal vi tie stille.
Dawoud Og vi kan lide timen (HF5).
I disse elevers forståelse skabes respekt, hvis man kan lide læreren. Hvis læreren er en, man
kan lide, vil man gerne gøre det, han/hun beder om, og følge med i undervisningen. Den positive følelsesmæssige kontakt bidrager altså til at regulere elevernes adfærd og ser ud til at
være forudsætningen for lærerens autoritet.
Respekt-temaet dukker op igen, da jeg vender tilbage til hf-eleverne efter 1½ år. En tredjedel
af klassen er i mellemtiden gået ud, og jeg spørger under interviewet deres tilbageværende
kammerater om, hvordan de tror, skolen kunne have forhindret dette store frafald.
Dawoud Hvis de kan komme tættere ind på eleverne, så er det måden, der kan redde
det på. Ellers synes jeg, skolen har gjort alt, hvad de kunne.
Interviewer Hvad betyder det at komme tættere ind på eleverne?
Dawoud Danne et bånd med en elev. Fx FRANS, han har skabt et bånd med os […]
Interviewer Hvordan har han skabt et bånd?
Dawoud Han opmuntrer én, når vi siger noget fx. Hvordan han er som person. Det
reddede faktisk mange i hans fag […]
Benjamin Han var lidt mere menneske, han var ikke bare en lærer. Sådan lidt mere
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forståelig.
Interviewer Og hvad sker der, når en lærer bliver menneske?
Benjamin Så får man noget tillid til læreren jo. Man får ligesom mere respekt for læreren.
Camilla Føler man er på samme niveau, måske.
Benjamin Jeg tror, indlæringen bliver bedre (HF7).
Eleverne mener, at en tættere følelsesmæssig relation mellem elever og lærer er det, der kan
”redde det”, altså være med til at forhindre, at så mange går ud. Det formuleres som ”at
komme tættere ind på eleverne”, og vi ser her igen koblingen mellem det positive forhold og
respekten: Et tæt forhold skaber et bånd, og når læreren er menneske, og man er på samme
niveau, får man tillid og respekt for ham/hende. Desuden kobles der mellem det positive forhold og fagligt udbytte: ”Indlæringen bliver bedre”.
For htx-eleverne eksisterer denne kobling også:
Kevin Hvis det er sådan, at man har en lærer, som er positiv, så har man mere lyst til at
have den lærer og større sandsynlighed for, at man faktisk hører efter, frem for at det
er en lærer, som konstant er sur og tvær. Et eksempel er X […] Det var sådan, at den
første dag, vi havde hende, fra den allerførste time: kæft trit og retning […] Så jeg vil
sige, at jeg skal lære hende rigtig meget mere at kende, før hun er en lærer, jeg gerne
vil have (HTX5).
Det ser ud til, at sammenhængen virker ved, at man har lyst til at have læreren, altså at der
skabes nogle positive forventninger og følelser omkring undervisningen, når læreren er venlig.
Den lærer, Kevin ikke har lyst til at have, dukker op i flere andre interviews som et eksempel på
negativ kontakt og er hovedperson i hans ”betydningsfulde situation” (se metodeafsnittets
s.72)

Betydningsfuld episode: Kevin
Vi sad på et tidspunkt og skulle lave en opsummering. Så kom hun ned og snakkede med mig
og A fra klassen, fordi vi sad og var i gang med at lave den her opsummering. A mente, at han
var færdig og havde lavet et stykke arbejde, han gerne lige ville have hende til at se på, om det
var OK. Så virkede det, som om hun gik direkte til angreb, efter at hun havde kigget på det. Og
det var bestemt ikke godt nok, og før A nåede at få sagt ”Fair nok, jeg laver det lige om, og så
får vi det afleveret igen”, så var hun simpelthen faret i flæsket på ham. Der blev kastet nogle
knap så behagelige ord, også selvom det ikke var direkte til mig. Og der var flere gange, hvor
jeg havde lyst til at gribe ind og så sige ”Ok, nu stopper du, og prøv lige at tage en dyb indånding, og så prøv at tænke over hvad det er, du selv står og siger” […] Han talte stille og roligt til
hende i et ganske normalt toneleje, og han sagde virkelig også til hende ”Prøv at høre her, jeg
skal nok sænke mit toneleje, hvis du sænker dit”. For hun var fuldstændig oppe at køre, umiddelbart uden nogen som helst grund. Så jeg har ikke noget specielt godt forhold til hende, fordi
jeg ikke føler, at jeg kan relatere til hende, fordi hun simpelthen er for uforudsigelig (HTX7).
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Denne lærer beskriver alle fire htx-elever som ”sur”, og Kevins historie giver et konkret eksempel, hvor han sidder ved siden af en klassekammerat og overværer det, som han oplever som
en overfusning. Hvad det er, læreren er utilfreds med, er uklart, men toneleje og ordvalg oplever drengene som aggressivt, som om hun ”går til angreb” og ”farer i flæsket” og er ”oppe at
køre”.
Det er jo ikke til at vide, hvordan situationen har set ud fra lærerens perspektiv; men set fra
elevernes vinkel illustrerer den to problemer: For det første er det ubehageligt og utrygt at
opleve vrede, også selvom den ikke er rettet mod en selv som i dette tilfælde, hvor det har
gjort indtryk på Kevin bare at overvære situationen uden at være den, der var genstand for
vreden. For det andet oplever han, at hun er uforudsigelig: Han og kammeraten kan ikke forstå, hvorfor hun hidser sig op, og fordi hun er uforudsigelig, kan han ikke ”relatere til hende”.
To andre elever uddyber dette problem:
Hans Nogle gange kan hun godt være lidt hysterisk, og nogle gange er hun bare sød
som sukker og er alles bedste ven, og andre gange så er hun fandeme bare indianer på
krigsstien […].
Ida Hun er meget svær at se, hvor man har hende. Man kan ikke se på hende, hvor hun
er henne, før hun siger noget […] Ja, hun var ikke en god lærer, hun var ikke en, man
turde at gå hen til og spørge (HTX7).
De to elevers oplevelse af, at læreren er humørsvingende, betyder, at de ligesom Kevin synes,
hun er uforudsigelig, fordi de ikke kan aflæse hende og ikke ved, hvor de har hende. Når læreren tilsyneladende ikke formår at etablere en positiv og forudsigelig kontakt til eleverne, har
hun skabt en læringsbarriere: De lægger følelsesmæssig distance til hende; de har ikke lyst til
at have hende, de har ikke lyst til at høre efter, og de kommer ikke og spørger, og som vi senere skal se, er det af afgørende betydning, at eleverne oplever at kunne få hjælp fra læreren.
Igen og igen i interviewene nævner eleverne, at de har det bedst med lærere med humor. De
fremhæver lærere, der siger noget på en sjov måde, som har god humor, som joker, som kan
lave sjov i klassen. Men de er ret nuancerede og pointerer, at det ikke skal være sjov og ballade
hele tiden:
Ida Det, der giver mig respekt for en lærer, det er, hvis jeg ved, han kan være kontant
og hård. Vi skal vide, hvor hans grænse er, men samtidig må læreren også gerne lave
sjov med os, lidt fis og grine lidt med os og joke.
Hans Ja, ikke gå helt op i fløjten, fordi en eller anden siger en kommentar ud i klassen.
Det sker der ikke noget ved, at en enkelt gør. Selvfølgelig hvis man gør det otteogfyrre
gange i en time, så er det ikke sjovt længere.
Ida Det giver også noget respekt, at man ved, at læreren kan være underholdende at
snakke med, men samtidig være kontant og lære os noget. Det giver mere respekt,
hvorimod hvis nogle lærere ikke kan joke med mig, så sidder jeg lidt der… De skal kunne lave lidt sjov (HTX7).
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Eleverne forventer af lærerne, at de forener evnen til på den ene side at sætte tydelige rammer og håndhæve dem, og på den anden side at skabe et klima, der er præget af humor, og
hvor det er plads til at lave sjov. Det ved lærerne tilsyneladende godt, for de er på det rene
med, hvor stor betydning eleverne tillægger humor. Men det er ikke et spørgsmål om at fortælle vitser:
METTE Jeg tror lynhurtigt, de gennemskuer, hvis man tror, man skal stå og fortælle vitser i en halv time for at få deres opmærksomhed. Det gider de heller ikke. Jeg tror, det
handler om, at man bruger den personlighed, man nu har, og putter humor eller ironi,
eller hvad det nu er, ind der, hvor det giver mening. Så tror jeg netop, det kommer til
at give mening for dem også, frem for at man gør det for at underholde (HTX6).
Hverken lærere eller elever tror på stand-up pædagogik og kender grænserne for, hvor sjov
undervisningen skal være. Men et klima med et underliggende element af humor er en væsentlig kilde til, at der kan etableres en positiv kontakt mellem de to parter.
Opmuntring og anerkendelse

Det er gennemgående, at lærerens aktive anerkendelse af eleverne og deres arbejde og opmuntring, når de har brug for støtte, er af stor betydning. Dette manifesterer sig på flere niveauer, og især, når lærere hjælper elever i forbindelse med en svær opgave, som de ellers kan
være bange for eller føler sig usikre over for:
Camilla Han underviser lidt à la X, faktisk rigtig godt, og han får alle til at føle, man er
med, og man må godt lave fejl. Altså ligesom i dag, der skulle jeg vise noget oppe på
tavlen, og han sagde ”Ja, det er rigtigt”, og ”Det er godt”. Han roste mig og fik mig til at
føle, at jeg godt kunne det. Så det synes jeg er godt (HF7).
Når Camilla hører lærerens opmuntrende kommentarer, føler hun ”at jeg godt kunne det”. Det
er tilsyneladende ikke den følelse, hun normalt har. Hun føler sig fagligt usikker og er bange for
at lave fejl. Men lærerens opmuntrende puf og ros giver hende mod til at gå videre, og hun får
en erfaring om, at hun kan, som styrker hendes mestringsforventninger om, hvordan hun klarere næste opgave.
Benjamin fortæller i sin ”betydningsfulde situation” om lærere, der har givet ham en tydelig
anerkendelse:
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Betydningsfuld episode Benjamin Det var i 1. hf, hvor vi havde idræt. Jeg kom op og diskutere
med en fra min klasse. Han beskyldte mig for, at jeg havde været voldelig over for ham under
en basketball-kamp […] Til at starte med sagde hende den ene lærer, at jeg faktisk skulle til at
styre mig, fordi hun ikke havde set det. Men så kom hende den anden lærer hen og sagde, at
hun havde set det, og der var ikke noget. Så afsluttede de så med at sige, at jeg var en af de
bedste til idræt, så jeg skulle fungere som en ekstra lærer og som en, der gik frem med et godt
eksempel foran de andre elever, vise nogle af dem, som ikke kunne finde ud af det, tingene. Og
det er en stor byrde at få, men jeg synes alligevel, det var noget fedt, at man ligesom får det at
vide.
Interviewer Så det har været betydningsfuldt for dig i idræt?
Benjamin Ja. Det gav mig endnu mere motivation i forhold til det, jeg havde i forvejen. Hvor
det i forvejen var højt, så fik jeg endnu mere motivation.
Interviewer Var det så, fordi du fik at vide, du var god, eller fordi du ligesom fik en ekstra opgave, eller var det begge dele?
Benjamin Begge dele. Jeg synes, det var nice (HF7).

Betydningen af opmuntringer ser nogle af lærerne også ud til at have blik for:
GITTE Det, man mærker betyder rigtig, rigtig meget, det er opmuntring. Altså det med,
at når de siger et eller andet godt … Jeg kan godt blive rigtig begejstret, når jeg bliver
positivt overrasket af en elev, og skamrose vedkommende foran hele klassen. Og det
betyder utroligt meget for dem, for så er de sgu velforberedte næste gang også og
prøver igen, når de får den positive anerkendelse (HF6).
Eleven får incitament til større engagement, dvs. forbereder sig til næste gang og ”prøver
igen”, fordi det gik godt sidste gang, og flere lærere i interviewene fortæller om lignende situationer, hvor en god spiral med øgede mestringsforventninger bliver sat i gang.
LISE fortæller, at der også bag facaden hos selv de mest Karl-Smart-agtige ligger et stort behov
for anerkendelse:
LISE Jeg ser N som en, der skal udfordres, men samtidig anerkendes rigtig meget. Han
puster sig gerne lidt op. Han har ikke altid læst på lektien, han har ikke altid styr på det
faglige, og så kommer der sådan et eller andet pralagtigt, varm luft. Det ser jeg som et
symptom på, at han har brug for et eller andet ”se mig”, også over for mig som lærer.
Den har jeg i første omgang lyst til at gå ind og punktere og sige ”Prøv lige og hør, det
er det her stof, du skal have styr på, det er det her, du skal forholde dig til. Skidt med,
at du har snakket med en reklamemand i weekenden” […] Han har brug for anerkendelse, og så skal der stilles krav til ham også (HTX8).
Denne elev er en, som lærerne er irriterede på, og som indbyder til skældud. Men hans reaktioner siger i virkeligheden ”se mig”, og bag ved facaden af ”pral-agtig varm luft” oplever læreren, at der er et stort behov for anerkendelse, som skal stilles først.

142

FRANS, som praktiserer Cooperative Learning (CL) i udstrakt grad, er også bevidst om sammenhængene:
FRANS Vi bruger det også i CL. Der øver vi det med positiv opmærksomhed, for vi er jo
sådan nogle fejlfindere […] Alt det, man ikke må, ikke også? Man griber sig selv i det
gang på gang i det gruppearbejde, som man gerne vil have til at køre. Så er der nogen,
der ikke laver noget, og så farer man lige ned og siger ”I laver ingenting, og det er bare
for fesent”. Prøv at få sat fokus på dem, der faktisk gør det godt. Det er altså ikke noget, man sådan lige … fordi man har været på kursus og hørt, at det skulle være smart,
at så går man hjem og omstiller sin praksis, vel? Men det er noget af det, som jeg prøver at få ind […] Man prøver at flytte fokus fra det negative over til det positive (HF6).
For FRANS er overskriften ”positiv opmærksomhed”. Han beskriver gymnasiet som en fejlfinderkultur og prøver i stedet at flytte opmærksomheden til det, som eleverne gør godt og at
opmuntre dem hver gang, de gør noget, man kan rose. Men han peger på, at fejlfinderkulturen
ligger dybt i lærerne, og at det derfor er en måde at forholde sig til elever på, som skal aflæres,
og at det nye skal trænes.
HF-lærerne pointerer, at deres elever måske har et særligt behov for anerkendelse pga. den
gymnasiefremmede familiebaggrund, der præger mange hf-elever, hvor det ikke er en selvfølge at få hjælp eller opbakning. HTX-lærerne fortæller, at to af deres elever udviser et overdrevet kontaktbehov, som lærerne synes er irriterende. De er så anmassende i deres måde at
kontakte lærerne på, at det bliver for meget. De hilser støjende på gangen og kræver svar og
respons i timerne helt tiden.
Lærerens empati i elevers svære situationer

Elever er altså meget følsomme over for læreres reaktioner. De kan også tolke små episoder,
som læreren ikke tillægger større betydning, langt mere alvorligt eller negativt, end de var
tænkt, og uden at læreren opdager det. GITTE er bevidst om denne mulighed:
GITTE Nogle gange kommer vi til at sige nogle ting, som ikke betyder noget for os, som
kommer til at præge dem ufattelig meget, hvor vi kommer til at sige noget lidt ironisk,
som de opfatter som nedladende, eller at vi var efter dem eller noget. Og vi vil slet ikke
selv forudse, at de har opfattet det på den måde (HF8).
GITTE bevæger sig her ind på de øjeblikke, der kan få langtrækkende konsekvenser og komme
til at bestemme, hvordan relationen til læreren udvikler sig – positivt eller negativt. Hvis elevlærer-relationen skal være positiv, ser det især ud til at være af stor betydning, at læreren reagerer med empati og støtte i situationer på tomandshånd, hvor eleven har et problem ud over
de løbende, dagligdags problemer, fx problemer i familien eller mere omfattende vanskeligheder med at gå i skole. Det afspejles i, at hele fire af intervieweleverne har udvalgt ”betydningsfulde situationer”, der handler om en sådan svær situation. Vi har allerede set Hans’ beretning
om læreren, der tilbyder ham sin hjælp, Idas om engelsklæreren, der virker afvisende pga. sit
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krav til Ida om at tale engelsk, og Dawouds om lærerens forståelse, da han pga. moderens
indlæggelse har et stort fravær.
Den fjerde situation handler om Camilla, som skal til en planlagt tutorsamtale en dag, hvor hun
er meget ked af det. Hun føler sig stresset og har kærestesorg, og til samtalen oplever hun, at
hendes lærer reagerer med omsorg og trøst.

Betydningsfuld situation: Camilla
Camilla Det var bare en dag, jeg var lidt nede og lidt stresset over alle lektier, og jeg havde
kæresteproblemer. Vi skulle have tutorsamtale med X. Så kommer jeg derind, og jeg sidder der
og kan nærmest ikke holde masken. Jeg sidder og prøver ”Ja, jeg skal gøre det for at blive bedre”, og så begynder jeg at græde. Hun prøvede at trøste mig og aede mig på ryggen og sagde,
det var OK og ”Hvad er der galt?” Det betød lidt for mig, for hun bekymrede sig om mig, og det
har lidt ændret forholdet til hende. Jeg ser hende på en anden måde nu.
Interviewer Ja. Hvordan?
Camilla Hun er meget forstående, hun forstår mig lidt bedre nogle gange. Det betyder noget
for mig, at hun alligevel sad og bekymrede sig om mig […]
Interviewer Har det betydet noget for din måde at arbejde på i hendes timer, eller er det sådan i al almindelighed, at du tænker at der er en god, forstående lærer? Betyder det også noget i hendes fag?
Camilla Nu er det jo ikke, fordi jeg siger så meget i det fag. Men i starten følte jeg mig motiveret til at sige noget, men jeg synes, det er dalet lidt. Det forsvandt igen. Ja, jeg ved det ikke.
Interviewer Men hvis du får brug for det, så tænker du, at du kan gå til X?
Camilla Ja (HF7).

Camilla er overrasket over, at læreren reagerer med personlig interesse og aer hende på ryggen, og det ”betyder noget for hende” at opleve lærerens omsorg. Oplevelsen har ændret
deres forhold sådan, at hun føler sig bedre forstået af læreren. Da jeg spørger til, hvilken betydning det har haft i timerne, er det et lidt tvetydigt svar, der kommer: Det virkede motiverende i en periode, men ”det er dalet lidt”, hvilket afspejler, at der selvfølgelig ikke er tale om
nogen enkel sammenhæng. Men situationen har gjort så stort et indtryk på pigen, at hun ikke
blot fortæller om den som ”betydningsfuld situation”, men også refererer den i en anden
sammenhæng i samtalen.
Vi ser altså en række eksempler på lærerreaktioner i sensitive situationer, der er svære for
eleverne, hvor lærerens empati eller mangel på samme bliver afgørende for det videre forløb.
Elever kan reagere stærkt positivt eller stærkt negativt på små episoder, som lærerne måske
ikke opdager betydningen af, men som ikke desto mindre kan afgøre, om eleven slår fagligt til
eller fra. Der er altså her tale om en del af lærerens kommunikation med elever, som bør have
stor opmærksomhed.
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Den relationelle betydning af at kende hinanden
At kende hinanden ser ud til at være et godt udgangspunkt for en positiv relation og også en
indgang til gode faglige læringsprocesser. Det afspejler sig på flere planer, og en af dem er, at
lærerens kendskab til eleverne er en forudsætning for, at man kan give dem den ”rette medicin”:
ELLEN Men man kan godt tænke en gang imellem, om det for nogens vedkommende
var bedre, at der var nogle tidligere konsekvenser, altså at det var lidt mere barskt. Og
for andre ville det være skrækkeligt. Det er bare lige med at vide for hvem. For nu er X
jo meget, meget pligtopfyldende og skrøbelig. Hvis man sagde noget som helst barskt
til hende, så ville hun jo ”huit”, gå i spåner. Men altså sådan en som Y, han kan godt tåle det, han kan virkelig godt tåle noget (HF8).
Læreren beskriver her, at det er nødvendigt at behandle elever forskelligt, fordi deres læringsadfærd er så forskellig, og fordi de reagerer meget uens på især irettesættelser. Nogle skal
have pisk, andre skal have gulerod, men det svære er at vide, hvad der skal til over for den
enkelte elev. Det kræver, at man kender dem godt, og det er noget, der tager tid. ”Der går i
hvert fald nok et år, inden man rigtig kender dem”, siger ELLEN (HF8). Det er et problem, som
især kan få negative konsekvenser for elever, der af den ene eller anden grund mistrives, fordi
lærerne måske ikke når at få indblik i deres vanskeligheder, før det er for sent, som vi så i et
tidligere afsnit om htx-lærerne, der sad tilbage med en oplevelse af ikke at have forstået en
elev med problemer, før han var gået ud (se analyseafsnit fra s.130).
Lærerne pointerer derfor mange gange, hvor betydningsfuldt det er løbende at have små, individuelle samtaler med elever for at lære dem at kende. Den vigtigste type af samtaler foregår i
den daglige undervisning.” At have tre minutter med den enkelte elev” (HTX3) taler NIELS om
som det afgørende for, om man kan være på bølgelængde, og interviewene rummer mange
referencer til sådanne små betydningsfulde samtaler.
LISE giver et eksempel på, hvordan en spontan, kort samtale kan blive af stor læringsmæssig
betydning
LISE Så er jeg egentlig på vej væk, og så drejer han sin skærm for at vise mig den. Og
der er jeg bevidst om, at der skal jeg ikke bare sige ”Det snakker vi om senere” eller
”Det tager vi næste gang”. Der går jeg hen til ham og ser, hvad det er, han har lavet, og
prøver at give noget feedback på det. For når en elev vil vise én noget, så åbner han
døren til sit læringsrum og siger ”Kom indenfor, og gør et eller andet ved mig” eller
”Se, hvad jeg har”, underforstået ”Sig, om det er godt eller skidt”, eller måske endnu
bedre: ”Kom ind og få det til at blive til noget endnu mere”. Så er det værste, man kan
gøre, jo at sige nej til det. Men man kan jo komme til det nogle gange, det kan ikke
undgås, hvis man står midt i det hele og så skal man så have overskud nok til at sige
”Det vil jeg rigtig gerne snakke om, det vil jeg rigtig gerne høre på, men det kan bare
ikke blive lige nu. Kan vi gøre det på et andet tidspunkt?” Det kræver også et overskud
nogle gange (HTX1).
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Det, der foregår her, er en afgørende situation: Ved at vise læreren, hvad han har lavet, inviterer eleven læreren indenfor til sin faglige læringsproces, hvor den rette feedback fra læreren
kan skabe ny forståelse og udvikling. I måden, LISE beskriver situationen på, kan vi se, hvordan
eleven på samme tid åbner sig personligt og fagligt. Han ”åbner døren til sit læringsrum”, og
koblet med hendes udsagn om, at det værste, man kan gøre, er at sige nej til det, viser metaforen, at det er et personligt ”sted” og dermed en sårbar blottelse, der er tale om, når man åbner. Denne pointe understreges af, at den pågældende elev er en af de helt stille og usikre
drenge i klassen. Alt dette når hun at fange, idet eleven drejer sin computerskærm for at vise
hende, hvad han har lavet: Hun registrerer det som en situation ladet med læringspotentiale,
og at hun skal give den opmærksomhed.
Den samme lærer pointerer, at de små individuelle læringssamtaler ikke kan planlægges, fordi
de skal tage udgangspunkt i en konkret faglig situation:
LISE Hvis man sætter det på sin dagsorden og siger ”I dag skal jeg sørge for at snakke
med dem og dem”. Det giver jo ikke noget indblik, for det kommer jo ud af de læringssituationer, vi står i […] Jeg kan ikke trække Ida til side og sige ”Hvordan har du det
egentligt med undervisningen?” for så vil hun bare være søde Ida og sige ”Jamen, det
går fint nok, og jeg er glad”. Så det er noget med at gå ind og søge dem, eller søge
samtalen eller dialogen i det rum, som de er i (HTX1).
Kommentaren falder i forlængelse af en diskussion om, at det er en svær opgave for læreren at
få tid til at snakke med alle elever, og at det kan være en løsning at lægge en plan for at nå at
snakke med bestemte elever i en bestemt time. Men den planlagte samtale åbner ikke nødvendigvis til elevens ”læringsrum”, og derved kan man ikke få det samme lærings-boost ud af
den som med den, der udspringer af et fagligt problem. Men det kan givetvis alligevel være en
god ide for den lærer, der ønsker at være sikker på at komme rundt til alle og få en god kontakt.
Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave at lære alle sine elever fagligt at kende:
LISE Men den er jo super svær, ikke? Først skal vi sætte dem stolen for døren, og så
skal vi anerkende de fremskridt, der er … Men så vil der igen også være forskel på elever […] Så hvor tidligt skal man begynde at anerkende, og hvor længe skal man blive
ved? Det skal man jo blive ved med. Men den er puhh, ikke? Og så med 25 elever i
klassen, ikke?
METTE Ja, eller 30 og syv klasser
LISE Det er … puuuha, ikke? Det er sgu svært at navigere som lærer i det der (HTX8).
De to lærere sidder og puster ved tanken om, hvor stor en opgave de har. De accepterer den,
men synes, det er både tidsmæssigt og personligt krævende at have med så mange personer
at gøre – for nogle lærere et par hundrede – og at skulle have et stort repertoire at spille på, så
man kan give de rette elever den rette behandling. Men pointen er tydelig: De små faglige
samtaler er vigtige, fordi de rummer potentialer for, at læreren kan påvirke elevens læring.
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Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor en rolle både lærere og elever tillægger det at lære hinanden at kende uden for undervisningens sædvanlige rammer. Det er nemlig en særlig chance
for læreren for at være sammen med eleverne på andre vilkår. En type af individuelle samtaler,
som styrker den positive relation, er den uformelle, personlige småsnak:
GITTE Noget af det, der betyder rigtig meget, er, at man bliver i klassen i de der femminutters-pauser. Der opstår denne her uformelle samtale, og man hører lidt, hvad de
laver. Og de spørger lidt til ens eget liv og finder ud af, at man ikke bor i et eller andet
skab her på skolen og lige bliver lukket ud for at undervise dem – alt det der uformelle,
som også er en vigtig del af det (HF3).
I sådanne små samtaler kan elever få en anden oplevelse af lærerne end den, som tilsyneladende præger elevers syn på lærere som upersonlige fagpersoner. Men forudsætningen er, at
man lader situationen opstå, så en uformel samtale kan udvikle sig, fx ved at blive i lokalet og
rydde op eller gør klar til næste time. En anden uformel situation kan opstå i rygerskuret:
NIELS Nogle af eleverne har jeg faktisk en rigtig god kontakt med dagligt, fordi jeg går
ned og ryger, og jeg ved, de også kommer ned og ryger. Så står vi og snakker, og der
kan man nemlig komme til at snakke om alt muligt mystisk. Altså sådan helt uden for …
METTE Alt muligt andet.
NIELS Ja, ja, og de ved sgu godt, jeg ikke spørger til deres afleveringer. Det gider jeg
sgu ikke […]
LISE Når man står der, er man sådan lidt partners in crime. Det bonder lidt, ikke?
(HTX8).
Når NIELS og LISE oplever, at der opstår et særligt bond med de elever, som de ryger med, er
det fordi, de snakker om ”alt muligt andet” end undervisningen. Den gode kontakt opstår,
fordi læreren for en stund forlader sin faglige lærerrolle, undlader at snakke om afleveringer,
og elever og lærere bliver mere ligestillede som ”partners in crime”.
En helt særlig mulighed for at være sammen med eleverne på andre vilkår opstår, når de to
parter er sammen i forbindelse med studieture, ekskursioner og fester. Hans giver fx tydeligt
udtryk for, hvor positivt overrasket han var over at opleve en personlig kontakt med lærerne
på studieturen:
Hans Jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle ryge sammen med en lærer og sidde og
snakke bare almindelig snak omkring vores liv og deres liv med dem, hvor de faktisk
fortalte os personlige ting, som jeg ikke lige havde regnet med, jeg nogensinde skulle
vide om lærere. Ikke noget vildt og skræmmende og sådan noget, men jeg havde aldrig
regnet med, at jeg skulle snakke om en lærers liv på den måde, som vi gjorde der, at
nu glædede de sig, til de skulle til koncert, eller deres barn var lige startet i skolen, eller
sådan noget der (HTX7).
Selvom det ikke er særlig private emner, lærerne fortæller om, gør det et stort indtryk på
drengen at være i en situation, hvor lærerne deler almenmenneskelige oplevelser med ham,
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og hvor de to parter er på lige fod og taler som ”venner”, som Kevin uddybende kalder det i en
efterfølgende kommentar om en tilsvarende oplevelse: ”Jeg snakkede egentlig ikke rigtig med
ham som en lærer, nærmest bare som en ven i stedet for (HTX7)”.
Også alle seks lærere kommenterer emnet og tillægger denne kontakt stor betydning, og de er
på linje med eleverne, når de peger på, at det netop er et forhold ”som venner”, der gør forskellen:
GITTE Det er noget helt andet at være sammen med dem på tomandshånd end at være sammen med dem i en klasserelation, hvor de har nogle roller i forhold til hinanden
[…] Det er et eller andet, vi har sammen, vi er fælles om, som ikke er undervisning,
hvor jeg står som autoritet, og I er de elever, der skal tage fra eller gøre, hvad jeg siger.
Men der har vi et eller andet, hvor vi er sammen på afslappet linje, eller hvor vi er mere ens, hvor der ikke er noget asymmetrisk forhold længere, men hvor vi er mere ens
om en eller anden oplevelse (HF8).
Når lærer og elever oplever hinanden uden for klasserollerne, er der ikke nogen asymmetri
længere, siger GITTE. Det er nok at overdrive, for magtforholdet mellem de to parter består
altid. Men ordvalget er bemærkelsesværdigt, ligesom at eleverne taler om at være venner.
Som lærere og elever forstår lærerrollen, ligger den uformelle kontakt altså uden for den professionelle dimension. Hvis man forstår lærerrollen som en, der indbefatter en interpersonel
dimension (jf. afsnit om klasseledelse s.49) og anerkender relationernes betydning, skulle dette skel mellem det professionelle og det personlige ikke være nødvendigt, så beskrivelserne
peger på behovet for at nuancere og opdatere forståelse af lærerrollen.
Under alle omstændigheder er substansen i det, vi hører her, at de to parter indgår i en mere
lige relation, hvor de kan være mennesker sammen:
LISE Når de oplever kontakten til os som mennesker, at vi giver plads til de der følelser,
at vi godt kan være subjektive, og vi også kan danse på bordene og drikke en øl og
komme til at bande og sådan noget. Det at minimere distancen mellem lærer og elev
og åbne op for et større rum til noget menneskeligt, til noget følelsesmæssigt (HTX8).
Hvilken betydning har det så at opleve hinanden som mennesker? For det første giver det lærerne en indsigt i, hvem der gemmer sig bag ved den snævre elevrolle, dvs. hvad det er for et
liv, den enkelte elev lever, og hvori skolen kun er ét element ved siden af familieforhold, fritidsjob, kærester, venner og alt ”det, de render og tumler med”, som FRANS formulerer det. I
det følgende citat fortæller han om at lære elever at kende gennem tutorsamtalerne, som på
denne måde næsten kommer til at fungere som oplevelser uden for skolen:
FRANS Man hører også, hvad de har i deres fritid, job og kærester […] Jeg synes, det
giver en dimension, hvor man har lidt mere en fornemmelse af […], hvad er det for et
menneske, der sidder der […] Man er jo nok lidt tilbøjelig som lærer til at sige: ”Det
her, det er det eneste, der er interessant”, og sådan er det jo ikke for de unge […] Jeg
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har jo selv en søn på 16, så jeg ved det også derhjemmefra […] Det er også mennesker,
vi skal have ud i den anden ende. Det er ikke nødvendigvis de bedste elever. Så noget
af det bedste, jeg ved, det er, hvis man har en elev, som er hammerdårlig i matematik.
Så har vi sådan noget Melodi Grand Prix, hvor de går over og kan fyre den af på en guitar. Hvis man kan se, at de kan noget andet også, at man ikke bliver sådan helt blind.
Men jeg synes ikke, at jeg bruger det så meget fagligt.
Interviewer Men betyder det – bliver du mere rummelig, eller?
FRANS Ja, det synes jeg egentlig (HF2).
For FRANS betyder det også meget, at han selv har en søn på 16 år, for han kan se, hvilken
kompleks livssituation unge mennesker står i, og at hans eget fag ikke er det vigtigste i hele
verden for dem.
Den anden betydning, det har, at lærere og elever får kendskab til hinanden uden for skolen,
handler om at have fælles oplevelser:
ELLEN Sådan er det jo også med andre mennesker […] Hvis man har haft nogle oplevelser sammen, der har været glædelige eller måske mindre glædelige, kan man se det i
folks øjne, når man er sammen. Og man kan måske referere til det.
GITTE Jeg tror, de der små referencer, man kommer til at lave, når man har en tekst,
”Kan I huske den situation, hvor…”, eller ”Det må du vide alt om, fordi…”, og sådan – at
der kan være de der små episoder, hvor vi har en fælles referenceramme, der ligger
uden for klasseværelset.
Interviewer Hvad er det, det gør? […]
ELLEN Det skaber simpelthen livsglæde og sammenhold. Det tror jeg, man automatisk
overfører på et arbejde, som man måske ikke lige har lyst til at udføre, eller hvor man
føler sig mindreværdig, eller der kan være så mange ting. Man tænker ”ok”, altså det
er sjovt, eller det er trygt, og det kan være, man tør spørge på en anden måde.
Interviewer Man overvinder nogle barrierer?
ELLEN Ja, det tror jeg. Og den der oplevelse af noget fælles glæde, den skinner ind på
det andet arbejde. Det smitter af (HF8).
Fælles oplevelser skaber livsglæde og sammenhold, og det er noget, man kan snakke om og
referere til sidenhen. Det mest betydningsfulde er i en pædagogisk sammenhæng, at elever
kan bruge disse fælles oplevelser til at komme igennem noget, der er svært. Elever, der føler
sig usikre eller mangler motivation til at yde et stykke arbejde, kan opleve et følelsesmæssigt
”træk” fra læreren og få styrke til at overvinde barrierer. Gode, fælles oplevelser kan således
smitte af på det daglige arbejde og gøre det lettere at komme igennem forhindringer, når det
er svært eller kedeligt og således bidrage til den daglige motivation.
Opsamling
I det foregående afsnit om det personlige relationsniveau har jeg vist, at det teoretiske begreb
om tilhørsforhold – relatedness – spiller en stor rolle for motivationen og lysten til at arbejde
for eleverne i materialet: Kontakt til lærerne og oplevelsen af dem som venlige og nogen, man

149

godt kan lide, skaber en lyst til at have læreren, der igen skaber en lyst til at arbejde fagligt.
Lærernes opmuntring og anerkendelse medvirker til positive mestringsforventninger og vilje til
at gøre en indsats. Særlig betydningsfuldt ser det ud til at være, om lærere reagerer med empati i ”sensitive øjeblikke”, hvor elever har et problem. Denne reaktion kan afgøre, om eleven
fremover oplever motivation i det pågældende fag. Det ser også ud til at være betydningsfuldt,
at lærere løbende taler med hver enkelt elev og efterhånden får kendskab til ham/hende. Dette kendskab kan især udvikles, hvis de to parter mødes uden for undervisningen, hvor det kan
gøre positivt indtryk på elever at opleve lærere som ”mennesker”.

C. Opfattelser af relationen – det didaktiske niveau
Som vi har set i det teoretiske kapitel (se s. 34), er der relationel betydning i lærerens interaktion langt ud over det snævert personlige. I dette afsnit vil jeg illustrere, hvordan det, som
traditionelt forstås som didaktik, spiller ind, og det vil jeg gøre ved at vise den relationelle betydning af faglig hjælp og feedback, valg af fagligt stof, valg af arbejdsformer og af klasseledelsesstil.
Den relationelle betydning af hjælp, feedback og valg af fagligt stof
Læreren som hjælper

Det er et gennemgående tema i interviewene med eleverne, at noget af det, der betyder allermest i deres forståelse af den gode lærer, er lærerens villighed til at hjælpe. Dette tema er
teoretisk belyst med nøgleordene ”retningslinjer” og ”tillid” (se s. 46), som er den relationelle
virkning, læreres hjælp har, og som vi skal se, er der knyttet mange følelser til denne hjælp:
Interviewer Kan du nævne et par træk, som betyder noget […] for, at de [lærere]
kommer i kassen med ”de gode lærere”?
Ida Hvis der er en opgave, man ikke forstår, så kan man sige det til dem, og så siger de
ikke: ”Ej, vi har travlt, vi skal videre til næste opgave”. De tager sig tid til det, de tager
sig tid til lige at bruge en halv time mere på at gennemgå det eller lave nogle flere opgaver. Det er ikke sådan, at de siger, de ikke har tid, fordi der er meget, man skal nå i
løbet af det her skoleår. De er sådan, at hvis man ikke forstår det, så hjælper de én
(HTX7).
”Den gode lærer” tager sig den nødvendige tid til at hjælpe eleverne med det, de ikke forstår.
Af Idas formuleringer fremgår det, at det kan være en almindelig lærerreaktion at henvise til
tidspres og pensum, der skal nås. Men det har uheldige konsekvenser. En af dem er, at elever,
der mangler svar, støder på en faglig barriere og måske derfor ikke kommer videre i sin læringsproces:
Kevin Eleven kan stille et spørgsmål omkring noget, de ikke har forstået, og så begynder læreren at forklare noget helt andet, fordi det måske har en eller anden sammenhæng til emnet. Men det var ikke umiddelbart det, eleven spurgte om eller havde
brug for hjælp til. Læreren går fra eleven igen og føler, at nu har jeg hjulpet den her
elev, og så sidder eleven tilbage og stadig har samme spørgsmål i hovedet, og hvad faen var det egentlig, jeg skulle? (HTX7).
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Eleven spørger, men får ikke det svar, han/hun har brug for, og bliver efterladt med usikkerhed
og kan ikke komme videre. Dawoud giver en kort beskrivelse af, hvad der så kan ske:
Dawoud Man spørger, men man får ikke svaret, og så bliver man ukoncentreret.
Så – Facebook der! (HF5).
Det at mangle svar kan altså være grund til, at elever mister koncentrationen, slår fra og i stedet vælger Facebook. Især FRANS har blik for denne sammenhæng og siger, at ubesvarede
spørgsmål kan betyde, at eleverne ikke kommer videre. Han er den af interviewlærerne, der er
mest bevidst om nødvendigheden af at vide, hvordan eleverne tænker og tydeligvis inspireret
af en konstruktivistisk forståelse af, at elever konstruerer deres viden, og at læreren skal skaffe
sig adgang til deres tænkning. Han bevæger sig meget rundt blandt eleverne for at få information om, om de laver noget, og hvad de laver, og om ”der mangler noget”. For han er klar over,
at manglende arbejde kan skyldes, at der er brikker i elevernes forståelse, der mangler:
FRANS Hvad foregår der i mit hoved? Det er ikke nødvendigvis det samme, som foregår inde i elevernes hoveder. Og da jeg så opdager, at der i hvert tilfælde er mulighed
for, at de kan misforstå eller fejlfortolke noget, så prøver vi lige at samle det op, så der
ikke sidder nogen, jeg ikke har fået fanget, og som sidder med den samme misforståelse […] Det er det, jeg synes er spændende ved at være lærer. Man kan jo godt sit faglige stof, men det er også det med at finde knasterne. Hvor er det, at der er barrierer for
eleverne, som man ikke selv kan se, fordi man har sit på det tørre? Men netop få sat
ind: Kan vi lave en lille stige, så de kan komme over? Så kan vi måske komme videre.
Det synes jeg er vildt spændende (HF).
Læreren fortæller med entusiasme, at det netop er hér, han ser den store udfordring, nemlig
at finde knasterne eller barriererne, dvs. netop de brikker, der mangler, for at eleverne kan
forstå stoffet og komme videre. ”Kan vi lave en lille stige, så de kan komme over?”, siger han
med en fin metafor, som illustrerer forholdet mellem lærer og elev med læreren som en hjælper, der ser forhindringerne i elevens læringsproces og giver netop den hjælp, der skal til for at
komme opad i den faglige progression.
Hermed nærmer vi os det vigtigste aspekt i denne sammenhæng, nemlig det relationelle, idet
elever giver udtryk for positive opfattelser af lærere, der giver faglig hjælp, og negative opfattelser af lærere, som de ikke oplever som hjælpsomme. De negative eksempler først:
Kevin Jeg stillede en serie af spørgsmål til hende, og halvdelen af dem ledte hun over
på noget, som hun senere ville komme ind på, som hun vel at mærke ikke kom ind på
[…] Der tænkte jeg, at hende gider jeg ikke have igen […] Når jeg stiller et spørgsmål til
en lærer, forventer jeg at få et svar, som hjælper mig mod det, jeg gerne vil frem til, eller få en bredere viden om det. Og når hun afviser det spørgsmål eller leder det hen på
et helt andet emne, end det jeg egentligt gerne vil hen til, så virker det negativt på en
(HTX7).
En lærer kan i praksis have svært ved at honorere 28 elevers samtidige ønske om svar, særligt
hvis de stiller ”en serie af spørgsmål”. Men hvis det er elevernes genkommende oplevelse, at
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de ikke får svar, kan det resultere i en negativ opfattelse af læreren: ”Hende gider jeg ikke have
igen”. En lærer, der omtales i et andet interview, karakteriseres således: ”Det er bare NN. Hun
svarer ikke på vores spørgsmål” (HF5), så af hende er der en opfattelse af, at man ikke kan få
hjælp, og den efterfølgende reaktion er negativ.
I de næste eksempler ser vi en tilsvarende reaktion fra Ida, som mangler faglig feedback fra sin
lærer:
Ida Ja, hun var ikke en god lærer […] Hvis man har lavet noget, er hun god til at sige,
hvis det er dårligt. Men hun er dårlig til at sige, hvad man kan gøre bedre, og hvad man
skal gøre anderledes. Og den mangler jeg. Hvis jeg har noget, som ikke er godt nok, så
mangler jeg at få at vide, hvad jeg kan gøre for at blive bedre, også for at jeg lærer,
hvad faget egentlig går ud på (HTX7).
Ida giver her et eksempel på en, hun synes er en dårlig lærer, og kritikpunktet er, at eleven ikke
får tilstrækkelig med hjælp og feedback om, hvad hun skal gøre bedre og anderledes. Hun
mangler denne feedback i konkrete situationer; men hun har også blik for de videre konsekvenser, nemlig at det er den konstruktive feedback, der kan vise hende fagligheden i et nyt
fag, som hun skal tilegne sig og jo ikke kender endnu.
Ida er nuanceret i sin beskrivelse af lærerne og i sin forventning til dem. For det er heller ikke
nok at få positiv respons. Den skal være realistisk, og læreren skal kunne sige tydeligt, hvad der
er forkert:
Ida Ham bryder jeg mig godt nok heller ikke særlig meget om. Jeg tror, det er hans væremåde, jeg ikke kunne lide, hans person, hans måde at gribe undervisningen an på.
Han sagde aldrig, at det er forkert, eller det er rigtigt. Han sagde altid noget med, at
”det kan man jo også godt sige”. Jeg ved godt, at i mange tilfælde kan man have mange vinkler på noget, men i nogle tilfælde synes jeg, at man kunne sige noget fuldstændig forkert, og så sagde han, at det var nok også rigtig nok, og det kan man nok godt sige. Det irriterede mig lidt. Der er jeg en, som har brug for flere retningslinjer og en,
som siger ”Her stopper den – det er ikke noget, man kan tolke ud af det” (HTX4).
Lærere, der ikke evaluerer elevsvar klart, men lader alt være lige godt, forsømmer at give de
retningslinjer, som Ida efterlyser. Det bemærkelsesværdige er, at eleven lægger personlig distance til denne læreradfærd: Læreren er irriterende og en, som hun ikke bryder sig om. I citatet optræder ordene væremåde, person og måde at gribe undervisningen an på i umiddelbar
forlængelse af hinanden, og det er ikke muligt at skelne, for de glider ind over hinanden.
Manglende faglig hjælp og utydelig feedback er en kilde til negative relationer.
Omvendt er der mange stærke udsagn om de gode lærere, der hjælper:
Dawoud Det kan jeg godt lide ved X. Han går ud til folk, når han hjælper dem i timen.
Han går hele vejen derover bare for at hjælpe. Det viser, at han gerne vil hjælpe, og vi
gerne må spørge om tingene. Nogen gange har jeg det sådan, at nej – jeg kan ikke
spørge om det her, man skal vide det. Det er noget, man skal vide, men jeg ved det ik-
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ke, og så tør jeg ikke spørge. X, han er sådan, at man kan spørge ham om alt. Han er ligeglad, om du ikke kan plus eller minus, han vil bare lære dig alt. Og han kommer hele
vejen over til dig for at hjælpe (HF5).
Denne lærer må man spørge om alt; han vil gerne hjælpe, ja – han ”vil bare lære dig alt”. Den
emotionelle ladning i udsagnet er stærk, for eleven beskriver, hvordan han på denne måde ser
en uendelig ressource i læreren. Samtidig oplever han i relationen, at han tør noget, han ellers
har svært ved, nemlig at udstille sin manglende viden. Tydeligst bliver ladningen i formuleringen ”Og han kommer hele vejen over til dig for at hjælpe”: Der er tale om, at læreren går 3-5
meter gennem klasselokalet ned til elevens bord, men for eleven er det en manifestation af, at
læreren virkelig gør noget for ham, når han går hele vejen bare for hans skyld. Den faglige
hjælp, som bringer eleven videre i sit arbejde, er altså også en relationel investering.
Den samme oplevelse formuleres af Kevin:
Kevin Vi fik hurtigt fat på NN og forklarede sagen, og kort efter var hun allerede i gang
med at finde det materiale, vi skulle bruge […] Det er en god oplevelse at have en lærer, der er der for sine elever og hjælper med præcis den støtte, der er brug for på det
pågældende tidspunkt […] at hun gerne vil hjælpe os, når vi har brug for det. Og det er
superfedt at have en lærer, der egentlig gider gøre det (HTX7).
Med udtrykket ”en lærer, der er der for sine elever” formulerer Kevin sig på samme måde, som
man taler om venner eller familie, der støtter og hjælper i svære situationer, så der er tale om
mere end opfyldelsen af en professionel, faglig forventning. Senere i samtalen uddyber Kevin,
hvad det er, der sker:
Interviewer Hvor meget betyder den hjælp, I får fra læreren, når I sidder og arbejder?
Kevin Det giver vel noget nærhed, og man føler, at læreren ikke bare er en robot, der
står oppe ved tavle. […] Man får en form for nærhedsfølelse.
Interviewer Er det vigtigt?
Kevin Ja, selvfølgelig er det det. Hvis du føler, at du er i kontakt med din lærer, så har
du måske også større sandsynlighed for faktisk at få noget ud af undervisningen frem
for, at det bare er et eller andet der foregår på tavlen […] Jeg tror, det er bevidstheden
om, at det faktisk er en person, som man kan lære noget fra, frem for, at det er en
computer, der siger ”Gør sådan, du fremlægger dit resultat, du er færdig” […] Jeg tror,
at det er menneske-til-menneske følelsen, man får noget ud af. Det er sindssygt svært
at forklare, fordi det ligger på en eller anden måde bare i vores instinkter, at vi kan
udmærket lære ting af en computer, men man føler sig mere interesseret, hvis det
kommer fra et andet menneske. Man føler ikke bare, at det her er noget, man skal lære, så er det i ens hukommelse, og så er vi færdige med det. Man føler, det er en person, som gerne vil ud med noget information til os, og den information kan man så
vælge at tage imod eller smide fra sig. Men det er den der menneske- og kontaktfølelse, man får ud af det (HTX7).
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Oplevelsen af at få hjælp af en lærer kalder Kevin en ”nærhedsfølelse”. I sin refleksion over,
hvad det vil sige, laver han en kontrast til en robot eller en computer, som godt kunne give de
oplysninger, han har brug for. Men lærerens hjælp er meget mere end det, og det er kontakten
og ”menneske-til-menneske-følelsen”, som han også kalder det. Når den opstår, stiger også
interessen for at lære, fordi det er en person, der har noget på hjerte i forhold til eleven. Så i
den personlige kontakt, der ligger i denne korte interaktion, hvor eleven får svar på et spørgsmål eller får hjælp med en opgave, ligger der en stor motivationsfaktor, der trækker eleven
med ind i undervisningen og gennem de faglige vanskeligheder. Den faglige hjælp opleves som
en personlig gestus, og lærerens retningslinjer og skabelse af tillid til, at det nok skal gå, skaber
tryghed.
Det tyder altså på, at det har stor betydning for elevens læring og motivation, at læreren hjælper. Derfor er det interessant, at det ikke ser ud til at være et forhold, hvis relationelle konsekvenser lærerene er særligt opmærksomme på. Bortset fra FRANS er det ikke noget, lærerne
selv tager op, og sommetider kan det tilsyneladende være svært for læreren at se, hvad
hans/hendes hjælp faktisk forårsager. I det følgende eksempel diskuterer vi scenen med Thor
og hans makker, som er omtalt tidligere, og hvor læreren får to meget uengagerede drenge til
at arbejde ved at vende tilbage til dem mange gange og hjælpe dem:
Interviewer Men hvorfor lykkedes det dig at få dem med?
METTE Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg sgu ikke finde noget svar på, tror jeg.
Interviewer Det er jo vigtigt at kunne svare på, he he.
METTE Ja, det er det. Men det kan godt være, det er fordi, jeg ikke opgiver, måske.
Interviewer Ja?
METTE Det kan godt være, at det er fordi, jeg ikke giver op, og at jeg bliver ved med at
komme ned til dem og snakke med dem. ”Hvor er I henne nu, hvordan går det så nu?”
Det kan da godt måske påvirke det positivt.
Interviewer Du var dernede mange gange.
METTE Ja ja – det var jeg. Og de havde også hånden oppe, jo. I anden omgang havde
de jo også selv hånden oppe, det var ikke kun, fordi jeg gik ned (HTX2).
Læreren har svært ved at forklare, hvordan det gik til, at de to faktisk fik løst opgaverne, og
hun skal tænke højt længe, før hun for alvor får øje på sin egen rolle som vedholdende hjælper. Selv da hun har formuleret denne forklaring, modificerer hun den ved at udtrykke forsigtighed og forbehold og sige, at ”Det kan da godt måske påvirke det positivt”. De to drenge,
som indtil da har siddet passive, bliver så aktive, at de også selv rækker hånden op, men ved at
tilføje det nedtoner hun sin egen hjælp til dem. At række hånden op er én måde at få hjælp på
– den anden er, at læreren kommer af sig selv. Men resultatet er det samme – at eleverne får
hjælp, og det ser læreren ikke ud til at have en helt tydelig forståelse for. Der kan således være et opmærksomhedspunkt her, som det er vigtigt, at lærere udvikler.
Valg af fagligt stof

Der ser også ud til at være følelser på spil og motivationspotentiale i lærerens udvælgelse af
fagligt stof. Det er LISE, der finder på formuleringen ” faglighed med følelser på”, når fagligt
stof forbindes med positive oplevelser, fx humor. De positive følelser, der kan knyttes til fag-
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lighed, kan aktiveres ved, at der indlægges praktiske elementer, som når klassen i fysik skal ud i
det fri og lave opmålinger:
Hans Jeg synes, det var sjovt at lave de der landmålinger. Ligesom at komme ud og lave noget praktisk og få noget praktisk, før vi laver de her opgaver. Det var spændende,
synes jeg. Også fordi man har set dem stå rundt omkring i landet og stå og kikke ind i
deres små kikkerter. Det er lidt mere spændende end bare at sidde og glo (HTX8).
Det er sjovere ”end bare at sidde og glo”, så der er et elementært element af variation og aktivitet i at udvide fagligheden. Men for Hans knytter det spændende sig også til, at han kan forbinde det, de laver, til noget i virkeligheden udenfor, nemlig de landinspektører og deres kikkerter, han har set. Koblingen mellem hverdagsfænomener og fag ser ud til at være en vigtig
måde at skabe ”faglighed med følelser på”:
NIELS Jeg ved ikke noget bedre, end når vi … Altså det bedste, der overhovedet kan
ske, det er, hvis de kommer med et spørgsmål om noget, som de ikke tror hører til fysikken, men som faktisk viser sig at have rigtig meget med den fysik at gøre, som vi har
med at gøre.
LISE Det kan tænde dem rent fagligt, ikke?
NIELS Ja, lige præcis. Den der med, når man lige pludselig, ”Jamen, det har ikke noget
med skolen at gøre”. ”Jo, det har faktisk hel del … Det, du ved en hel del om, det har
faktisk noget at gøre med det, vi står og snakker om”.
Interviewer Det skaber en oplevelse af relevans og det kobler det faglige og det personlige.
NIELS Ja, lige præcis (HTX8).
Når elevens egne erfaringer eller oplevelse uden for skolen ─ ”det, du ved en hel del om” ─ kan
kobles på det faglige, oplever læreren, at der for alvor sker noget med elevernes motivation.
Det er faktisk ”det bedste, der overhovedet kan ske”, siger han, og det er tydeligt, at netop han
har en stor force på dette punkt. Han beskriver sig selv som et ”legebarn”, han har selv en HTXbaggrund og forstår tydeligvis disse drenge vældig godt. I en længere og munter ordveksling
fortæller han om en situation, hvor en elev kommer og viser ham en ny lommelygte – med syv
lysdioder til 4.000 kr.! Læreren fortæller, hvor fascineret han selv blev: ”Jeg var bare sådan ’Ej,
hvor er den fed’, faktisk så fed, at jeg har været nede at hente en anden lærer, fordi han også
skulle ned og kigge” (HTX8), og der kommer meget faglighed ud af situationen:
NIELS Det var faktisk fordi, vi havde om lys lige der […] og så viste han [eleven med
lommelygten] mig den, og så stod vi og snakkede om den, diskuterede den lidt frem og
tilbage. Det var faktisk meget rart […] Jeg tror, han blev overrasket over, hvor interesseret jeg er i de ting. De ved godt, jeg har mange mystiske interesser, og de kan spørge
mig om mange, mange mærkelige ting. For mig betyder det også, at nogle af de ting,
han laver udenfor, altså væk fra fysik, kommer indenfor (HTX8).
En lommelygte til 4.000 kr. er ikke helt almindelig og er tydeligvis noget, der er forbundet med
en kæmpestor interesse fra elevens side. Den fascination af ting og sager uden for undervis-
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ningen griber læreren, og han formår at bringe den indenfor, så lommelygten udvider det fysikfaglige emne om lys. Drengen bliver taget alvorligt og trukket ind i faget; og samtidig tilføjer
læreren, at ”Det var faktisk meget rart”: Han nyder også selv den udveksling, hvor grænsen
mellem det personlige og det faglige er flydende.
Et andet tilsvarende eksempel er hentet fra en ekskursion til Moesgaard Museum, hvor to
klasser arbejdede med jernudvinding:
NIELS Vi var på Moesgaard, og der viste det sig, da de fik lov at lave jern, at de gik op i
det […] Der var vi af sted på en tur, hvor man fik fat i de to drenge, som falder lidt
udenfor. De havde fundet ud af, at jeg måske var lidt nem at snakke med, når det
kommer til de ting […] De havde lige pludselig fået noget, hvor de syntes, det var så
dejlig nemt at snakke.
LISE Så de snakker med dig om at lave jern?
NIELS Ja, lige præcis, om det faglige. De er meget svage, så i fysiktimerne er det nogle
gange svært at komme ind og byde ind […] Det er simpelthen kombinationen af, at de
har fundet noget, de synes var rigtig, rigtig fedt.
LISE Det der jern-halløj, det fik dem engageret fagligt, så de brændte for noget.
Interviewer Og så har de også fået dig i tale?
NIELS Ja, så har de ligesom fundet ud af, at så kunne de …
LISE Så kunne de godt bruge dig (HTX6).
I situationen står læreren sammen med to svage elever, der ikke plejer at deltage aktivt i undervisningen. Drengene går meget op i jernudvindingen, og mens de arbejder, snakker læreren
og eleverne om det fysikfaglige ved processen. Derved kommer eleverne på samme tid tættere
på det faglige og på læreren, ja det ser faktisk ud, som om de to ting er hinandens forudsætning: ”De havde lige pludselig fået noget, hvor de syntes, det var så dejlig nemt at snakke”: De
kan godt lide den praktiske, faglige opgave, og situationen indbyder til snak med læreren, som
de oplever, at de ”kan bruge”. Både i eksemplet med lommelygten og med jern oplever eleverne, at det er hyggeligt at snakke med læreren, og at snakken også er faglig, og så bliver det
faglige også ”hyggeligt” og forbundet med noget positivt.
LISE sætter et perspektiv på disse overvejelser:
Interviewer Så det handler om at skabe nogle faglige situationer …
LISE som man kan være personlige i […] Så når vi er på Moesgaard eller i Tivoli Friheden eller i svævefly, er det i virkeligheden ikke, fordi det er teori i praksis. Så er det i
virkeligheden fordi, vi der kan få lov til at være mennesker sammen (HTX6).
Lærere plejer at forstå det at indlægge praktiske elementer i undervisningen som et spørgsmål
om at gøre det teoretiske lettere tilgængeligt, siger LISE. Men det er ikke nødvendigvis det
centrale, for det er måske snarere, at der bliver skabt situationer, ”man kan være personlige i”.
Det sker, når vi ”får lov at være mennesker sammen” og laver noget praktisk sammen. Så oplever lærer og elever noget sammen, bruger deres krop og deres sanser, snakker om det og griner – er mennesker, og derved aktiveres det relationsfremmende potentiale mellem de to parter.
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Den relationelle betydning af arbejdsformer
I dette afsnit fokuserer jeg på lærernes valg af arbejdsformer, dvs. de undervisningsformer og
læringsaktiviteter, de vælger at bruge i undervisningen. Arbejdsformer er ikke relationelt neutrale, men et pædagogisk element, som af eleverne fortolkes relationelt og farver deres forhold til lærerne. I elevudsagnene i de foregående beskrivelser indgår deres oplevelse af arbejdsformer da også som noget, de tillægger stor betydning.
Elevaktivering

Det går igen mange gange i både elev- og lærerinterviews, at begge parter ser det som et ideal,
at der er en høj grad af elevaktivering i timerne. Det er i overensstemmelse med mange års
pædagogisk udviklingsarbejde og eksplicitte bestræbelser på at komme ud over den undervisningsform, hvor læreren taler det meste af tiden, jf. teoriafsnit s. 45. GITTE præsenterer det
pædagogiske ideal således:
GITTE Det skal gerne være meget elevaktiverende. De skal selv på banen, for er det
mig, der står og snakker eller enkelte af de andre elever, der snakker, er der alt for
mange, der er væk, og det er de resten af tiden […] Der skal nogle skift til sådan, at de
får nogle chancer på ny, at de vågner op […] Der skal være skift i, om de skal arbejde
individuelt, for det er der faktisk mange, der godt kan lide – lige at sidde og fedte med
noget arbejde, og så samle op på klassen […] Det er jo ikke det, jeg tænker på, at det
kun skal være sjovt, men det skal være noget af det, vi arbejder med alligevel, som
gerne må være igangsættende, aktiverende (HF3).
Den gode time består for GITTE af mange skift, som forhindrer, at det er læreren, der taler, og
de aktiviteter, læreren tilrettelægger, skal variere mellem forskellige typer.
Eleverne fortæller mange gange om timer eller situationer, som har været spændende, fordi
de er blevet sat i gang på en anden måde, end de plejer. Men det er påfaldende, hvor tit de
refererer til, at undervisningen er kedelig, fordi læreren snakker meget selv. Her er et lille udsnit:
1. ”I x-timerne, der er jeg lost – der ved jeg ikke, hvad jeg skal lave […] Så er det bare som
om, at læreren taler med sig selv” (HF5).
2. ”De timer, der er værst, det er hvis læreren laver en fremlæggelse. Så sidder man og
bliver søvnigere og søvnigere” (HTX4).
3. ”Jeg synes, det var sjovt at lave de der landmålinger […] Det er lidt mere spændende
end bare at sidde og glo” (HTX4).
4. ”Så ender de [eleverne] med at […] sidde og stirre tomt ud i luften, fordi der alligevel …
Det ligner, at folk sidder og stirrer op mod tavlen, hvor alting foregår” (HTX5).
5. ”Jeg tror, at vi godt kan lide den lidt utraditionelle måde at lære på. Ikke den, der hvor
vi sidder på stolen og så lærer ting, altså modtager frem og tilbage” (HTX7).
6. ”Vi vil gerne have nogle fysiske oplevelser frem for bare at sidde og få noget tekst af en
eller anden slags eller noget tavleundervisning” (HTX7).
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7. ”Jeg synes generelt, alle timerne foregår meget på lærebogsniveau. De lærer mig ikke
rigtig det, vi skal lære i år. Det tror jeg er meget fordi, de kører den der bogform”
(HTX7).
Overraskende mange gange refereres der til lærerfremlæggelse, som foregår ved, at læreren
står ved tavlen og gennemgår stof med udgangspunkt i en tekst eller en lærebog. Eleverne
oplever, at tingene foregår oppe ved tavlen – ikke hos dem selv, og at de bliver søvnige, stirrer
tomt ud i luften, sidder og glor, sidder på stolen og modtager, og den der bogform bevirker, at
eleverne kobler sig af undervisningen. En side af problemet er, at eleverne generelt er så trætte, at de har svært ved at holde energien oppe, hvis de skal lytte længe.
En anden side af problemet er, at arbejdsformer, der ikke involverer eleverne aktivt, kan skabe
distance. Dawoud sætter det på spidsen i dette citat, hvor han forklarer, hvorfor han går på
Facebook:
Dawoud Det er lidt mere spændende at se, hvad dine venner lavede i går. Der er nogen, der var til en fest, og de havde taget nogle billeder. Så er det sjovere at kigge på
billederne end at høre på en, der bare står og snakker med sig selv (HF5).
”En, der bare står og snakker med sig selv,” er læreren ved tavlen. Sådan, som Dawoud formulerer sin oplevelse, er det, der foregår ved tavlen, ikke noget, han er del af. Læreren er i færd
med at snakke med sig selv, og det er noget, man skal høre på, ikke gøre noget ved. Måske er
denne lærers tavleforedrag kun ganske kort; måske indgår det i en sammenhæng, hvor eleverne senere skal arbejde med stoffet selv. Det er ikke til at vide, men Dawoud er koblet af, eller
har koblet sig af undervisningen, så det er i hvert fald ikke lykkedes at engagere ham i det, der
sker. Hans udsagn kan være et eksempel på, hvordan arbejdsformer er med til at afgøre graden af oplevet kontakt til læreren.
De fleste elevudsagn om undervisning, der opleves passiviserende, kommer fra htx-klassen.
Det afspejler givetvis, at lærerne her praktiserer mere traditionel og lærerstyret undervisning,
mens hf-klassens lærere arbejder med at inddrage og aktivere elever ved hjælp af arbejdsformer fra Cooperative Learning.
Forskel på læreres teori og praksis

I mine observationsnoter har jeg mange gange skrevet, at lærerne taler meget og længe, og at
eleverne falder fra. Det kan man undre sig over, netop fordi der er konsensus om, at det ikke
skal være sådan, og fordi det er noget, lærere har arbejdet med siden slutningen af 1990erne.
Eleverne har gode forklaringer på, hvorfor lærerne alligevel praktiserer lærerstyret tavleundervisning i så stort et omfang:
Hans Jeg forstår udmærket godt, hvorfor de gør det. For at gøre som METTE, hvor vi
skal op at stå i cirkler og snakke sammen, det er jo meget tidskrævende i forhold til en
boggennemgang, som er langt mere effektiv og kan banke meget mere lærdom ind.
Spørgsmålet er så, om det bliver banket ind. Men de kan i hvert fald sige meget mere
på kortere tid, hvis vi sidder på vores stole, og de står op og snakker i forhold til, at vi
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skal op at stå, og så går der fem minutter, hvor vi først skal vi op at stå, og så skal vi
ind. Det tager lang tid.
Ida Det er da også rigtigt. Det kræver en masse af dem inden, altså at forberede timerne, at skulle komme på de her idéer. Det vil også kræve en masse af dem (HTX7).
Eleverne tager her lærerne i forsvar: De tænker, at det for det første er meget mere arbejdskrævende for dem at forberede anderledes arbejdsformer. For det andet er ”boggennemgangen” mere effektiv, fordi lærerne kan ”sige meget mere på kortere tid”. Men i samme åndedrag drager Hans selv denne effektivitet i tvivl ved at stille spørgsmålstegn ved, om stoffet
så faktisk ”bliver banket ind”. Eleverne er altså meget loyale over for traditionel pædagogik,
som de betragter som det normale, selvom de, som vi har set ovenfor, ikke synes, de lærer så
meget ved ”den der bogform”. De er tilsvarende loyale over for lærerne og vil ikke stille forventninger om noget, der kræver alt for meget af dem. Derudover har htx-eleverne, som har
mange naturvidenskabelige fag, en forestilling om, at det i disse fag kun giver mening at bruge
”boggennemgang”:
Kevin Det [Cooperative Learning-inspirerede arbejdsformer] er ganske fortrinligt. Det
er noget, jeg gerne ville kunne anbefale. Men så alligevel ikke, fordi det er småsvært at
køre ind over fx matematik.
Hans Det er jo en ting, der er nem at gøre i kulturforståelse, samfundsfag og dansk
frem for fysik og matematik.
Kevin […] Men netop lige fysik, matematik og kemi, der har du tit og ofte en regulær
fremgangsmåde til at komme frem til et resultat […] Så den er lidt svær at komme over
på et fag, hvor det er fakta, der arbejdes med – en slavisk fremgangsmåde.
Ida Jeg vil så sige, jeg synes, METTE gør det godt med den der [CL-arbejdsform], hvor vi
står i rundkredsen (HTX7).
Elevaktivering hører hjemme i snakke-fag, tænker eleverne, og så kan de åbenbart godt forstå,
hvorfor de ikke oplever så meget andet end lærerstyret undervisning. Også det synspunkt bliver dog modsagt af deres erfaringer, idet Ida får lige tilføjet, at Cooperative Learning da faktisk
giver mening i det naturvidenskabelige fag, hvor de har afprøvet det.
Men endnu vigtigere forklaringer på forholdet skal måske findes i, at der er forskel på lærernes
teori og deres praksis, dvs. hvad lærere tænker og gerne vil, og hvad de faktisk praktiserer i
timerne. Alle interviewlærerne har den principielle holdning, at de ikke må snakke ret meget
selv. Alligevel sker det, og de er kritiske over for deres egen undervisning, som de nu genser på
den video, der blev optaget af deres egen lektion:
FRANS Jeg var godt nok tør i halsen efter den time. Der havde jeg simpelthen snakket
for meget. Der skulle jeg lige have haft et eller andet, der brød – et eller andet, hvor
jeg havde stoppet i to minutter, og så skulle de have snakket sammen om noget af det,
jeg havde sagt. Det blev for meget i længden, det kan de ikke kapere (HF2).
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FRANS fortæller, at han bruger en tommelfingerregel om, at man kan lytte i lige så mange minutter, som man er år – op til 25 minutter. Det vil sige, at disse elever kan koncentrere sig om
at lytte til ham i 16-18 minutter, og det har han overskredet. I bakspejlet kan han se, at han
skulle have indlagt nogle breaks og givet eleverne mulighed for at arbejde aktivt med stoffet.
LISE har den samme oplevelse ved at se sig selv på videoen, og hun kommenterer sine egne
overvejelser i timen:
LISE Det, jeg allerede har i tankerne her, er, at det ikke må tage for lang tid. For jeg
ved, jeg skal køre en tavlesession bagefter, og den her klasse kan ikke sidde sådan her i
en time. Det får de kuller af […] Jeg har fra starten en fornemmelse af, at det godt kan
komme til at knibe […] Havde jeg ikke skullet udlevere eksamensopgaver i dag, så havde jeg puttet noget andet ind; ud og lave et eller andet, ud og prøv lige præcis det der
med teksten, som han viste, eller noget andet (HTX1).
Tingene tager længere tid, end hun regner med, så LISE føler sig i timen presset på tid. Hun når
at opdage, at planen skrider, og at det ikke er godt, men hun dropper sit element af variation,
som ryger ud til fordel for mere instruktion. Der er nogle hensyn – i dette tilfælde eksamensopgaver – som får hende til at stramme programmet, og så glider den elevaktivering, som hun
ellers anser for vigtig, ud. Den ideelle planlægning overtrumfes af følelsen af pres i situationen.
I det følgende eksempel ser vi igen en principiel holdning om, at teori og praksis skal veksle på
den måde, at eleverne selv skal arbejde med stoffet, umiddelbart efter, at det er præsenteret,
fordi de ikke kan kapere ret meget:
ELLEN Der må ikke gå for lang tid med noget tør teori, inden de selv skal til at lave noget. […] Jeg tænker inden ”Åh, holder den her is? Hvor langt kan vi gå ud ad den, før vi
falder igennem?”
Interviewer: Hvad vil det sige, at isen ikke holder?
ELLEN Det vil sige, at de står af. Derfor er det meget vigtigt, at de føler, at det her, det
er egentlig interessant, det skal de kunne, og så skal det hurtigt føre til noget, hvor de
så sidder og prøver det af selv. Det ved jeg jo godt, der må ikke gå ret lang tid (HF1).
ELLENS holdninger er klare. Men hun praktiserer ikke sine egne idealer i disse timer, for i den
time, hun her kommenterer, er det hende selv, der taler i ca. 3/4 af tiden, og hendes oplæg er
af en varighed på 30-40 minutter. Det betyder, at størsteparten af eleverne efterhånden ”står
af”, bliver ukoncentrerede, snakker og gaber. I interviewet fortæller hun om, hvordan det skal
være, men det virker som om, hun ikke helt opdager, hvor lidt aktivitet, der faktisk har været
lagt ud til eleverne.
Hele tre ud af seks interviewede lærere gennemførte lektioner, der var begrebstunge med
deduktiv lærergennemgang af lærebogsstof, og alle ”kom til at” overskride deres egne normer
for lærersnak. LISE reflekterer over forholdet og konkluderer, at prioriteringerne er forkerte:
LISE Det var lige meget, om jeg så havde nået de sidste 10 minutter […] Det er ikke det,
der flytter noget. Det er, at man er til stede og lader dem komme til orde og har de
fem minutter til Johan nede bagved. Men jeg tror, det er et symptom, fordi vi er så
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presset for at nå vores stof hele tiden […]
Interviewer Så du siger, at det kan være en forkert konsekvens at drage af det, at så
holder man fast i sin plan, og at prioriteringen skulle være anderledes?
LISE […] Jeg kan huske, at da jeg gik ud fra interviewet med dig, tænkte jeg […] at jeg
kan godt køre den lidt mere loose. Selvfølgelig skal det faglige stof være på plads, men
det med, om man lige når alting, altså at jeg sidder og er anspændt som underviser i 20
minutter, fordi jeg allerede nu kan se, at vi er lidt forsinket, og vi når måske ikke det
sidste og sådan noget ─ det er en forkert prioritering […] Vi skal nå vores stof, og det er
altså ikke blevet nemmere de seneste år.
Interviewer Men du stiller spørgsmålstegn ved, hvad det vil sige ”at nå”, fordi der så er
noget andet man ikke når, NOGEN man ikke når?
METTE Ja, lige præcis. Eller en dybde, man ikke når (HTX 6).
”Det er ikke det, der flytter noget”, om man når den sidste faglige del, siger LISE. Det er, om
der er mulighed for den enkelte elev for at formulere det faglige stof og at være i dialog med
læreren om det. Derfor er det en opgave for lærere at ”være mere loose” og prioritere hensynet til aktivitet.
Lærernes valg i timerne og deres efterfølgende refleksioner tyder på, at lærere reagerer med
at stramme, når de føler sig pressede. Når tiden skrider, er det elevaktivitet og dialog, der taber, og lærerens taletid, der vinder. Det er for læreren tilsyneladende en næsten instinktiv
oplevelse af effektivitet, at man selv formulerer stoffet. Men prisen for eleverne er høj, for de
oplever sig koblet af.
Ved faktisk at gennemføre undervisning, der afspejler idealerne om variation og aktivitet, kan
man få fat på elever og give dem en oplevelse af, at undervisning og læringen er noget, der
involverer dem. For ”en der bare står og snakker med sig selv” er der her et motivationspotentiale.
Den relationelle betydning af klasseledelse
I dette afsnit skal vi se nærmere på lærernes klasseledelse på tværs af de to klasser. Fokus
ligger hovedsageligt på styringsdimensionen, fordi en del af kontaktdimensionen dækkes af
analysen af det personlige relationsniveau.
Store forskelle i styringsgrad

I begge klasser kan man iagttage store forskelle i læreres klasseledelsesstil, hvad angår deres
grad af styring af elevernes arbejde. Som vi har set i afsnittet om forskning i klasseledelse (se s.
q49q), er der negative konsekvenser for motivation og læringsudbytte forbundet med lav styringsgrad.
I den ene ende af spektret er der i disse klasser lærere, som stort set overlader initiativ og styring til eleverne selv. Vi har set et eksempel på side 951 med hf-læreren, der sætter gruppearbejde i gang ved at sende eleverne ud med en løs besked, og htx-eleverne fortæller fx om en
lærer, som tilsvarende overlader store dele af ansvaret for at administrere et fem-ugers projekt til eleverne selv:
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Ida Første gang, vi får et nyt projekt, så får vi nogle papirer, og han siger, at der står
det hele, og forklarer lidt om det, og så resten af de fem uger arbejder vi selv med det.
Hans Han er fuldstændig ligeglad, du kan gøre lige, hvad du vil, i hans klasse. Det er
selvfølgelig sjovt nok, man behøver ikke at lave noget, hvis man er tæt på at være færdig, det er selvfølgelig superfedt, men fagmæssigt set er det jo ikke. Det burde han ikke
gøre. Fuldstændig ligeglad (HTX4).
De to elever oplever, at læreren har fralagt sig ansvaret for undervisningen og overladt det til
dem. Selvom de synes, det kan være tillokkende at kunne gøre lige, hvad man vil, er de kritiske
over for ham og synes ikke, de får nok ud af undervisningen. Der er negativ emotionel ladning i
deres formuleringer over for det, de opfatter som ligegyldighed, og det er et alvorligt negativt
signal om elevernes oplevelse af svag kontakt.
Et gennemgående eksempel på lav styringsgrad finder man også hos det flertal af lærere, som
ikke blander sig i elevernes brug af computere, selvom de er klar over og er utilfredse med den
udbredte brug af fx Facebook. Dette tema behandles selvstændigt senere i afsnittet.
I den anden ende af skalaen for klasseledelse ligger GITTE i sin måde at styre 1.hf-klassen. Hun
oplever, at hendes hf-klasser – både 1.hf og 2.hf – har svært ved at holde sig selv i gang. Derfor
får de ikke ansvaret, men bliver styret stramt:
GITTE Jeg har oplevelsen af, at jeg ikke kan give særlig meget slip på klassen. Og slet
ikke her i 7.-8. time, og slet ikke en 1.hf. Så jeg har meget behov for at hele tiden at
styre […] Jeg ville fx aldrig forlade klasselokalet, med mindre det var meget nødvendigt, for så ville jeg vide, at fokus hurtigt ville gå væk […]
Interviewer Så at holde dem fast, det betyder at holde dem til ilden?
GITTE Ja, og have styring med, hvad de laver. Og det er måske derfor, at jeg føler, jeg
ser stram ud i betrækket [på videoen]. Jeg er nok ikke særlig afslappet, som jeg ville
være i en gymnasieklasse, hvor jeg har større tillid til, at de arbejder, selvom jeg ikke
render rundt og er der hele tiden […] Med den 2.hf, jeg havde sidste år, ville jeg heller
ikke gøre det i 2.hf, for der er en tendens til at springe over, hvor gærdet er lavest, og
det gør man, når læreren ikke har fokus på dem. Der må jeg indrømme, at jeg nok ikke
har så høj en grad af tillid til deres egen arbejdsmoral […] Men jeg har ikke indtryk af,
at de vil have det på en anden måde umiddelbart. Jeg tror, de trives meget godt med,
at de får nogle opgaver, og så skal de lave det, og så bliver der samlet op. At de ikke
skal have alt for meget ansvar på én gang. Det er også noget af det Cooperative Learning går ud på – de her meget faste strukturer, hvor det hele er aftalt på forhånd, hvor
de ikke skal alt for meget, og hvor man ikke lægger alt for meget ansvar over i det enkelte team […] Jo mindre ansvarsområder og jo kortere tid, jo større er succesen faktisk (HF3).
Denne lærer vurderer, at eleverne ikke kan administrere deres tid og deres arbejde selv og ville
holde op med at være koncentrerede om arbejdet, hvis hun ikke holdt dem til ilden. Derfor
holder hun undervisningen i stramme tøjler, og det indebærer styring på mange niveauer: kor-
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te, overskuelige sekvenser, faste, kendte arbejdsgange, bl.a. fra Cooperative Learning, tydelig
og trinvis instruktion og overvågning af eleverne i klasselokalet.
Også FRANS bruger Cooperative Learnings meget styrede og strukturerede måde at organisere
elevernes arbejde på, hvilket også indebærer inddeling af eleverne i firemandsgrupper og at
bestemme, hvor de skal sidde. Det giver arbejdsro, siger han:
FRANS Så skal man over i noget meget struktureret undervisning. For eksempel det der
med, at man lukker ned, Listen and write hedder det, hvor jeg skriver noget på tavlen,
og de hverken må skrive eller noget. En anden metode er at dele tiden op med den der
timer i nogle tidsintervaller, hvor de skal levere noget, så de ikke kan sidde og surfe
rundt […] Vi har en hel anden arbejdsro - bare ved det der med firemandsbordene […]
Hvis de sætter sig i en hestesko, så sidder de med dem, de plejer, og så er der larm
(HF2).
Et andet eksempel på høj grad af styring er fra htx-klassen, hvor LISE er den lærer, der er mest
styrende i sin stil. Hun flytter rundt på bordene og eleverne og får dem til at lukke helt ned for
computerne, når hun vil have deres fulde opmærksomhed. For hende er hele den pædagogiske logistik (se s. 47) et uhyre vigtigt element:
LISE Jeg bliver irriteret over, at lokalet ikke fungerer optimalt. Der er nogle af de problemområder, vi har snakket om, som jeg synes bliver forstærket af, at lokalet ikke
fungerer […] Det er, at jeg ikke kan samle eleverne i et område, eller jeg kunne godt
tænke mig, at der var en formidlingsdel, hvor der er almindelige borde, hvor jeg har
dem tæt på, og så er der en it-del nede bagved. Så kan jeg bedre køre den der vekselvirkning med hands-on og dialog og fokus.
Interviewer Dialog og fokus, det er fordi du gerne også vil have et fysisk fællesskab?
LISE Ja! Hvor man kan have øjenkontakt, og hvor man kan kommunikere uden at råbe
til hinanden, hvor dialogen, ligesom vores dialog nu her, det er jo noget med øjenkontakt og nærhed […] Det nytter ikke noget, at de kun dur til at sidde på tasterne, de skal
også kunne gå i dialog, de skal kunne reflektere mundtligt (HTX1).
Lise er meget bevidst om betydningen af lokalets indretning og elevernes placering for deres
opmærksomhed, oplevelsen af fællesskab og mulighed for at udvikle evnen til at lytte til hinanden og til at udtrykke sig mundtligt. Derfor flytter hun rundt, og det reagerer eleverne positivt på:
Interviewer Men er det godt, hun flytter rundt med jer så?
Ida Ja, for så kommer man op, og så har man fokus. Hvis man sidder helt nede i enden,
så mister man fuldstændig fokus […] Fordi hun har rykket os op, så sidder vi alle sammen og kikker op. Vi har i hvert fald alle sammen lidt større fokus på den, der fremlægger. Det ville der ikke have været, hvis hun ikke havde bedt os om at rykke op.
Hans Eller hvis hun ikke havde bedt os om at lukke skærmene ned, så ville vi alle sammen sidde og glo ned i dem (HTX4).
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Også de to andre interviewede htx-elever opfatter det som en hjælp til at kunne følge koncentreret med:
Interviewer Hvad siger I til, at hun flytter jer?
Kevin Det er fint, synes jeg. Vi kommer jo alle sammen til at kunne se.
Interviewer Hun flytter også på dig.
Johan Ja. Det er jo også fordi, når vi sidder samlet, så kan vi ikke fokusere på lige at
gemme computeren (HTX5).
Der ser således ud til at være et potentiale i at arbejde bevidst med lokalets indretning i forhold til at skabe bedre opmærksomhed og koncentration.
Styring af elevernes brug af computere

Som vi har set flere steder i de foregående beskrivelser, er elevernes brug af computer en stor
kilde til usikkerhed, frustration og irritation, både blandt lærere og elever, fordi mange elever i
store dele af tiden bruger dem til noget andet, end det, læreren har planlagt. Dermed bliver
netop den del af klasseledelsesopgaven, der handler om lærerens måde at forholde sig til elevernes brug af computere, af stor betydning.
Der er forskel på, hvilken holdning lærerne har til, hvordan de bør reagere på elevernes håndtering af computerne. De giver generelt udtryk for, at computerbrugen skader elevernes koncentration og engagement, men opfattelserne af, hvad de kan og vil gøre ved det, deler sig i to
hovedkategorier. Holdningen i den ene er, at lærere bør styre elevernes computerbrug og
hjælper eleverne ved at gøre det, og den anden er udtryk for, at eleverne selv må styre det –
enten fordi de bør være gamle nok til det, eller fordi læreren ikke orker at gribe ind. I skemaet
nedenfor refereres de udsagn, der formuleres af lærere vedrørende lærerens klasseledelse i
denne sammenhæng:

Lærerudsagn om styring af computerbrug
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Lærere skal styre elevers computerbrug
1. Jeg kunne godt tænke mig, at
man kunne lukke for Facebook i
skolen (HF3).

Eleverne skal selv styre brugen af computere

2. Jeg er ikke bange for at sige,
at de skal lukke skærmene.
Men de brokker sig jo (HF2).

5. Computeren er forstyrrende, men de skal lære at styre
den selv. Derfor er den altid åben i mine timer. Jeg vil hellere prøve at inddrage den seriøst. De er ved at være voksne mennesker. Hvis de ikke vil følge med, er det deres eget
ansvar (HTX 3).

3. Computeren stjæler opmærksomhed og er et fysisk
skjold. Derfor insisterer jeg på,
de skal lukkes. Det er lærerens
opgave at sætte rammerne. Jeg
er med glæde politibetjent
(HTX6).

4. Jeg har tidligere tænkt, vi skulle slukke. Men vi skal have
dem til at forstå, at de skal bruge den. Vi skal bruge computeren konstruktivt (HF2)

6. Hvis der er elever ved tavlen, skal de andre vise respekt
ved at lukke ned. Ellers håndhæver jeg det ikke så meget
(HTX8)
7. Jeg render ikke rundt og kigger efter det, for så kunne
jeg ikke gøre andet. Der har været tale om at sætte spejle
op, men hvad har jeg ud af, at jeg ved, at de sidder på Facebook? Så skal jeg bare påtale det, og så kan jeg ikke gøre
andet (HF3).
8. Jeg har opgivet at fare rundt og slå dem over fingrene.
Den kamp orker jeg ikke at tage alene (HF8).
9. Jeg gider ikke være politibetjent. Det må være deres
eget ansvar, hvad de gør (Samtale efter observation
12.01.11).

Som man kan se i skemaet, har lærerne mange begrundelser for ikke at gribe ind. En af dem er,
at det er bedre at ”bruge computeren konstruktivt” (nr. 4), og at ”de skal lære at bruge
den”(nr. 5). Et andet argument er baseret på holdninger som ”De er ved at være voksne mennesker” (nr. 5), og ”Jeg gider ikke være politibetjent. Det må være deres eget ansvar, hvad de
gør” (nr. 9).
Måske er den sidste holdning mere udtryk for, at lærerene ikke ved, hvad de skal gøre, end et
pædagogisk credo, for hvis man ser på udsagnene i ovenstående skema, er det den samme
lærer, der siger, at hun ikke kontrollerer, hvad eleverne laver (nr. 8), og som ville ønske, man
kunne lukke for Facebook på skolen (nr. 1). Hun synes ikke, hun magter opgaven, men står
tilbage med et stort uløst problem, som hun ønsker sig hjælp til at løse. Når man lytter til en
anden lærer, ELLEN, som også har truffet det valg ikke at gribe ind, får man indblik i, at det sker
på baggrund af en erfaring om, hvor meget det koster at ville styre:
ELLEN Men jeg har simpelthen foretaget nogle valg. Det er ikke bare i den her klasse,
det er også i andre. Fx sådan noget med computer, hvor de sidder med andre ting. Så
tænker jeg ”Den kamp orker jeg simpelthen ikke at tage alene”. Det er jo som at kæmpe mod vejrmøller. Den må vi tage hen ad vejen i fællesskab, for jeg dræner mig selv,
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hvis jeg skal gå og kontrollere, om de sidder og spiller spil og er på Facebook. Jeg siger
det til dem en gang imellem: ”Jeg ved godt, I gør det. Jeg synes, det er rigtig usmart af
jer, I skal være stille, men jeg kontrollerer det ikke”. Så ved de det. Det vil jeg simpelthen ikke (HF8).
De udtryk, ELLEN bruger om den opgave, det er at styre elevernes computerbrug, er stærke:
kamp, kæmpe mod vejrmøller, dræne, det vil jeg simpelthen ikke. Hun synes, det er for hård en
opgave at påtage sig at være i clinch med så mange og tage de konfrontationer, der følger
med. I hvert fald, hvis man gør det alene, for hun pointerer, at det er noget, ”vi må tage hen ad
vejen i fællesskab”, og dermed mener hun, at den enkelte lærer ikke kan ændre elevernes
uhensigtsmæssige læringsadfærd, men at lærerne eller skolen som helhed må forholde sig til
problemet.
Derved berører hun også baggrunden for, at det kan være så hårdt for den enkelte lærer at
løfte opgaven. FRANS tegner et billede af, hvad der er sket:
FRANS Det er jo nyt for os, det der med, at der er computere hele tiden. Det er den
første årgang, vi har. Vi skal lige finde vores egne ben i det (HF2).
FRANS Det er jo blevet indført hu hej vilde dyr – nu skulle vi sørme alle sammen have
en computer. Der var ikke rigtig nogen, der havde tænkt over konsekvenserne, inden vi
gjorde det. De siger jo, at i Amerika har de smidt dem ud igen. Og der skal vi måske så
tabe et par årgange på gulvet, inden vi får gjort samme erfaring. Men vi kan ikke bare
tage sådan noget ind, uden også at tænke det pædagogisk ind (HF6).
FRANS peger på, at lærerene skal ”finde deres egne ben”, og det betyder i denne sammenhæng at finde en måde at udøve klasseledelse på under nye betingelser i et klasseværelse,
som er forandret, alene fordi computeren som et nyt og magtfuldt pædagogisk element er
kommet til.
Elevinterviewene rummer mange udsagn om styring af computerne. Der er kun ét negativt
udsagn om lærernes indgriben, nemlig at det er irriterende at slæbe computeren med i skole,
hvis den alligevel ikke skal bruges (Kevin). Der er til gengæld mange udsagn om, at eleverne er
frustrerede over situationen:
Benjamin Der er også mange, der bare sidder og spilder tiden […] Så sidder vi bare og
sidder på Facebook i timerne, fordi vi ikke har lavet noget […] Hun [læreren] taler næsten for døve ører […] På en måde, så er det eddermame respektløst over for læreren.
Hun taler, og vi hører bare slet ikke efter. Det er respektløst (HF7).
Eleverne giver på mange måder udtryk for, at de gerne ville noget andet og betragter det som
et problem, at mange ikke arbejder aktivt med på undervisningsdagsordnen:
Interviewer Hvordan er en rigtig god time – en hvor I lærer meget?
Camilla Det er, når alle er stille, når der er en der taler, og læreren taler.
Dawoud Og når det er spændende.
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Camilla Ja. Og når folk deltager i timen, vil jeg også sige.
Dawoud Er aktive, og når alle holder sig fra Facebook (HF5).
En god time er altså for eleverne forbundet med en anderledes koncentreret læringsadfærd
end den, mange af dem udviser. Samtidig giver flere af dem udtryk for et ønske om mere hjælp
fra lærerne:
Hans Jeg synes, det er fint, at lærerne beder os om at lukke skærmene. Så vi får mere
fokus på, hvad der sker deroppe, i stedet for at sidde i vores egen lille verden […] Så
det er meget rart, at de siger ”Luk computerne”, for så er der ikke så meget andet at
gøre end at kikke rundt i lokalet og kikke op på, hvad de rent faktisk laver. Så er det
først, det bliver spændende, ved at kikke på hvad der rent faktisk sker.
Interviewer Så du synes, det er en hjælp?
Hans Ja, jeg synes det er en hjælp at blive bedt om (HTX4).
Hans, som vi har set tidligere i et af elevportrætterne, er et eksempel på en elev, der har særlig
svært ved at holde sig fra sine private computerdagsordner. Det er derfor et vigtigt budskab,
han kommer med, når han beder om hjælp. For han lægger ikke afstand til undervisningen;
han er ikke vred på lærerne; han er ikke ligeglad med at få en eksamen; han synes ikke, Facebook er vigtigere end undervisningen. Han vil derimod gerne hjælpes til at komme ud af sin
”egen lille verden” og have lærernes støtte til at blive derude, hvor det er spændende. Derfor
efterspørger han mere styring på et tidspunkt i sit uddannelsesforløb, hvor han ikke magter
det selv.
Vi har tidligere i portrættet af Dawoud set det samme ønske om lærerens hjælp, som hos ham
blev formuleret som et forslag om, at der skulle være en knap, som læreren kunne slukke for
internettet med (se s. 123), og det samme forslag bringer Benjamin.
Det ser således ud til, at eleverne i høj grad deler lærernes frustration over den situation, hvor
eleverne bruger store dele af undervisningstiden på at være på fx Facebook, og at de problematiserer den dominerende praksis, hvor lærerne giver ansvaret til eleverne selv.
Demotiverende oplevelse af ligeglade lærere

Jeg har ikke hørt elever beklage sig over lærere, der er for skrappe. Der er nogle, som karakteriseres som ”sure”, som vi har set det under det personlige relationsniveau, men ingen elever
har været negative over for lærere, som er for styrende. Derimod går det igen flere steder, at
elever reagerer stærkt negativt over for lærere, der ikke styrer arbejdet, og som opleves som
ligeglade:
Hans Der er også nogen, som er downright ligeglade med, om vi laver noget andet, så
er det vores eget problem […] Det var hos NN. Han var fuldstændig ligeglad med, hvad
vi lavede på computerne […] Hvis hele klassen sad med deres skærme, så kunne han
bare blive ved med at undervise de der sidste tre, der gad følge med. Så kunne han
være fuldstændig ligeglad med os andre, fordi det var vores eget problem, vi ikke fulg-
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te med […]
Interviewer Hvordan virker sådan en reaktion fra en lærer?
Hans Fra hans side er det selvfølgelig fuldstændigt retfærdigt at sige ”Det er jeres eget
problem. Jeg bliver betalt for det, jeg står og gør lige nu. Jeg underviser jer, og så kan I
følge med eller ej”. På den anden side så, det er jo selvfølgelig ikke at opfordre til at lave noget andet, men man kan ligesom se, at han er ligeglad, og så laver man bare noget andet. Jeg ved ikke, om han er ligeglad, men han reagerer ikke på det.
Ida Han udstråler, at han er ligeglad, ved at han ikke siger noget.
Hans Når han er ligeglad, så er det bare en god undskyldning for at sidde og lave noget
andet.
Interviewer Hvordan virker det, at man oplever, at en lærer er ligeglad?
Ida Så er undervisningen måske ikke så vigtig, og så kan man lave alt muligt andet. Det
er det jeg ville tænke: Hvis han ikke var så ligeglad, så tænkte man, at det måske er vigtig undervisning, og at det måske er noget man skulle tage at høre lidt mere efter. Og
så hører man efter (HTX4).
Eleverne er følelsesmæssigt afstandtagende og har skarpe stemmer i beskrivelsen af denne
lærer, som ikke reagerer på, at ingen følger med. I beskrivelsen laver de en logisk følgeslutning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi følger ikke med
Læreren gør ingenting
Det må være fordi, han er ligeglad med os
Han er ligeglad med os, fordi det bare er et job for ham
Hvis han er ligeglad, betyder det, at det ikke er vigtigt, vi får lært stoffet
Hvis stoffet ikke er vigtigt, er der ingen grund til at følge med.

Således sættes en ond cirkel i gang: Manglende indgriben tolkes af disse elever følelsesmæssigt som manglende interesse og distance fra lærerens side, og det virker demotiverende og
skaber endnu mindre engagement.
Den modsatte oplevelse kan lærere skabe ved vise eleverne, at de interesserer sig så meget for
dem, at de ikke får lov til at passe sig selv, og at man vil hjælpe dem med at styre deres arbejde, sådan som vi også så det i Hans’ udsagn om det gode ved at få hjælp til at lukke computeren ned. METTE formulerer dette udtryk for interesse på denne måde:
METTE Hvis man synes, det er hyggeligt at sidde på Facebook eller et eller andet, og
der ikke er nogen der stopper én i det, hvorfor skulle man så gøre det? Det kan jeg da
godt sætte mig ind i, når man er sytten år og synes, det er sjovt. At motivationen måske ikke er der for at vende tilbage til det emne, der nu er. Men det er den måske lidt
mere, hvis man [læreren] bliver ved med at opsøge dem og vise, at man godt gider
hjælpe dem (HTX2).
Nøgleordene her er ”at vise, at man godt gider hjælpe dem”, og det er det modsatte af at være
ligeglad med eleverne.
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”Ansvar for egen læring”

Når lærere og elever taler om klasseledelse i interviewene, dukker temaet ofte op under overskriften ”Ansvar for egen læring”:
Interviewer Hvad tænker I om begrebet [”ansvar for egen læring”]?
LISE Nogle kan, og nogle kan ikke […] Det er ikke nok at sige ”Her har vi noget, der
hedder ansvar for egen læring, det er dig selv der skal”. Bevidstheden er ikke nok, for
hvis de ikke kan, så er der nogle værktøjer, de ikke har, om det er disciplin, eller hvad
det er […]
METTE Der sidder en blanding af nogle, som sagtens selv kan styre det og selv kan arbejde hen mod den læring, og så sidder der en anden halvdel eller tredjedel, som har
rigtig svært ved det, og som gør, at vi i kraft af den måde, vores læreplaner og bekendtgørelser ser ud, lægger meget ansvar over på vores elever […]
LISE Vi har mange værktøjer i forhold til studieteknik, og på alle mulige måder prøver
vi at bevidstgøre dem om egen læringsstil og sådan nogle ting […] Men spørgsmålet er,
om […] der ligger nogle kompetencer i det at tage ansvar, som vi ikke er gode nok endnu til at give dem redskaber til.
Interviewer Hvad kunne det være for nogle?
NIELS En af tingene er deres kalender […]
LISE De kommer fra en folkeskole langt de fleste af dem, hvor det har været meget
stringent. Nu sidder de pludselig med en bærbar foran sig. Det er jo som at slippe børn
løs i en slikbutik og sige ”Det skal I lige selv lære at håndtere, gerne i løbet af introugerne” […] Og hvis det første halve år ikke skal være spildt for de 20%, der er særligt
udsatte, eller hvad vi kalder dem, så bliver vi nødt til at hjælpe dem til at lukke computerne (HTX6).
Lærerne problematiserer her det, de oplever som en konsensus om klasseledelse med lav styringsgrad på deres skole, som indebærer, at man siger til eleverne, at de nu, hvor de er kommet i gymnasiet, har ansvar for deres egen læring og skal ”styre det” selv. Det, de selv skal
styre, er planlægning, organisering, initiativ til at gå i gang med opgaver og ikke mindst at
håndtere brugen af bærbare computere i timen. Det har de ikke været vant til fra folkeskolen,
men nu forventer skolen, at de i løbet af kort tid, ”gerne i løbet af introugerne”, klarer sig uden
megen hjælp fra lærerne. Skolen hjælper eleverne med studieteknik, men disse lærere peger
på, at det er en meget krævende opgave at styre sit eget arbejde for disse unge elever, og at
det slet ikke er nok at sige, at det er sådan, fordi de mangler kompetencerne til det.
Hvad det er for kompetencer, det kræver at tage ansvar for sit eget arbejde, er lærerene mere
famlende over for. En peger på brugen af kalendere, mens en anden påpeger, at det kun er
noget, man kan administrere, når noget andet er på plads – ”om det er disciplin, eller hvad det
er”. Disciplintemaet indgår også i Lises metafor om slikbutikken og refererer til den fristelse,
eleverne er udsat for i kraft af åben adgang til underholdning på internettet, som de skal opøve viljestyrke til ikke at bruge.
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Progression i styringsgrad

Der er enighed om, at elever har meget forskellige forudsætninger på dette punkt, når de starter i 1.g, og at mange får det lært i løbet af uddannelsen. Men problemet er størst for de svageste elever i 1.g, som ser ud til at have et større behov for lærerstyring, end det, de oplever. I
både elevers og læreres måde at tale om emnet på indgår et begreb om progression, altså at
eleverne med tiden lærer selv at forvalte ansvaret for deres eget arbejde. Men der er lidt forskelligt syn på, hvor langt de forskellige elever kan komme, og i hvilken grad de får kompetencerne til at tage ansvaret.
Interviewer Er det noget, de får?
METTE Ja, jeg synes, de får det MEGET i løbet af de tre år. Det er det, man virkelig kan
se på 3.g’ere […] De bliver rigtig gode til at tage ansvar for det. De ved godt, puha, der
skal planlægges og organiseres. Og i det hele taget i 3.g synes jeg, de bliver RIGTIG gode til det sådan generelt. Der er selvfølgelig som regel nogle, der ikke kan, men langt
de fleste af dem bliver rigtig gode til det (HTX6)
I modsætning til htx-lærerne regner GITTE, som vi så tidligere, ikke med, at hendes hf-elever
opøver kompetencen til at styre deres eget arbejde i løbet af deres uddannelse. Om det skyldes en anden elevsammensætning, eller at uddannelsen er et år kortere, er ikke til at afgøre på
dette grundlag; men hun fortsætter den stramme styring ind i 2.hf og mener, at eleverne sætter pris på denne form for klasseledelse. I interviewene er der ingen direkte elevkommentarer
om hendes ledelsesstil, men i lyset af, at eleverne i øvrigt er hurtige til at formulere kritik af
lærere, som ikke styrer på en måde, de bryder sig om, kan man måske slutte, at GITTE har ret i
sin vurdering.
Eleverne, som ovenfor kritiserer læreren, som de synes giver dem for stort ansvar, reflekterer
også over deres mulighed for udvikling:
Hans Det tror jeg også har noget at gøre med, at han [”ligeglad” lærer fra tidligere citat] ikke er vant til at have 1.g elever. Han er vant til at have 2. og 3.g elever, som er
vant til processen og ved, hvad der skal foregå – sådan virker det. Han regner med, at
vi kan mere, end vi kan i 1. g, hvor vi rent faktisk først er ved at vænne os til den måde
at arbejde på (HTX4).
Problemet er ifølge eleverne ikke, at læreren overlader ansvaret til dem, men at de får det for
tidligt. Det er nye måder at arbejde på, som de først skal lære, og læreren forstår tilsyneladende ikke disse 1.g’er, men overvurderer dem og forudsætter, at de har kompetencer, som
de først skal tilegne sig. Hvis man spurgte læreren (som ikke indgik i interviewene), hvad han
selv tænker om situationen, er det nærliggende at tro, at han ville se det som en positiv ting at
give ansvar til elever, som skal udvikle selvstændighed, fordi det forventes i såvel bekendtgørelse som den almindelige diskurs. Men det kan således tyde på, at der er behov for en større opmærksomhed over for at betragte selvstændighed som en kompetence, der skal udvikles
gradvist og med en bevidst progression.
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D. Sammenfatning om de tværgående temaer
Jeg har i de foregående afsnit undersøgt en række temaer med udgangspunkt i begreber, der
er hentet i den litteratur om motivation og relationer, der er præsenteret i kapitel to.
Efter min analyse af, hvilken forståelse af motivation, der kan iagttages blandt undersøgelsens
lærere og elever, kan jeg konkludere, at motivation italesættes som en indre viljestyrke eller
drivkraft, som nogen har, og andre ikke har, og som et stabilt træk, der angår elevernes person. Lærerne taler om ”dem, der vil”, og ”dem, der ikke vil”, og begge parter forbinder motivation med en individualiseret forestilling om selvdisciplin og at ”tage sig sammen”. Der knytter
sig således en moralsk dimension til forestillingen, som kan udløse selvbebrejdelser og dårlig
samvittighed hos eleverne, der ikke ved, hvad de kan gøre anderledes. Forestillingen om motivation som noget, der er knyttet til vilje, og som nogle har og andre ikke har, betyder for lærere, at de ikke har lyst til at hjælpe ”dem, der ikke vil”, hvilket bliver et særligt problem for elever med vanskeligheder. Motivationsforestillingerne blandt begge parter er problematiske,
fordi de er relativt deterministiske og gør det svært for begge parter at udvikle motivation, og
afspejler ikke den udvikling, der internationalt er sket med synet på, hvad motivation er.
Jeg har også analyseret, om den teoretiske forståelse af relationens omfattende betydning,
som bl.a. er etableret af Martin & Dowson (2009), har gyldighed i mit materiale. Den overordnede konklusion er, at undersøgelsen bekræfter denne forståelse, idet også eleverne i denne
undersøgelse fortolker både lærerens personlige adfærd og hans/hendes didaktiske valg med
hensyn til feedback, valg af fagligt stof, arbejdsformer og klasseledelse som afgørende for,
hvordan de oplever relationen til læreren.
Eleverne i undersøgelsen tillægger relationen til lærerne meget stor betydning. Hvis man ”har
lyst til at have” sin lærer, har man også lyst til faget, og det giver lyst og mod til at arbejde.
Derfor betyder lærerens venlighed og opmuntring meget for engagementet. Også lærerens
faglige hjælp opleves af elever som en positiv personlig gestus. Den har det følelsesmæssige
indhold, at læreren er venlig, og den kognitive betydning, at den bringer eleven videre i den
faglige proces, så man ikke går i stå og lader sig aflede. Det at lære – at ”åbne sit læringsrum” –
er for en elev en sårbar situation, som bedst kan lykkes, hvis han/hun oplever læreren som en
venlig hjælper.
Lærerens empati i situationer, hvor en elev fortæller om et personligt problem, er særlig vigtig.
Hvis eleven oplever læreren som ligeglad, kan han/hun slå fra i forhold til den pågældende
lærers fag, og lærerens evne til at lytte og være forstående rækker således ud over den konkrete situation og får betydning for elevens engagement i bredere forstand.
Eleverne i undersøgelsen forstår relationen til lærerne bredt, idet både lærerens klasseledelse
og valg af arbejdsformer tolkes relationelt: Elever oplever fx lærere, der ikke griber ind over for
elevers brug af underholdning, som ”ligeglade”. De fortolker også læreres brug af arbejdsformer relationelt, idet eleverne fx oplever lærere, der bruger megen tid ved tavlen og taler meget selv, som distancerede. Lærerens didaktiske adfærd er altså noget, som elever forstår i
relationelle termer.
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Det har positiv betydning for forholdet mellem lærer og elev, at de to parter har et godt kendskab til hinanden, bl.a. på baggrund af oplevelser uden for undervisningen, hvor man kan opleve hinanden ”som mennesker”. Hvis der er en god relation, kan det betyde, at elever er mere
villige til at arbejde med noget, som er svært, hårdt eller kedeligt, fordi der er etableret et
bånd, som giver dem lyst til at være opmærksomme over for en lærer, som de godt kan lide.
Den gode relation betyder, at læreren ”har fat i” eleverne og kan være med til at ”åbne elevernes læringsrum”.
Lærerne i undersøgelsen tillægger ikke relationen tilsvarende afgørende betydning som eleverne. De ser ikke ud til at have samme blik for, hvor meget interaktionen betyder for elevernes lyst til at lære. Fx tyder det på, at de lærere ikke har blik for mekanismen i de små, personlige samtaler. Især er de ikke bevidste om den demotiverende virkning af en lav grad af styring.
Lærerne anerkender betydningen af at bruge elevaktiverende arbejdsformer, men de praktiserer det i mindre omfang, end de selv tror, og mindre end de på forhånd planlægger, bl.a. fordi
de oplever tidspres og forstår det som ”effektivt” at tale selv.
Det er en pointe, at lærere og elever ikke taler med hinanden om de problemer, der kan iagttages i undervisningen. Mens begge parter oplever mange ting som tilfredsstillende, ser det
ikke ud til, at det bliver sat på dagsordenen i den daglige undervisning, fx ved at lærerne skaber situationer, hvor man diskuterer problemer og løsninger.

4. 5. Empiriske konklusioner
Sammenfatning af de tre analyseperspektiver
I den første analyse, der anlagde klasseperspektivet, var et af de væsentlige fund, at der på
tværs af to ellers ret forskellige klasser kunne findes de samme problemer med elever, der ofte
ikke er aktivt engageret i undervisningen og har deres egne dagsordner i timerne, bl.a. på deres computere. Samtidig så vi, at der er svag kontakt mellem lærer og elever, idet de har svært
ved at se hinanden pga. deres placering og rummets indretning, og fordi der ikke i alle timer
opstår lejlighed til, at alle elever taler med læreren. Samtidig er kommunikationen præget af
en vis irritation, idet lærerene ofte irettesætter eleverne for deres brug af computerne. Det var
også et slående fund, at mange elever er meget trætte og uoplagte.
I den anden analyse, elevportrætterne, så vi fire elever, der er meget motiveret for at få en
uddannelse, men som på hver deres måde synes at have mistet motivation for at arbejde. For
tre af dem er det især en stor udfordring at fastholde den faglige undervisningsdagsorden og
”lave noget”, og de udtrykker stor frustration over, hvor svært det er at administrere de åbne
computere. For de to lykkes det at fastholde tilstrækkelig motivation og engagement, mens en
bliver smidt ud i slutningen af 2.g. En anden bliver, men er opgivende og apatisk. Det ser ud til
at være afgørende for udfaldet, hvilke arbejdsvaner og læringsstrategier, de har, og det er også
af betydning for deres forløb, hvilke oplevelser de har af forholdet til deres lærere, især hvordan lærerne har reageret over for dem i bestemte situationer, hvor eleverne har haft vanskeligheder af forskellig art.
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I den tredje og sidste analyse, hvor undersøgelseskategorierne er teoretisk inspirerede, er de
væsentligste fund for det første, at problematiske deterministiske motivationsforestillinger
præger både lærere og elever, og for det andet, at elever opfatter en meget stor del af alt det,
en lærer gør, som noget, der har relationel betydning. Særlig interessant er det, at lærere, der
ikke aktivt gør noget for at inddrage elever i undervisningen, enten fordi de taler meget selv,
eller fordi de lader elever være optaget af Facebook o.l., opleves som ”ligeglade”, hvilket virker
demotiverende på elevers lyst til at arbejde. Og endelig er det et fund, at eleverne tillægger
relationen til lærerne meget stor betydning, mens læreren ikke har samme forståelse for relationen som afgørende vigtig for elevers motivation og engagement.
Tilsammen peger analyserne af afhandlingens empiriske materiale på, at følgende problemstillinger er særlig interessante og skal diskuteres og perspektiveres nærmere i næste kapitel:
1.
2.
3.
4.
5.

Betydningen af deterministiske motivationsforestillinger
Betydningen af at udvikle elevers vedholdenhed
Betydningen af god kontakt i svære samtaler
Betydningen af rummets indretning og placering af elever
Betydningen af aktive måder at forholde sig til elevers computerbrug
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Del fem: TEORETISKE PERSPEKTIVER PÅ EMPIRISKE TEMAER
5.1. Indledning
I dette kapitel vil jeg behandle de fem temaer, som fremkom som de væsentligste problemstillinger i konklusionen på den empiriske analyse:
1.
2.
3.
4.
5.

Betydningen af deterministiske motivationsforestillinger
Betydningen af at udvikle elevers vedholdenhed
Betydningen af god kontakt i svære samtaler
Betydningen af rummets indretning og placering af elever
Betydningen af aktive måder at forholde sig til elevers computerbrug

I behandlingen af det første tema vil jeg uddybe de problematiske konsekvenser af den deterministiske motivationsforståelse. For de følgende fire temaers vedkommende vil jeg med inddragelse af yderligere teori udfolde, hvilken relationel betydning, der ligger i disse temaer, og
hvordan lærere ved at arbejde med dem kan påvirke og styrke elevers motivation.

5.2. Betydningen af deterministiske motivationsopfattelser
Konsekvenser af deterministiske motivationsforestillinger
Det er et af fundene i undersøgelsen, at lærere ser ud til at have den forståelse, at elever enten er motiverede eller umotiverede. Dem, der er motiverede, er ydere og har den nødvendige
vilje til at arbejde og selvdisciplin til at få tingene gjort. De umotiverede er derimod nydere, der
er præget af, at de mangler vilje og evne til at tage sig sammen.
Det første problem er, at man med dette udgangspunkt kommer til at forstille sig, at man ved
at iagttage ydre adfærd kan slutte sig til viden om indre motivation. Men gennem adfærd får
man ingen præcis viden om, hvordan elever er motiveret, og hvad de er motiveret for, for den
samme adfærd kan være udtryk for mange forskellige indre drivkræfter. Hvad betyder det fx,
at en elev ikke afleverer sine skriftlige opgaver? Betyder det, at han/hun er ligeglad med skolen, eller at han/hun mangler de faglige forudsætninger eller forsøger at undgå nederlag? Og
hvad betyder det, at en elev flittigt skriver noter i timerne? At han/hun er stærkt optaget af
faget, eller måske har fundet en overskuelig men uhensigtsmæssig elevrolle ved at skrive tavlen af? Mange af undersøgelsens elevudsagn viser, at iagttagelse af adfærd kan føre til fejlslutninger. Flere af dem, der af lærerne kaldes nydere, giver udtryk for, at de meget gerne ”vil”.
Der er også elever fra kategorien af slidsomme ydere, som det ikke går ret godt. Fx har en elev,
som lærerne beskriver som flittig og positivt indstillet, faglige problemer og får en temmelig
dårlig eksamen.
I forlængelse af dette problem opstår det andet, nemlig forestillingen om, at motivation er en
kvantificerbar, stabil størrelse. Med den kommer man til at tænke, at de umotiverede kan ud-
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peges: ”Der er 11 motiverede i denne klasse og 17 umotiverede”. Det er problematisk, når det
baseres på iagttagelse af adfærd, og tilmed er elevers motivation, som vi har set det flere gange i undersøgelsen, meget forskellig fra fag til fag, og kan forandres sig både opad og nedad,
ikke mindst som følge af deres erfaringer med lærerne. Men med opdelingen i motiverede og
umotiverede nærmer man sig en forestilling om motivation som et stabilt personlighedstræk,
som prægede ældre teoridannelser, der er forladt i aktuel forskning.
For det tredje er det med denne forestilling nærliggende at anlægge en moralsk holdning til
motivation; for når vilje er den centrale faktor, kommer det også til at handle om elevers moralske karakter og attitude. Problemet ved det ser vi i beskrivelserne af elevernes egne opfattelse af motivation, som spejler lærernes: Det er et spørgsmål om at ”tage sig sammen”. Hvis
man ikke kan det, har man en svag karakterstyrke og for lidt selvjustits og selvdisciplin, og så er
det nærliggende at sige ”det er bare mig” og få skyldfølelse uden at vide, hvordan man skal
ændre sig.
Samtidig har vi set, at lærerens opfattelse af, at motivation handler om vilje, betyder, at tilbøjeligheden til at hjælpe dem, der ”ikke vil”, er meget lille, hvorved de, der har motivationsproblemer, måske afskæres fra lærerens støtte. Dermed berører vi den fjerde negative konsekvens, nemlig at den deterministiske forståelse bliver en selvopfyldende profeti, idet der er
risiko for, at lærere fikserer deres forventninger til elever ud fra kategoriseringer om deres
motivation. Forskning i lærerforventninger (Rubie-Davies 2009, Rubie-Davies & Peterson 2011)
viser, at læreres forventninger til deres elevers præstationer har afgørende betydning for,
hvordan eleverne klarer sig. Høje forventninger resulterer i, at læreren udviser en mere positivt udfordrende adfærd over for elever, som de anser for at være dygtige, og eleverne selv
mærker læreres forventninger og lader sig påvirke i deres selvopfattelse. Elever, der oplever,
at læreren opfatter dem som umotiverede og fagligt svage, vil derfor med stor sandsynlighed
blive påvirket negativt af de signaler, læreren sender og ”leve op til” forventningerne om, at de
klarer sig dårligt.
Sammenfattende kan man om den deterministiske, statiske motivationsforståelse, som både
elever og lærere ser ud til at være præget af, sige, at den er problematisk, fordi den betragter
motivation som et fait accompli. Med den mangler man forståelse for den dynamiske dimension af motivationen, der er baseret på erfaringer, og dermed for de påvirkningsmuligheder over
for eleverne, som lærere selv har, især igennem deres indbyrdes forhold. Eleverne mangler
tilsvarende forståelse for, at de selv kan gøre noget aktivt for at udvikle deres motivation og
engagement. Med denne forståelse fastfryser de to parter hinanden og medreflekterer ikke
det, som deres indbyrdes relation kan lade ske.

Hvor kommer forestillingerne fra?
Men hvor kommer så disse forestillinger fra? Som vi har set i gennemgangen af motivationsteori (se s. 18), har motivation ikke været genstand for megen opmærksomhed i den dominerende gymnasiepædagogiske diskurs. Det har indtil for nylig været fraværende i teoretisk pædagogikum som selvstændigt emne. På de almenpædagogiske kurser 2012-2013 indgik det
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ikke, vurderet ud fra pensum og program for de to kurser53, men det har fået plads på programmet for 2013-14 med halvanden time, og kapitlet fra den nyeste grundbog er nu kommet
på pensum54. Emnet har fyldt meget lidt i grundbøgerne indtil den nyeste fra 2013, hvor der så
til gengæld præsenteres en række nyere motivationsteorier. Indholdsmæssigt har de foregående bøger præsenteret ældre teorier, bl.a. teori, der betoner personlighedstræk, men fordi
der ikke er blevet undervist i teorierne i pædagogikum, og de ikke er blevet integreret i den
øvrige didaktiske teori, er en forståelse af motivation som et stabilt og iagttageligt karaktertræk ikke noget, som der i praksis er advokeret eksplicit for.
Man kan derfor undre sig over, hvor de deterministiske forestillinger om motivation kommer
fra. Svaret er måske, at det netop skyldes, at det ikke er blevet eksplicit tematiseret i gymnasielærernes pædagogiske uddannelse. Der kan være tale om det generelle fænomen, at lærere
i stedet overtager pædagogisk tænkning og metoder fra lærere, de selv har haft engang i løbet
af deres skolegang og uddannelse, og at forestillinger, som er forladt i forskningen, derfor
overlever og lever videre på et ureflekteret plan. Det er et forhold, som bl.a. den amerikanske
uddannelsesforsker Dan Lortie har belyst i Schoolteacher – a sociological study (2002, se også
Rasch-Christensen 2010). Hvis den formelle uddannelse ikke er stærk nok, er det de idiosynkratiske, personlige opfattelser og erfaringer, der vinder:
The lack of potency in the formal socialization system means that earlier conservative
influences […] are not systematically offset on the course of induction. Teachers do
not, apparently, acquire new standards to correct and reverse earlier impressions,
ideas, and orientations (Lortie 2002 s. 81).
Det er en problematisk situation, fordi lærere på denne måde kommer til at bære holdninger,
som de ikke forholder sig bevidst og professionelt til, og som kan være kontraproduktive i forhold til en hensigtsmæssig pædagogisk praksis. Det er derfor vigtigt, at den pædagogiske uddannelse af gymnasielærere aktivt konfronterer disse ureflekterede forestillinger og bidrager
til at opbygge en opdateret og mere dynamisk forståelse af motivation og læreres rolle i den
forbindelse.
Hvorfor motivation hidtil stort set er blevet forbigået som emne i pædagogikum, har de to
forfattere til det nye kapitel i grundbogen følgende overvejelser over:
I formålet med samtlige gymnasieformer hedder det, at de er målrettet ”unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion”. Med denne formulering
anses gymnasiets elevgruppe automatisk for at være interesserede i faglig læring, og
derfor optræder udviklingen af lyst til (videregående) studier, livslang læring osv. ikke
blandt de ellers mangesidige formål med gymnasiet. Formelt set behøver man som lærer således kun beskæftige sig med undervisningens kognitive aspekter. I virkelighe53

https://elearn.sdu.dk/webapps/cmsmain/webui/users/paedsekr/TP12?action=frameset&subaction=view&uniq=48nv7m&mask=/users/paedsekr
54
http://static.sdu.dk/mediafiles//F/4/3/%7BF43B62C8-3525-40FF-AF5B0D5335B819D8%7DDeltagerprogram%20for%20AP1%202013-2014.pdf
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dens gymnasium spiller elevers interesse og motivation imidlertid en anderledes central og påtrængende rolle: I praksis kan man ikke tage elevernes interesse for givet
(Krogh & Møller Andersen 2013 s. 365).
Krogh & Møller Andersen får hermed indirekte peget på, hvorfor emnet hidtil ikke er indgået i
gymnasielæreres pædagogiske uddannelse: Det er blevet taget for givet. Måske afspejler situationen, at gymnasiet tidligere kun rekrutterede en begrænset del af ungdomsårgangene, og at
forståelsen var, at elever, der ikke var motiverede for undervisningen, måtte finde en anden
uddannelse. Som beskrevet i indledningen er situationen i dag anderledes, hvilket det helt nye
fokus i pædagogikums grundbog og i pensum til teoretisk pædagogikum givetvis afspejler.

5.3. Betydningen af at udvikle elevers vedholdenhed
I den empiriske undersøgelse så vi, hvordan mange elever er præget af mangel på energi og af
problemer med at fastholde koncentrationen. Der er tale om personlige studiekompetencer,
der har stor betydning for deres evne til at indgå aktivt og vedholdende i læringsprocesser og
for deres praktiske tilgang til at få lavet deres skolearbejde. Vi så også, at elevernes arbejdsvaner ser ud til at være vigtige for deres hele skoleforløb, og det tyder på, at netop vedholdenhed er en afgørende medierende faktor for, om det er den overordnede store motivation for
uddannelse, der vinder, eller om en svag motivation for det daglige skolearbejde bestemmer,
hvordan eleven arbejder. Samtidig vil jeg i dette afsnit udfolde, hvordan der er relationelle
gevinster i, at elever oplever, at lærere hjælper dem med denne afgørende studiekompetence.

Træthed
Det er et betydningsfuldt fund, at eleverne er meget trætte; samtidig er det, som om det er
noget, der af både elever og lærere bare konstateres og ikke for alvor sættes i forbindelse med
de øvrige problemer i undervisningen. Men det er et forhold, som har meget stor betydning
for, hvordan elever arbejder, for søvn er vigtig for læring, og hvis man sover for lidt eller for
dårligt, nedsættes evnen til at lære. Fra den store ”Skolebørnsundersøgelsen 2010” (Rasmussen & Due 2011) ved vi, at danske børn og unge sover for lidt og mindre end tidligere. For unge
i gymnasiealderen er den anbefalede søvnmængde mindst 8-9 timer, nogle siger mindst 9 timer55. Det er der imidlertid ikke mange, der får, idet over 70 % af 15-årige sover 8 timer eller
mindre, over 30 % sover højst 7 timer, og 10 % sover højst 6 timer (tallene gælder natten inden, man skal i skole). Tilmed dokumenterer undersøgelsen, at de unge oplever en række problemer i forbindelse med deres søvn:
•
•
•
•

66 % føler sig ofte trætte om morgenen
38 % har svært ved at falde i søvn
11 % sover dårligt
6 % tager medicin mod søvnbesvær.

55

Statens Institut for Folkesundhed
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/hbsc_dk_2011_s%C3%B8vn.pdf.
Resultaterne bekræftes af Rockwoolfondens Forskningsenhed i en rapport fra januar 2013
http://www.rff.dk/files/RFFsite/Publikations%20upload/Newsletters/Dansk/Nyhedsbrev%20Januar%202013%20(2).pdf
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Andelen af 15-årige, som sover for lidt, er to til fire gange højere i dag end for en generation
siden. Skolebørnsundersøgelsen påpeger også, at der er en nær sammenhæng mellem unges
søvnmønster og brug af computere, idet brugen af elektroniske medier om aftenen og især i
timen op til sovetid skader søvnkvaliteten.
Problemerne med søvnmangel opstår både under og efter indlæring. Under læringsprocessen
er funktionen af arbejdshukommelsen forringet, hvis man mangler søvn. Arbejdshukommelsen
er et system i hjernen, der rummer midlertidige hukommelsessystemer og koordinerer og bearbejder information og derfor er afgørende for forståelse og læring. Arbejdshukommelsen har
kortvarig og begrænset kapacitet, og kapaciteten kan nedsættes, hvis arbejdshukommelsen
belastes, fx af søvnunderskud eller forstyrrelser (Baddeley 1992, 2000). Personer med søvnunderskud tænker dårligere og langsommere, de laver flere fejl, husker dårligere, og de scorer
lavere i tests, der måler deres aktuelle intellektuelle kapacitet (Jacobson 2010 s. 445). Man
bliver altså ikke bare lidt sløv af at mangle søvn – man bliver midlertidigt dummere.
Efter læringsprocessen efterbehandles ny viden i langtidshukommelsen gennem konsolideringsprocesser. Det sker under søvn i bestemte søvnfaser (REM-søvn og den dybe søvn), hvor
de områder af hjernen, der har været aktive i løbet af dagen, reaktiveres ved, at de nye neurale spor genåbnes, og de elektrisk-kemiske forbindelser forstærkes. Tilstrækkelig lang og dyb
søvn er altså afgørende for effektiv læring.
Når eleverne i den empiriske undersøgelse er trætte, er det altså et alvorligt problem. Deres
hukommelsessystem fungerer ikke optimalt, og de får derfor ikke det udbytte af undervisningen, som de kunne få, hvis de var udhvilede.

Koncentration
Det er også et betydningsfuldt fund i den empiriske analyse, at eleverne har svært ved at koncentrere sig, og at forstå betydningen af koncentration kræver viden om hukommelsesprocesserne: En forudsætning for, at information lagres, er, at den fastholdes og bearbejdes i arbejdshukommelsen. De neuroner, som behandler en given information, skal holdes elektrisk
aktive nogle sekunder, og det er denne uafbrudte aktivering – delay period activity – der er
forudsætningen for blivende læring (Klingberg 2008, Jacobson 2010). Ellers forsvinder informationen. Man skal altså rette sin opmærksomhed tilstrækkelig længe og ”øve” de nye tanker, for
at de kan automatiseres, dvs. eksistere i form af nye neurale spor i langtidshukommelsen uden
aktiv behandling i arbejdshukommelsen. Hvis det ikke sker, forsvinder den nye information på
samme måde, som en computerfil slettes eller overskrives, hvis man lukker uden at gemme –
man lærer ingenting (Illeris 2007).
En forstyrrelse, fx snak i lokalet, en sms eller en ny e-mail, udgør en kognitiv belastning, fordi
arbejdshukommelsen har så lille kapacitet. For at holde opmærksomhed på det, man er i gang
med, skal man holde forstyrrelserne ude og ignorere dem, og hvis noget nyt alligevel får adgang, skaber det problemer. Hjernen bliver nødt til at dele opmærksomheden og skifte frem og
tilbage mellem opgaverne, hvorved den midlertidigt afbryder de igangværende tanker, og den
proces har kognitive switching costs: Efter hver forstyrrelse skal man orientere sig på ny og
genskabe det, der var fundet frem til den oprindelige opgave. Det koster således information
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og tid at skifte fra en kognitiv opgave til en anden, og man bruger længere tid på at løse flere
opgaver ad gangen, end hvis man løser dem en ad gangen, anslået til 20 % (Jacobson 2010,
Carr 2010, Paulsen & Tække 2013).
Men omkostningerne er ikke kun til stede på kort sigt. Multitasking har også ødelæggende
konsekvenser på langt sigt, fordi en belastet arbejdshukommelse er mindre modstandsdygtig
over for forstyrrelser (Klingberg 2008 s. 74-75). I en undersøgelse om multitaskeres kognitive
kontrol blev to grupper af forsøgspersoner, en med ”heavy media multitaskers” og en med
”relatively light multitaskers”, udsat for en række kognitive tests:
Results showed that heavy media multitaskers are more susceptible to interference
from irrelevant environmental stimuli and from irrelevant representations in
memory. This led to the surprising result that heavy media multitaskers performed
worse on a test of task-switching ability, likely due to reduced ability to filter out
interference from the irrelevant task set (Ophir m.fl. 2009, abstract).
Det ville måske have været en nærliggende forventning, at jo mere man multitasker, jo bedre
bliver man til at behandle mere og mere samtidig information. Men faktisk forholder det sig
altså modsat: Hyppig multitasking belaster arbejdshukommelsen i en sådan grad, at den vigtige
evne til at holde distraktioner ude og fastholde opmærksomheden lider skade. Man bliver offer for spontane impulser, kan ikke holde fokus og lader sig aflede (Fried 2008, Maxwell 2007).
De elever, som multitasker meget, undergraver altså deres egen evne til koncentration. Med
viden om hjernens hukommelsesprocesser kan man konkludere, at træthed og koncentrationsproblemer er alvorlige tegn på nedsat læringskapacitet hos elever.
Der er derfor grund til at undersøge, hvordan lærere kan medvirke til at sætte disse personlige
forudsætninger hos eleverne på dagsordenen. Søvnvaner og koncentrationsmønstre etableres
i høj grad i elevernes private liv, men der ser ud til at herske uvidenhed blandt elever om, hvilken betydning de har, og bare det at øge deres bevidsthed om det kunne have en betydning.
Der ligger derfor et potentiale i at tale med eleverne om, hvad de daglige vaner betyder. De
har brug for viden om, hvordan søvn, motion, brug af pauser og begrænset brug af skærme
ved sengetid kan øge deres koncentration og læringsudbytte. Samtidig kan lærere sætte fokus
på de arbejdsvilkår, elever har at koncentrere sig under i undervisningen, og det handler om at
minimere distraktioner og skabe rammer og arbejdsvaner, der fremmer uforstyrret opmærksomhed. Den del, der har med lærerens muligheder forhold til computerbrug, behandles i et
følgende afsnit.

Psykisk trivsel
I den empiriske undersøgelse er psykisk skrøbelighed et tema, som berøres i lærernes beskrivelse af mange elever i hf-klassen, af en studievejleder og gymnasiepsykolog om htx-klassen
som helhed, og som optræder i mange af de begrundelser, der bliver givet, når elever udmeldes. Jeg kan ikke ud af interviewmaterialet udlede, at der for de interviewede elever også er
tale om psykisk skrøbelighed; men træthed, opgivenhed, problemer med at ”tage sig sammen”, oplevelse af stress og behov for overspringshandlinger fylder en del, og elevernes generelle humør og følelser spiller således en væsentlig rolle i deres skolegang.
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Dette billede bekræftes i adskillige undersøgelser af danske unges trivsel. Der ligger meget ofte
psykiske og psykosociale årsager bag frafald (Bech 2009)56, og ifølge en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning ”Når det er svært at være ung i DK” (Nielsen m.fl. 2010a), føler 21 %
af 15-24-årige sig ofte eller altid stressede, og 53 % oplever psykosomatiske symptomer som
mavepine, hovedpine, muskelsmerter, søvnproblemer, koncentrationsbesvær eller angst
mindst en gang om ugen. Den Nationale Sundhedsprofil fra 201457 viser, at især 16-24-årige
kvinder har dårligt mentalt helbred i form af nedtrykthed og højt stressniveau. En undersøgelse af hf-elevers baggrunde viser, at en stor del af eleverne har alvorlige problemer og tunge
erfaringer: 75 % har oplevet alvorlig sygdom, dødsfald, selvmordsforsøg eller psykisk sygdom i
den nærmeste familie eller misbrug eller vold i hjemmet. 60 % lider eller har lidt af alvorlig
sygdom, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, tvangstanker, selvmordstanker, angst eller
depression. 41 % har haft en depression på et tidspunkt i deres liv, og 40 % har været i behandling hos en psykolog eller psykiater, før de begyndte på hf (Osmec & Hansen 2010).
Det er en pointe i sidstnævnte rapport, at personlige problemer ikke kun er at finde blandt
uddannelsesfremmede unge fra socialt belastede familier. Det bekræftes også i ”Når det er
svært at være ung i DK”, hvor det konstateres, at social status blandt de unge interviewede
ikke har afgørende betydning for deres ”subjektive trivsel” (Nielsen m.fl. 2010a s. 4)58. Det er
også en pointe, at problemerne heller ikke kan isoleres til at gælde fagligt svage elever. Det ses
således, at fx dygtige piger med tendens til perfektionisme kan udvikle depressive træk59.
Der er tegn på, at denne forekomst af psykiske problemer blandt unge er stigende. Det dokumenteres i Sundhedsstyrelsens Psykisk mistrivsel blandt 11-15 årige, der viser en voksende
tendens inden for de seneste år. Problemernes omfang stiger også med alderen, og piger er
hårdest ramt (Holstein 2011). Foruden disse ”almindelige” problemer, som rammer bredt,
kommer et antal elever med egentlige psykiatriske diagnoser som fx ADHD, Aspergers og spiseforstyrrelser. Også her er der en stigning i forekomsten.
Gruppen af gymnasieelever rummer således et meget bredt spektrum af trivselsproblemer:
Meget dygtige elever med præstationsangst, elever med ”almindelige” koncentrationsproblemer, psykisk skrøbelige elever og endelig en gruppe med alvorlige diagnoser og sociale
problemer. Der ser ud til at være behov for, at lærere også forholder sig til disse sider af eleverne og udvikler aktive måder at bidrage til at udvikle elevernes personlige studiekompetencer og vedholdenhed på.
Eksisterende forskning peger på, at der er grund til at sætte fokus på skrøbelighed og på evnen
til at regulere sit humør som en væsentlig side af de personlige studiekompetencer og dermed
noget, som kan bidrage til at ”tage sig sammen” og få tingene gjort. Monique Boekaerts formulerer det med sigte på undervisning på den måde, at elever har brug for at lære måde at
56 Se også Gymnasieskolernes Rektorforening: Veje og omveje i gymnasiet. En forløbsundersøgelse af elevers vandringer gennem de gymnasiale ungdomsuddannelser

http://www.rektorforeningen.dk/files/analyser/Veje_og_omveje_i_gymnasiet_1.0.pdf
57

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/den-nationale-sundhedsprofil
Se også Jan Andreasen: ”Middelklassen sender sine børn ud i social deroute”, Politiken 23.04.2011
59
”Gymnasieelever går til psykolog som aldrig før”, Politiken.dk 07.11.2011. N.U. Sørensen & J.C. Nielsen: ”Det er
ikke længere samfundets skyld”, Information 9.11.2011.
58
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regulere deres følelser og energi på for at fjerne de blokeringer, som opstår undervejs i læringsprocessen:
Students experience many stressful situations in the classroom that can harm their
self-concept and elicit negative emotions and produce rumination thoughts that interfere with information processing […] Students need to remove these internal road
blocks and re-direct their attention to the learning task […] Not all students are able
to control their emotions swiftly to continue with the task in hand, yet they may realize that how they regulate their emotions influences learning and social interaction in
the classroom. “Emotion regulation strategies” (also called “coping” or “affect regulation strategies”) refer to the capacity to use one’s emotions as a source of energy and
to modify them when they interfere with the pursuit of goals (Boekaerts 2010
s. 102 f).
Evnen til at regulere sit humør, sine følelser og sit sociale overskud, som Boekaerts samlet
kalder coping, der kan oversættes med mestring, er således endnu en forudsætning for at
kunne arbejde aktivt og få gjort det, man skal, så man kan overvinde de ”indre vejspærringer”
og holde sig selv fast i læringsarbejdet. Samlet set kan man sige, at vedholdenhed i form af en
række personlige studiekompetencer skal være til stede for, at en elev kommer frem til det,
som er kernen i skolearbejdet, nemlig den faglige opgaveløsning:

Figur 24. Forudsætninger for vedholdenhed, egen model.

Det er ikke tilstrækkeligt, at læreren sørger for, at eleven har de nødvendige faglige informationer og ved, hvad opgaven går ud på for løse sin faglige opgave. For hvordan skal man kunne
løse en opgave og komme igennem de læse- og skriveprocesser, som det involverer, hvis man
ikke kan fastholde sin opmærksomhed på det, man har sat sig ned for at gøre? Eller hvis man
har så lidt styr på sin tid, at alle mulige andre aktiviteter – fx tv eller Facebook – vinder i kon-
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kurrencen om tiden, eller man har så lidt orden i sine ting, at man ikke kan finde det, man skal
bruge? Eller hvis man er deprimeret og sikker på, man ikke kan klare opgaven, eller er så træt,
at man i stedet vælger at lægge sig til at sove? Hvis der er problemer i de yderste cirkler, bliver
der det med stor sandsynlighed også i den inderste faglige cirkel.

Selvreguleret læring
I dansk gymnasiepædagogik er der tradition for at hjælpe elever med ”studieteknik”. Nye
gymnasielever undervises i studieteknik af studievejledere og/eller læsevejledere, og det drejer sig typisk om notatteknik, læsestrategier og strategier til lektielæsning og praktiseres som
enkelte timer i begyndelsen af 1.g 60. Der er således en snæver forståelse af, hvilke personlige
studiekompetencer, elever har behov for at træne, og det er noget, som er uddelegeret til
særlige grupper af lærere og ikke en del af den almindelige gymnasielærers undervisningspraksis.
Det ligger uden for denne afhandling at gå nærmere ind i de enkelte niveauer af den personlige studiekompetence, som indgår i cirklerne ovenfor; men jeg vil som afslutning på dette tema
vise, at der i dele af den internationale motivationsforskning er et langt større fokus på netop
vedholdenhed, mestring og arbejdsvaner.
En undersøgelse af de norske uddannelsesforskere Bråten og Olaussen (2005) påviser fx sammenhæng mellem elevers brug af arbejdsvaner og læringsstrategier og deres motivation. De
elever, der er mest motiveret, er dem, der mest bevidst bruger hensigtsmæssige strategier,
fordi de anerkender, at de er nødvendige:
[S]tudents with higher levels of motivation seemed more likely to believe that
knowledge acquisition occurs gradually and requires both time and effort, and to
have recognized that knowledge is actively constructed and constantly evolving. In
contrast, students lower in academic motivation seemed more likely to believe that
learning occurs quickly or not at all, and that knowledge is something given and
stable (Bråten & Olaussen 2005 s. 387 + 388).
Ud over, at de er mest bevidste om deres egne læringsstrategier, er det en vigtig pointe, at de
har den opfattelse af viden, at det er noget, som kræver en bevidst og vedvarende arbejdsindsats. Omvendt tænker de elever, der klarer sig dårligt, at ny faglig forståelse kommer med det
samme – ellers kommer den slet ikke. Man kan naturligvis diskutere, hvad der er årsag, og
hvad der er virkning, men sammenhængen er klar, for det ser også ud til at være vigtigt, at
elever har – eller bliver hjulpet til – en realistisk forståelse af, at det at lære kræver tid, arbejde
og en bevidst brug af strategier. Det er ikke noget, der ”kommer til en”, men en lang række af
små skridt, man selv skal tage.

60

Beskrivelser af studievejledernes opgaver: http://www.emu.dk/gym/fag/ue/inspiration/god_praksis.html
Se et eksempel på materiale om studieteknik: http://www.thistedgymnasium.dk/SKOLEINFO/manualer/studieteknikpjece%202006%20med%20bogm%C3%A6rker.pdf
Se eksempler på lærebøger: Beck & Beck Gyldendals Studiebog 2008, Heimbürger & Wielandt Studiekompetence
2012.
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Det er særligt forskningstraditionen i Selvreguleret Læring, Self-Regulated Learning repræsenteret af Zimmermann, Winne, Pintrich, Corno og Boekaerts, som udfolder disse sammenhænge
(og som Bråten og Olaussen også tilhører). Selvreguleret læring betegner, at en elev kontinuerligt har fokus på at planlægge, overvåge og justere sit arbejde. Det indebærer, at man hele
tiden stiller sig selv spørgsmål som disse: Hvad har jeg gjort – hvordan gik det – hvad kan jeg
gøre anderledes – hvilke strategier har jeg allerede – hvad skal jeg have hjælp til? Gode enkelthandlinger kan blive til gode vaner og grundlaget for vedholdende og motiveret arbejde.
Forbindelsen til Deci og Ryans selvbestemmelsesteori er klar, idet eleven derved oplever autonomi og kompetence (Skaalvik & Skaalvik 2007, Boekaerts 2010, Boekaerts & Corno 2005).
Monique Boekaerts belyser bl.a. potentialerne i at udvikle elevers vedholdenhed og læringsstrategier med volitional strategies, dvs. strategier til at styre og styrke sin vilje:
Students often detect too late that their learning is problematic and this because
they lack the necessary volitional strategies. People often confuse good intentions or
commitment with their ability to translate it into action (Gollwitzer, 1999). Gollwitzer
proposes that people should combine implementation intentions with specific
volitional strategies (“when I come home from school, I will go to my room and start
my homework immediately”). Such implementation intentions (when-where plans)
encourage students to initiate good work habits via specific environmental cues
(Boekaerts 2010 s. 104).
Når gode intentioner om fx lektielæsning skal føres ud i livet, er det nødvendigt med ”hvor-oghvornår-planer”, dvs. konkrete planer for bl.a. tid og sted, som med tiden kan blive til gode
arbejdsvaner. Her er der således ikke tale om et abstrakt krav om at ”tage sig sammen”, men
om viden og bevidste valg, som skaber forudsætningerne for at tage sig sammen.
Men det kræver hjælp fra læreren i form af konkret træning af planlægning, organisering, tidsstyring, prioritering osv. Det kan være den støtte, som sætter demotiverede elever i stand til at
arbejde engageret. Elever kan således med lærerens hjælp blive bevidste om deres arbejdsvaner, og interventionsstudier har påvist, en sådan indsats ”brought about significant shifts in
motivation and engagement” (Martin 2008 s. 239), så der er stort motivationspotentiale i at
arbejde med elevstrategier. For at komme dertil kræver det, at eleven får støtte. Mange kan få
det hjemmefra; men rigtig mange elever får ikke den hjælp, de har brug for. De udvikler ikke
den nødvendige vedholdenhed, og det er sandsynligvis en del af baggrunden for, at de mister
engagement og evt. går helt ud af gymnasiet. Derfor er skolens støtte afgørende for dem:
The types of emotion regulation strategies that students bring to the classroom are
affected by parental modelling and coaching, as well as by the social support parents
provide. Students who experience many negative emotions and find it difficult to
regulate them need support from the teacher and their peers. These students will
benefit if their teachers model effective emotion regulation strategies and scaffold
their development (Boekaerts 2010 s. 103).
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Lærere har derfor en vigtig rolle i at lære eleverne, hvordan de kommer til at bruge gode strategier, bevidstgøre dem om dem og præsenterer dem for modeller og ideer. Om lærerne gør
det, er i sig selv med til at bestemme betingelserne for elevernes arbejde, for mestring og vedholdenhed afhænger også af hvor støttende et miljø, man befinder sig i, altså hvor mange ressourcer, man samlet set trækker på.

Relationelle gevinster ved at udvikle elevers vedholdenhed
Der er sammenhæng mellem, om læreren har positive relationer til sine elever, og om det
lykkes at hjælpe eleverne til at udvikle de strategier, som de har brug for til at være vedholdende i deres læringsarbejde. Men omvendt er det en kilde til at udvikle de gode relationer.
Elever slås med meget mere end bare faglige problemer – tristhed, træthed, koncentrationsproblemer, familieproblemer osv., men har svært ved at se det som andet, end at de ikke kan
tage sig sammen. Ved at læreren tilbyder en hjælp, der rækker ind over disse vanskeligheder,
viser læreren, at han/hun interesserer sig for eleverne, og som vi har set i det teoretiske kapitel (se s. 30), opfattes lærerens hjælp som en relationel gestus. Det, at læreren aktivt hjælper
elever med at løse et af deres største problemer, nemlig at få tingene gjort, kan således være
en stor relationel gevinst.
Ligesom mange andre dele af lærerrollen, som er beskrevet i denne afhandling, har også denne opgave således relationel karakter. Den udvider omsorgs- og opdragerdelen af lærerrollen,
og det indebærer nogle udfordringer til lærerens relationskompetence: For det første skal der
være et forhold mellem lærer og elev præget af tryghed for, at læreren får lov til påvirke noget, som går tæt på den enkelte elev, og som han/hun måske tænker på som private vaner. For
det andet er der ikke en facitliste til, hvilke strategier der dur, og det kan være en udfordring
for en lærer at anerkende, at noget andet virker for en elev end det, man selv plejer at gøre.
For det tredje har mange lærere meget anderledes skole- og livserfaringer end deres elever.
Alene i kraft af, at lærerne har gennemført en lang uddannelse, har de demonstreret en vedholdenhed, som mange elever mangler, og for nogle mennesker kan det være vanskeligt at
forstå, at det, de selv kan, er svært for andre (Lading 2007). Der kan derfor være en vis blindhed for elevernes vanskeligheder, og det kræver empatisk og anerkendende kommunikation at
få øje på dem. Måske kræver det også, at læreren selv undersøger og fortæller om sine egne
studieerfaringer, eller hvad han/hun gør, når noget er svært, og på den måde bidrager til sin
egen autenticitet.

5.4. Betydningen af god kontakt i ”sensitive øjeblikke”
I den empiriske analysen var det bemærkelsesværdigt, at fem ud af syv elevers besvarelse af
opgaven om en ”betydningsfuld situation” handlede om en samtale med en lærer i en situation, hvor eleven havde et personligt problem eller et problem med skolen af en vis alvor. Pointen i disse historier var, at lærerens reaktion og evne til at lytte og udvise forståelse var afgørende for elevens videre relation til læreren, og at det smittede af til hele faget. For en elev
betød det, at hun opgav at arbejde i et fag, hun havde svært ved, fordi hun ikke følte sig forstået af sin lærer, mens de øvrige gav udtryk for positive oplevelser af at blive mødt med venlighed og empati, for fleres vedkommende endda til deres store overraskelse. Lærerens reaktion ser ud til at have konsekvenser ud over den konkrete situation og at få betydning for ele-
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vens engagement i bredere forstand: Hvis eleverne har en oplevelse af forståelse, kan det give
”har lyst til at have” læreren, hvilket giver lyst til faget, som igen giver lyst og mod til at arbejde. Denne pointe er i overensstemmelse med international forskning i relationer betydning:
As evidenced by the work on affective qualities of teacher-student relationships,
emotionally supportive interactions have the potential to provide strong incentives
for students to engage in valued classroom activities (Wentzel 2009 s. 307).
Så vidt den generelle pointe; men i denne sammenhæng er de omtalte samtaler særligt interessante. Spurkeland (2011) kalder sådanne afgørende øjeblikke ”relationelt eksistentielle situationer”. Det er øjeblikke, hvor en elev har et særligt behov for forståelse, og hvor lærerens
evne til at reagere empatisk er afgørende for relationens videre udvikling:
En enkelt episode i en relasjon, en relationelt eksistentiell situasjon, kan sette hele
relasjonen på prøve. Kort fortalt kan vi beskrive en relasjonell eksistentiell situasjon
som en hendelse som får avgjørende betydning for forholdet mellom to mennesker.
Sensitive øyeblikk oppstår når en af partene i en relasjon innfrir eller skuffer i en
avgjørende situasjon (ibid. s. 72).
Der er ofte tale om situationer, der opstår spontant og uden forvarsel i eller uden for undervisningen, fx hvor elever i en samtale fortæller om noget i deres private liv eller skolegang, som
er svært, har brug for fortrolighed, hjælp eller omsorg, og hvor der derfor bringes en sårbarhed
frem for læreren, som samtidig betyder, at der er tillid på spil i forhold til, hvordan læreren
håndterer elevens sårbarhed. Dette tema er velbelyst i etikken, bl.a. i K.E. Løgstrups velkendte
beskrivelse af det medmenneskelige ansvar, man står med i mødet med andre mennesker:
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af
dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed,
man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men
det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om
den andens liv lykkes eller ej (Løgstrup 1960).
En lærer skal således ideelt set på et øjeblik fornemme, hvad der er på færde for en elev, og
hvilken ladning, der er i den samtale, der er ved at finde sted. Han/hun skal i bedste fald endvidere forholde sig åbent og forstående, fordi der er tale om et medmenneske, man har betydning for, og fordi lærerens reaktion kan være afgørende for, hvordan en elev fremover forholder sig til den pågældende lærer og hans/hendes undervisning. Det kan givetvis opleves
som en både personligt og tidsmæssigt krævende opgave at blive stillet over for dette som et
etisk og et pædagogisk krav, især når man har mange elever. Men der ser omvendt ud til at
ligge et betydeligt potentiale i, at sådanne samtaler bliver gode, og at det derfor kan være nyttigt at kende deres betydning og at føle sig forberedt på, at de finder sted.
I pædagogisk forskning finder man ikke meget om disse situationer, endsige hvordan man
håndterer dem. Men det kræver, at læreren – i hvert fald sommetider – er villig til at tage sig
tid til samtalen, evt. ved at aftale et alternativt tidspunkt, hvis der er andre uopsættelige gøremål. Empatisk kommunikation forudsætter også en ligeværdig samtalesituation i øjenhøjde,
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og det kan være nødvendigt at gøre noget for at skabe den. Spurkeland introducerer betegnelsen ”relationelle løfteteknikker”, hvor læreren aktivt sørger for at bringe eleven ”op” på lærerens niveau, idet der i den asymmetriske relation er et indbygget ”oppe” og ”nede”. Løfteteknikkerne består af at tillægge eleven betydning ved at sørge for, at der er ligeværdighed i de
to parters placering i rummet, således at man bevidst undersøger samtalens betingelser: Sidder læreren bag katederet, eller rejser han/hun sig og sætter sig ved siden af eleven? Hvordan
er lærerens kropsholdning – står han/hun med korslagte arme? Hvordan foregår dialogen –
sørger læreren for at inddrage eleven aktivt i samtalen og stille spørgsmål, eller taler han/hun
hele tiden selv? (ibid.).
Min undersøgelse peger på, at det, at læreren skaber god kontakt med elever i disse svære
samtaler, rummer et særligt relationelt potentiale. Da det ikke er et område, der i forvejen er
velbelyst, ligger der derfor her et emne til fremtidig udforskning.

5.5. Betydningen af rummets indretning og placering af elever
I de følgende afsnit vil jeg diskutere nogle af de områder, som denne undersøgelse i særlig
grad peger på som potentialer i forhold til at styrke kontakten og det positive forhold mellem
lærer og elever. Det første er de relationelle potentialer i at arbejde med klasserummets indretning og med elevernes placering, da der i den empiriske undersøgelse er flere fund, der
peger i retning af, at lærere kan styrke kontakten til elever ved at arbejde med disse sider af
den ”pædagogiske logistik” (se s. 47).

Rummet som kommunikationsscenografi
Lad os først se på, hvilke relationelle konsekvenser, der udspringer af det fysiske klasseværelses indretning. Bevægelsespsykologen Helle Winther kalder rum og møblement for kommunikationsscenografi:
Rummet er aldrig tomt, men ladet med atmosfære, energi, mening, muligheder for
forstyrrelser. Mennesker kommunikerer også kropsligt igennem micromovements i
rum […] Derfor kan den måde vi indtager, skaber og holder det professionspersonlige
rum på have stor betydning for troværdighed, autoritet og relationsskabelse. I nogle
rum er der allerede en scene. Præsten har et alter, sygeplejersken en hospitalsstue,
lederen et kontor og læreren et klasseværelse. Her danner møblerne en kommunikationsscenografi (Winther 2012 s. 81).
Med dette blik på rummets betydning kan man sige, at heller ikke det fysiske undervisningslokale er relationelt neutralt, men en ramme, som i sig selv har betydning for kontakt og kommunikation mellem lærer og elever, idet indretningen bogstaveligt talt sætter scenen og dermed nogle betingelser for den relation, der udspiller sig. Helle Winther pointerer i overensstemmelse med denne afhandlings tidligere præcisering af lærerens hovedansvar for relationens kvalitet (se s. 56), at det er den professionelle, dvs. læreren, der har ansvar for, at rummet er indrettet på en måde, så det fremmer god kommunikation i stedet for at vanskeliggøre
den, og samtidig, at der er meget at hente i at interessere sig for kommunikationsscenografien.

187

De problemer, som er afdækket i den empiriske analyse, er bl.a., at lærere og elever har svært
ved at se hinanden og at få øjenkontakt, fordi mange elever enten sidder på lang afstand fra
eller med siden til læreren, og fordi eleverne sidder bøjet over deres computerskærme (uanset
hvor fagligt relevant indholdet måtte være). Det har tre uheldige konsekvenser:
For det første er elevers aflæsning af lærerens ansigt og især øjenkontakt afgørende for deres
oplevelse af styringsdimensionen i lærerens klasseledelsesstil og dermed af lærerens autoritet.
Den hollandske forskning i klasseledelse, som er præsenteret tidligere (Wubbels 2006), fastslår, at synligheden af lærerens ansigt er en af de mest afgørende faktorer for, hvor styrende
læreren opleves. Lærerens bøjede eller bortvendte hoved opleves som ikke-styrende, og lærerens øjenkontakt opleves som en etablering af autoritet (ibid. s. 1178-1180). Derfor kan svag
visuel kontakt mellem lærer og elever være med til at svække lærerens autoritet og dermed
vanskeliggøre den relationelt hensigtsmæssige balance mellem høj styring og høj grad af kontakt, som er beskrevet tidligere (se s. 49).
Den anden uheldige konsekvens af den svage visuelle kontakt handler om spejling. Nyere neuropsykologisk forskning, der er baseret på opdagelsen af spejlneuroner (Rizzolatti m.fl. 1999,
Hart 2007a), viser, at adgangen til at forstå andre menneskers tanker og følelser foregår ved,
at vi iagttager andre mennesker og imiterer det, de udtrykker, ikke i praksis men neurobiologisk gennem ubevidste imitationsprocesser, der foregår ved hjælp af hjernens spejlneuroner.
Gennem imitationen kan vi selv mærke, hvordan andre mennesker har det, og det er en afgørende forudsætning for empati og for opbygningen af relationer. Pointen i denne sammenhæng er, at det har uheldige konsekvenser, hvis man ikke kan spejle sig i hinanden, for derved
får man ikke de nødvendige informationer om de andre, og det skaber usikkerhed:
Når de spejlende resonanssignaler udebliver, formindskes følelsen af socialt tilhørsforhold, og selvværdet og identitetsfølelsen svækkes […] Spejlingsprocesser er forudsætningen for at indgå i relationer, og de sociale omgivelser må stille de signaler til rådighed, som spejlsystemerne næres af […] Spejlneuronsystemet er et socialt orienteringssystem, og når man ikke kan orientere sig, bliver sociale situationer uberegnelige og
føles farlige. I enhver faresituation aktiverer organismen selvbeskyttelsesstrategier og
reagerer med stressreaktioner (Hart 2007a s. 19-20).
I klasserum, hvor elever sidder bag computerskærme, er der begrænset adgang til, at læreren
kan aflæse elevernes kropssprog. Fra katederet ser læreren i store dele af timen kun elevernes
hårtotte stikke op over skærmene, og muligheden for at bedømme elevernes almene tilstand
og deres faglige forståelse er svækket sammenlignet med situationer, hvor der er adgang til de
nonverbale informationer i aflæsning af kropssprog og ansigtsudtryk. Fra elevernes vinkel er
der tilsvarende svag spejlingsmulighed, fordi der ikke er megen øjenkontakt med læreren, og
fordi eleverne også har svært ved at iagttage hinanden. Med udgangspunkt i forskning i spejlingens betydning kan konsekvensen kan være en gensidig usikkerhed mellem lærer og elever:
Elever får ikke løbende får den nødvendige bekræftelse, både den følelsesmæssige, der skaber
tryghed, og den kognitive, der skaber oplevelse af at være på rette vej i læringsprocessen, og
læreren får heller ikke løbende bekræftet, at eleverne ”er med” og kan stå med en forstærket
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oplevelse af ikke at forstå sine elever. Begge dele er uheldige for relationen mellem de to parter.
Den tredje uheldige konsekvens af den måde, lokalerne i undersøgelsen er indrettet på, har at
gøre med, at de fysiske computerskærme også på en anden måde får relationel betydning,
fordi de er med til at dele rummet op i private områder. Ud fra hver skærm udgår en trekantet
zone, hvori eleven sidder, og som afgrænses af, hvorfra andre kan se, hvad der er på skærmen.
Både elever og lærere ser ud til at respektere en usynlig linje, så de ikke kigger ind i andres
skærme, men betragter denne zone som en, man skal have tilladelse til at kigge ind i. Derved
er der sket noget med rummet, fordi det er blevet individualiseret og opdelt i 28 af disse zoner.
Samtidig er mange klasseværelser præget af fysisk uoverskuelighed. Der er trangt i de fleste
rum, fordi der er flere elever i klasserne, end lokalerne oprindelig er dimensioneret til, og fordi
der ud over stole og borde er 28 maskiner på bordene. Det betyder også, at der skal trækkes
ledninger til strøm, som ligger rundt omkring på gulvet eller hænger ned fra loftet. Dertil
kommer, at der tilsyneladende ikke er skabe eller knager til elevernes overtøj: Det ligger typisk
i bunker på bordene sammen med deres tasker, og resultater er en oplevelse af fysiske barrierer rundt om den enkelte elev.
Sammenlagt kan man se, at den fysiske kontakt mellem lærer og elev er besværlig: Det er
svært at se hinanden, svært at komme rundt i lokalet og komme tæt på hinanden, og mange
lærere forsøger tilmed at manøvrere forbi usynlige linjer, så de ikke overskrider grænserne til
elevers private zoner. Således vanskeliggøres den relationelle afstemning gennem spejling, og
konsekvensen kan være gensidig usikkerhed mellem de to parter.

Bordopstilling og elevers placering
Susanne Murning har i sin klasserumsforskning (Murning 2013) fund, der i høj grad svarer til
iagttagelserne i denne afhandling vedrørende betydningen af lokalets indretning. I hf-klassen
så vi en markant opdeling af ”dem nede bagved” og ”dem oppe foran” og ret faste forestillinger hos både elever og lærere især om dem på bageste række, som er ”umotiverede” og ”ikke
vil”. Murning påviser, at forskellige bordopstillinger giver elever forskellige muligheder for aktiv deltagelse i undervisningen og for koncentration:
Den klassiske opstilling i 4-5 lange rækker betyder, at der bliver stor forskel på elevernes vilkår:
Dem, der sidder bagest, har sværere ved at se og høre, hvad der foregår der, hvor læreren
befinder sig, og der skal større overvindelse til at sige noget, fordi man skal ”passere” rækker
af andre elever. Samtidig er det svært at holde koncentrationen, fordi det er så nemt at gemme sig. Omvendt er der meget lettere fysisk kontakt til læreren på de forreste rækker og dermed også en mindre mental barriere, og nærheden til læreren gør det svært at lave noget andet, fx på computeren. Opstillinger i hestesko eller i grupper af borde giver derimod ikke den
samme ulige fordeling af muligheder for deltagelse og for koncentration og skarpe forskelle
mellem pladserne.
Samtidig er det en vigtig pointe hos Murning, at der også er symbolsk værdi knyttet til elevers
placering, idet de positionerer sig og markerer deres indstilling til faget og til skolen ud fra,
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hvor de vælger at sidde. Således signalerer bageste række lille seriøsitet og faglig usikkerhed
(ibid. s. 149), og på grund af den særligt svage kontakt og ringe mulighed for deltagelse og
koncentration, som denne placering giver, bliver det en problematisk udsat position, en selvforstærkende negativ faktor og en del af både lærernes og elevernes fikserede opfattelse af
den enkelte elev.
Murning pointerer derfor, at der kan være fordele ved faglokaler, som betyder, at elever bevæger sig rundt fra lokale til lokale og derfor har større mulighed for at skifte placering i løbet
af dagen, end i stamklasselokaler, hvor eleverne ”bor” det meste af dagen og hurtigt etablerer
faste mønster. Desuden er der et potentiale i, at lærerne påtager sig ansvaret for elevernes
placering, bestemmer, hvor de skal sidde og ved siden af hvem, og med mellemrum får dem til
at skifte plads. Det fritager eleverne for den krævende proces det er at positionere sig i klassen
og forhindrer dem i at fastfryse en elevrolle, som for ”dem bagved” svækker en i forvejen lille
motivation.
Der er mange grunde til kritisk at vurdere, om bordopstillingen i et givet lokale understøtter
god kontakt eller vanskeliggør den, og at eksperimentere med lokaleindretninger. Det ser især
ud til, at der kunne være gevinster i at gå bort fra rækkeopstillingen, og i det hele taget kunne
det betyde, at lærere i højere grad skulle være bevidste om kommunikationsscenografien og
ikke bare overtage en tilfældig bordopstilling efter læreren i den foregående time. Det kunne
indebære eksperimenter med nye og forskellige bordopstillinger og diskussion med eleverne
om, hvilke fordele og ulemper de har. Det kunne også betyde, at man overvejede, hvordan
man kunne skabe tidsrum, hvor kommunikationen foregår uden skærme på bordene (se senere).
Et eksempel på et eksperiment med bordopstillinger kunne være afprøvning af en alternativ
opstilling: Alle borde står op ad de tre vægge, der vender væk fra katederet. Det giver to scenografier: Når eleverne skal arbejde selv eller to og to, vender deres stole ind mod væggen og
ind mod deres computerskærm. Det giver afskærmning og koncentration, og samtidig kan
læreren gå rundt til alle og tilmed se, hvad der foregår på skærmene. Når eleverne skal i dialog
med hinanden eller lytte til læreren, vendes deres stole bort fra bordet og skærmen og ud mod
midten af lokalet. Dermed er der en åben nonverbal kommunikation omkring at fællesskab.
Ingen bordopstilling er god i alle situationer, heller ikke denne, men den er et eksempel på, at
der er muligheder for at styrke den vigtige relationelle kontakt ved at gøre noget forholdsvis
enkelt ved det fysiske lokale.
Sammenfattende kan man sige, at heller ikke klasserummets indretning, bordopstilling og elevers placering er relationelt neutrale, men kan både styrke og svække den relationelle kontakt
mellem lærer og elever. Noget så praktisk og tilsyneladende banalt, som hvordan klasserummet er indrettet, og hvor man sidder, kan have betydning for, hvordan gymnasieelevers motivation udvikler sig. Derfor er det en del af lærerens opgave at forholde sig til disse elementer i
undervisning og at udforske potentialerne i dem.
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5.6. Betydningen af aktive måder at forholde sig til elevers computerbrug
I den empiriske analyse spiller elevernes computere på mange måder en stor rolle. Jeg har i
dette perspektiverende afsnit belyst nogle af måderne, nemlig at de svækker kontakten mellem lærer og elever som følge af, at skærmene blokerer for øjenkontakt, udsyn og tilgængelighed i rummet, og jeg har berørt betydningen af koncentration og multitasking for elevernes
vedholdenhed. I dette afsnit vil jeg tage endnu et aspekt op, nemlig spørgsmålet om, hvordan
lærere kan forholde sig til styringen af elevernes computerbrug. Som det fremgår af de løbende opsamlinger i afhandlingen, konstateres det adskillige gange, at der er problemer med elevers aktive engagement i den faglige undervisningsdagsorden. Det kan, som vi har set i den
empiriske undersøgelse, have mange årsager, bl.a. at elever har problemer med lange læreroplæg, at læreren skaber for uklare rammer om aktiviteterne, eller at de har svært ved at finde
mening i det, der foregår. Men vi har også set, at det i høj grad sker, fordi de lader sig forstyrre
af online-aktiviteter. Der opstår ofte irritation mellem lærer og elever, fordi lærere forsøger at
stoppe disse ikke-faglige aktiviteter ved hjælp af irettesættelser. Elever udtrykker desuden selv
frustration over ikke at kunne administrere deres computerbrug og holde sig til den faglige
dagsorden, og endelig har jeg i undersøgelsen konstateret, at lærere, som ikke griber ind over
for ikke-faglig brug, opleves som ”ligeglade”, hvilket virker demotiverende på elever. Der ser
således ud til at eksistere en uafklaret og utilfredsstillende balance mellem elever og lærere
hvad angår lærernes praktiske måde at forholde sig til elevernes brug af computere i klasserummet.
I dette afsnit anlægger jeg et klasseledelsesperspektiv på computernes betydning, idet det
omhandler temaer som ansvars- og rollefordeling, etablering af regler og normer, indgriben
ved negativ adfærd, etablering af kontakt, konflikthåndtering, pædagogisk logistik og flere
andre af de klasseledelsesopgaver, som er nævnt i det teoretiske kapitel s. 47. Fokus ligger på,
hvilken relationel betydning, lærerens klasseledelsesmæssige valg vedrørende elevernes computerbrug har. I overensstemmelse med den generelle term styring fra klasseledelsesteorien
om lærerens indflydelse på og kontrol af, hvad eleverne foretager sig i undervisningen, bruger
jeg udtrykket ”styring af elevernes af computerbrug” om de valg, læreren træffer på dette
område.
Jeg vil især kvalificere denne diskussion ved at inddrage to nye danske forskningsbidrag: For
det første et stort forskningsprojekt om mediebrug og læringsmiljøer, som involverer mere
end 5.000 danske gymnasieelever og godt 500 lærere på ca. 60 skoler i et udviklingsperspektiv
over fire år ”Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelse 2010-2014” (Mathiasen m.fl. 2012, 2014a, 2014b). For det andet inddrager
jeg den teoretiske forståelse og empiriske forskning, som indgår i ”Social Media Education
Eksperimentet” (Tække & Paulsen 2012, 2013), som kaster lys over problemstillingerne i denne
afhandling.

Ændrede samarbejdsbetingelser i klasserummet
En meget stor andel af gymnasielærere giver udtryk for, at deres arbejde har ændret sig væsentligt efter, at it-værktøjer er blevet inddraget i undervisningen, og en meget stor del ople-
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ver også, at de har behov for kompetenceudvikling (Mathiasen m.fl. 2014a, 2014b). Det afspejler sandsynligvis bl.a., at der er tale om en udvikling, som er gået meget hurtigt, og som først
for alvor startede i slutningen af 00’erne omkring 2007-200961. Indtil da var computere hovedsageligt noget, der stod i særlige lokaler, som lærerne reserverede til brug i bestemte, korte
tidsrum, hvorefter man vendte tilbage til normallokalerne. Fra omkring 2007-2008 blev den
bærbare computer så billig, at næsten alle elever kunne medbringe den i skolen. Der havde ti
år forinden været tidlige forsøg med elektroniske klasser, hvor alle elever kunne arbejde med
computer; men fænomenet bredte sig nu til mange skoler, hvor det var påkrævet, at alle havde en bærbar. Samtidig installerede skolerne trådløse netværk, så alle kunne være online hele
tiden. Web 2.0 og sociale medier, bl.a. Facebook, tog for alvor fart fra 200762 med kolossale
konsekvenser for unges kommunikationsmønstre. I de allerseneste år er der sket en voldsom
udvikling i mobiltelefoner, så når man i dag taler om ”computere” i undervisningen, dækker
det en lang række devices så som smartphones, tablets og bærbare computere. Da denne afhandlings data blev indsamlet i 2010-12, var det stadig stort set kun de bærbare computere,
der var de dominerende devices, og det at situationen i dag ser anderledes ud, illustrerer, hvor
hurtigt udviklingen går.
På ganske kort tid er en ny og omfattende usikkerhed kommet ind i undervisningsrummet:
Med computere foran hver enkelt elev bliver det på den nye måde intransparent, hvad der
foregår, fordi personerne foretager sig så mange forskellige ting, hvoraf nogle har med undervisningen at gøre og andre ikke:
Det bliver socialt usikkert, hvem der er med i undervisningen. Det bliver emnemæssigt
usikkert, hvad der refereres til og kommunikeres om. Det bliver rumligt og tidsligt usikkert, hvor undervisningen begynder og slutter. Det bliver teknisk usikkert, hvilke medier der virker og kan anvendes. Endvidere bliver det kulturelt usikkert, hvordan man bør
forholde sig til det nye mediemiljø (Paulsen & Tække 2012 s. 31)
Undervisningens setting (se indledningen s. 12) er blevet uklar, idet det er blevet vanskeligt at
gennemskue spillereglerne for undervisningen og hvilken dagsorden, der er, eller hvilken
dagsorden man skal vælge. Usikkerheden gælder både elever og lærere, og det, som Tække og
Paulsen kalder den kulturelle usikkerhed, betyder, at det nye mediemiljø stiller spørgsmålstegn
ved betingelserne for samarbejdet mellem lærer og elever. For elevernes vedkommende betyder det, at de skal finde ud af, hvordan man er elev med en computer foran sig, dvs. hvad man
gør og ikke gør og må og ikke må i timerne. Læreren skal tage stilling til, hvordan computernes
faglige læringspotentialer skal realiseres i deres fag og gøre sig en række didaktiske overvejelser. Men vigtigst i denne sammenhæng er, at deres klasseledelse kommer på dagsordenen på
en radikal måde, for de skal bl.a. til at finde ud af, om og hvordan de vil styre elevernes brug af
computerne. Skal eleverne selv beslutte, om de skal bruge eller ikke bruges? I hvilken grad skal
61

Denne kortfattede historiske gennemgang er inspireret af Jacob Gadegårds oplæg ved arbejdsseminar 02.11.11 i
UVM-projektet ”Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelse
2010-2014” og af samtaler med gymnasielærere.
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Udviklingen i antal Facebookbrugere ifølge Facebooks egen hjemmeside (alle tal fra december måned):
2005: 6 mio. 2006: 12 mio. 2007: 58 mio. 2008: 145 mio. 2009: 360 mio. 2010: 608 mio. 2011: 845 mio.
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lærerne overvåge, om de bruges til fagligt relevante formål, og hvordan skal lærerne reagere,
hvis det ikke er tilfældet? Hvad skal være tilladt, og hvordan skal det markeres og håndhæves?
Disse spørgsmål er der tilsyneladende endnu ikke fundet tilstrækkelig mange adækvate svar
på. Man kan anskue disse år som en pædagogisk overgangstid i gymnasiet, hvor lærere og
elever er ved at finde deres ben i en fundamentalt ændret situation, som den nye teknologi
har skabt, og at vi p.t. befinder os i en tid med en uudviklet og ”dårlig it-kultur” (Tække & Paulsen 2014). Ingen ser ud til at betvivle de læringspotentialer, der ligger i at bruge it-værktøjer
(Buhl m.fl. 2005, Mathiasen m.fl. 2014a, 2014b, Tække og Paulsen 2012, 2013); men opgaven
ligger nu også i at forholde sig til de utilsigtede konsekvenser, the unplanned effects of technology (Nworie & Haughton 2008), som bl.a. er de relationelle konsekvenser for undervisningen,
herunder de ændrede betingelser for klasseledelse.
Den del af de utilsigtede konsekvenser af computerne i undervisningen, som hidtil er forskningsmæssigt belyst, er forstyrrelser. Lad os se på, hvor omfattende problemet er i de danske
gymnasier. Mathiasen m. fl. (2014) påviser, at 38 % af eleverne ”ofte” eller ”nærmest hele
tiden” oplever at blive forstyrret af deres egne ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter i
klasseundervisning, og 23 % oplever ”ofte” eller ”nærmest hele tiden” at blive forstyrret af
andres. 63 % giver udtryk for, at de ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter påvirker deres
udbytte af undervisningen. Det bekræftes i en lang række andre undersøgelser (Mathiasen &
Gregersen 2005, Louw Vestergaard m.fl. 2010, Mathiasen m.fl. 2012, Paulsen & Tække 2012,
2013). Det er altså en meget stor del af danske gymnasieelever, der er negativt påvirket af
ikke-undervisningsrelevant mediebrug. Mathiasen m.fl. (2014b) påviser desuden, at elever i
stort tal beder om lærernes hjælp til at begrænse forstyrrelserne. En del mener, at det er den
enkelte elevs ansvar at mobilisere den nødvendige ”selvbeherskelse” og ”selvdisciplin”, men
mange efterspørger i undersøgelsen, at læreren ”træder i karakter”, styrer computerbrugen og
udviser konsekvens, hvis anvisningerne ikke efterleves (ibid.). Det bekræfter således denne
undersøgelses fund om, at elever oplever situationen som problematisk, at mange efterspørger mere ydre styring fra lærerne eller mere indre styring fra sig selv, og at begge dele er udtryk for, at de ikke selv magter opgaven.

It-hele-tiden-strategien
De løsninger, som der hidtil er blevet afprøvet, handler især om at inddrage it mere aktivt i
undervisningen for at forhindre, at computerne bruges til andet end faglige aktiviteter. Den
intention giver især god mening i undervisning, hvor elever sidder med åbne computere uden,
at lærere inddrager dem fagligt. ”Social Media Education Eksperimentet” (SME) er et eksempel
herpå. Præmisserne for de interventioner, der blev foretaget i dette studie, var, at de deltagende lærere skulle inddrage sociale medier i undervisningen, og at de hverken måtte praktisere forbud eller ligegyldighed over for elevernes mediebrug, og der blev gennemført forsøg
med at inddrage især Twitter for at øge elevernes deltagelse, opmærksomhed og engagement.
Denne strategi er baseret på følgende intention:
SME-eksperimentet […] viser veje til at drage opmærksomheden tilbage til undervisningen fra udenomsaktiviteter (for eksempel fra onlinespil) ved i praksis at optage
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elevernes skærm-opmærksomhed og herved potentielt udkonkurrere andre aktiviteter (Tække & Paulsen 2013 s. 55).
Der er således tale om at okkupere dagsordenen på skærmene, tage konkurrencen op med de
sociale medier og beskæftige eleverne med faglige gøremål frem for ikke-faglige. SMEprojektet dokumenterer, at det har fordele i forhold til elevdeltagelse, opmærksomhed og
engagement. Men der er en lang række problemer, som forbliver uløst, hvis man kun anvender
den strategi at bruge mere it, og problemerne er dem, der er påvist i denne afhandling: Svag
fysisk kontakt mellem lærer og elever, begrænset øjenkontakt, vanskeliggjort spejling og koncentrationsproblemer, der stammer fra multitasking. Multitasking-problemet er nemlig, som
Tække og Paulsen selv gør opmærksom på (ibid. s. 54), ikke helt elimineret, selvom elever nu
skifter mellem forskellige faglige opmærksomhedsfelter på skærmen. Dertil kommer problemer, som ikke er behandlet i min undersøgelse, men som der er kommet fokus på de allerseneste år med den voksende mængde af tekster på skærmen som følge af e-bøger, i-bøger og
pdf-tekster, nemlig problemer med forståelse og overblik ved læsning af elektroniske tekster.
Elektroniske tekster har styrker med hensyn til adgang, redigering, kopiering og søgning, men
kan omvendt muligvis bidrage til de problemer med fagligt overblik, der vises i den empiriske
undersøgelse (Mangen m.fl. 2013, Mathiasen m. fl. 2013).
Et andet problem ved ”mere-it-strategier” i SME-udgaven er den begrundelse, der udspringer
af forbud-ligegyldigheds-argumentet. Projektet vil gøre op med ligegyldighed fra lærerens side
over for elevers mediebrug, dvs. laissez-faire-klasseledelse, der gør det til elevernes eget ansvar at styre. På linje med fundene i denne afhandling anskuer Tække & Paulsen det som udtryk for, at lærere ikke ved, hvad de skal stille op, og som en uheldig lærerholdning, der især
truer de svageste elevers deltagelse (ibid. s. 56 f), og som vi har set i min undersøgelse, opleves
som emotionel ligegyldighed, der skader motivationen. Derfor er det vigtigt at finde strategier,
der trækker lærere i en anden retning end ligegyldighed.
Men dogmet om forbud mod at forhindre elever i at bruge computeren er problematisk. Det
betyder i SME, at lærere ikke må operere med generelle forbud mod it og sociale medier, for
eksempel forbud mod mobiltelefoner eller Facebook (ibid. s. 27), og begrundelsen er følgende:
Forbud [virker] som en løsning, der umiddelbart synes at virke, men som ikke fungerer i praksis, bl.a. fordi den da omgås med snyd, idet kulturen ikke er blevet modnet
til sit nye mediemiljø, og eftersom den sorte skoles autoritære kultur i øvrigt ikke ønskes tilbage (ibid. s. 53).
Tække & Paulsen synes at mene, at forbud skal opretholdes gennem overvågning og disciplinering, at det skaber modstand og modkultur blandt eleverne og er udtryk for en autoritær lærerholdning, og derfor er det ikke en mulighed ikke at bruge it. Deres løsning er derfor konsekvent og udbredt inddragelse af sociale medier i undervisningen som et produktivt mellemfelt
mellem de to positioner, de har opstillet, nemlig forbud og ligegyldighed.
Men problemet er, at brugen af sociale medier bliver den eneste anbefalede didaktiske strategi, og det skaber lige så mange nye problemer, som det løser: For det første kommer mere it til
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at betyde it hele tiden. Det forstærker de relationelle omkostninger, som vi har set tidligere.
For det andet bliver det en strategi, der er mere styret af teknologien end af didaktikken. I
nogle fag giver det mening at bruge Twitter – i hvert fald noget af tiden, mens det i andre fag
kan blive en didaktisk spændetrøje, at man skal finde på måder at bruge netop denne måde.
For det tredje sætter det en uheldig og snæver normativ ramme omkring læreren som klasseleder, idet det fratager læreren didaktiske valg, hvad computerbrug angår. Ironisk nok taler
Tække & Paulsen om, at lærerne har ”forbud” mod at ”forbyde” mediebrug (ibid. s. 27). Med
forbud mod ikke at lade elever have computeradgang svækkes lærerens styringsmulighed og
autoritet og muligheden for aktivt at vurdere, om det at have adgang til computer er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt i en bestemt faglig situation. Det forekommer arbitrært,
at det på netop dette ene område skal gælde, at lærerens autoritet sættes ud af kraft. Der er
nok få, der for eksempel vil betvivle lærerens ret til at forbyde en elev at tale i telefon eller at
ligge og sove i timen. Men brugen af it har her fået en uheldig særstatus, som undtages det
repertoire, som lærerens klasseledelse kan spille over.
Henvisningen til ” den sorte skoles autoritære kultur” viser, at Tække og Paulsen forbinder
stærk klasseledelse med den autoritære ledelsesstil og tilsyneladende ikke ser potentialer i at
udvikle en autoritativ stil (se s. 49), som bl.a. indeholder muligheden for at forlange, at elever
midlertidigt lægger deres telefon væk eller lukker deres computer. Med forbuddet mod at
forbyde presses lærerne ned ad styringsaksen, og svag klasseledelse har negative relationelle
konsekvenser (se teorikapitel s. 49), så denne defensive strategi har en pris.
It-hele-tiden-strategien har også den pris, at det igen lige fra starten af gymnasieforløbet bliver
den enkelte elevs ansvar, om det faktisk lykkes at holde opmærksomheden på undervisningen,
eller om koncentrationsproblemer tager overhånd, selvom man løbende skal bruge sociale
medier fagligt. Mathiasen m.fl. (2014b) finder i lighed med denne afhandling, at elever hyppigt
refererer til ”selvbeherskelse” og ”selvdisciplin” som det, der skal løse problemerne, og som
jeg tidligere har vist, er det en moralsk forståelse, som elever nemt vender indad som skyldfølelse uden begreb om, hvad de i praksis kan gøre for at ændre deres adfærd.

Lærere i defensiven?
Men for at nå dertil, må lærere forholde sig til den diskurs, der har været gældende på området. De nye klasseledelsesspørgsmål, som computerbrugen rejser, stilles inden for en pædagogisk diskurs, dels hylder elevaktivitet (se tidligere afsnit om elevaktivering s. 45), dels ser udviklingen af it-kompetencer som en af de vigtigste politiske uddannelsesmæssige prioriteter. Det
kommer til udtryk i mange års centrale indsatsområder, fx UVM-projekterne ”Det virtuelle
gymnasium fra 2000”63 og ”Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af
fag og gymnasiale uddannelse 2010-2014”64. For en moderne gymnasielærer er udgangspunktet således, at det er godt, at elever arbejder selvstændigt, og at de bruger it. Samtidig er det
mange læreres oplevelse, at deres elever ved meget mere om it, end de selv gør: Elever er
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tilsyneladende ”digital natives”, mens de selv kun lige har lært det nødvendige65. Det betyder,
at lærernes opfattelse af deres egen autoritet på dette punkt kan være svag. De er fagligt velkvalificerede og pædagogisk uddannede, og derfor har de sædvanligvis en oplevelse af at have
lov til at bestemme. Men oplevelsen er mere usikker i forhold til computerne, for lærere kan
spørge sig selv ”har jeg egentlig forstand på it?”, og ”hvad har jeg så lov til at forlange?” (Louw
Vestergaard m.fl. 2010, Tække & Paulsen 2013).
Denne svage selvopfattelse kan være baggrunden for, at lærere typisk ofte udtrykker irritation
og giver irettesættelser til elever, der fx er på Facebook, men at man samtidig i mit empiriske
materiale ikke finder eksempler på åbne konflikter: Lærerne er i forhold til computerne så meget i tvivl om deres ret til at sætte sig i respekt, at de ikke bliver rigtig vrede og konfronterer
elevers adfærd direkte, men lukker det ud mellem sidebenene.
Der er også en anden kilde til, at mange lærere afholder sig fra at tage klasseledelsesopgaven
på sig i forhold til computerbrug. Det er ”ansvar for egen læring”-tænkningen, som jeg har
påvist i denne empiriske undersøgelse, og den har betydning for opfattelsen af, om lærere skal
”blande sig i” eller ej.
”Ansvar for egen læring” tænkningen (AFEL) kommer fra Norge, hvor man i midten af
1990’erne gennemførte et skoleudviklingsprogram i gymnasiesektoren med psykologiprofessor Ivar Bjørgen som frontfigur. Projektets udgangspunkt var en tese om, at elevers læring og
engagement vokser, hvis de får større ansvar for undervisningen. Bjørgen udviklede begreberne om det amputerede og det udvidede læringsbegreb, hvor det sidste betegner den ideelle
situation, hvor eleven arbejder selvregulerende og har indflydelse på store dele af undervisningen, og det er således knyttet til en ændret rollefordeling mellem elev og lærer, så eleven
selv skal definere sine læringsbehov og læringsmål og får stor kontrol og ansvar over læreprocessen. Det betyder også, at lærerens rolle nedtones til ”hjælper” (Bjørgen 1996).
På det tidspunkt, hvor AFEL blev introduceret i Danmark (1994-1997), fik det nye fokus på de
individuelle læringsprocesser og på metakognition stor betydning. Men AFEL i videre konsekvens har en afgørende svaghed. Tankegangen ligger i sit udgangspunkt tæt på teorier og
forskningstraditionen inden for selvreguleret læring (se s. 183). Men den blev ikke praktiseret i
overensstemmelse med præmisserne for selvreguleret læring. Bjørgen beskriver, hvad der
karakteriserer elever, som kan tage ansvar (Bjørgen 1996 s. 48), bl.a. evnen til at kontrollere
sin arbejdstid og arbejdsindsats, sin motivation og udholdenhed og selvtillid og personlig tryghed ved at påtage sig læringsarbejdet. Men hos Bjørgen selv finder man ikke meget om, hvordan man når dertil. Tankegangen ser mest ud til at tage udgangspunkt i, at eleverne på forhånd er velmotiverede. Lærerens rolle er altså ikke udfoldet i AFEL, og det er problematisk. For
hvordan skal en elev kunne tage ansvar, hvis viljen eller evnen til at arbejde ikke er til stede?
(Skaalvik og Skaalvik 2007). At lære at tage ansvar forudsætter, at man har gode læringsstrategier, og det betyder i computersammenhæng i skolen, at elever har lært at forholde sig bevidst
og hensigtsmæssigt til deres brug af computeren og i praksis er i stand til at administrere den,
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Se ”Professor: Myte at de unge er it-eksperter”, interview med Kirsten Drotner, ICLASS, Applemania efterår 2010
og en udfoldet beskrivelse af læreres forestillinger og elevers mangelfulde kompetencer:
http://gymnasieskolen.dk/gymnasier-har-brug-klasseledelse
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så den bidrager til læring. Hvis det ikke er tilfældet, forbliver det en moralsk kategori og en
appel til elevens bedre jeg, som bidrager til forestillinger om, at det handler om at ”tage sig
sammen”.
I den nuværende situation, hvor lærere af de grunde, jeg har fremlagt i det foregående, er så
meget i tvivl om deres egen rolle som klasseledere i forhold til elevernes computerbrug, kan
”ansvar for egen læring” for nogle lærere fungere som en legitimering af laissez-fairestrategien. Men det er en problematisk tilgang, der kan bidrage til at skabe relationel distance
mellem lærer og elever.
Sammenfattende kan man sige, at den tænkning, der ser ud til at herske om lærernes klasseledelsesopgave i forhold til computerbrug, har gjort det vanskeligt at finde autoritative svar, og
gymnasielærerne ser ud til at være blevet trængt i defensiven som klasseledere efter indførelsen af it-værktøjer. For med denne diskurs som udgangspunkt har det hidtil været svært at
finde andre ”moderne” svar på spørgsmålene om styring af elevernes computerbrug end at
lade dem styre det selv og overlade ansvaret for det nye magtfulde element i undervisningen
til eleverne, og det har omkostninger i forhold til elevers motivation og oplevelse af positive
relationer til lærerne.

Brug for alternative strategier
Men mere it behøver ikke at betyde it hele tiden, som er konsekvensen af et forbud mod, at
lærere løbende vælger computere fra. De læringspotentialer, der ligger i it-værktøjer, kan
forenes med en høj grad af lærerstyring og styrket kontakt mellem lærer og elever, og der er
andre mulige positioner end it-hele-tiden-strategien. It er i undervisningssammenhæng en del
af den pædagogiske logistik og bør vurderes med samme kritiske refleksivitet, som man anvender over for alle andre didaktiske elementer, dvs. stillingtagen til, hvornår det fremmer
læring, og hvornår det ikke gør. Et rationale bag SME-projektet er, at man fratager elever mulighed for at udvikle refleksiviteten ved at forbyde dem computeradgang. Men man kan anskue
det anderledes og sige, at det at håndtere en computer som læringsredskab skal læres, og at
det skal foregå i en progression, som lærerne tager ansvaret for, da hovedparten af gymnasieelever kommer fra folkeskoleklasser, hvor undervisningen ikke er foregået ved, at alle elever
har haft en computer foran sig. De har typisk private erfaringer med computeren som underholdningsredskab og erfaringer med at bruge nettet som læringsressource på forskellige måder i deres private liv (Ito m.fl. 2010), men få har erfaring med sig fra folkeskolen i konstant at
have computeren foran sig som læringsredskab i en skolekontekst. Data fra 2012 viser således,
at der er store variationer i, hvordan folkeskolelever er vant til at anvende it i undervisningen66.
Det gælder således om at finde en vifte af alternative klasseledelsesstrategier, der behandler it
som en del af lærerens samlede rammesætningsopgave, og som sikrer, at alle elever udvikler
hensigtsmæssige og reflekterede måder at bruge computeren på i skolesammenhæng. Det
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40 % anvender it dagligt i forbindelse med undervisningen, 35 % anvender it ugentligt, mens 25 % anvender it
månedligt eller sjældnere. Den digitale folkeskole. Vurderinger og holdninger fra elever og forældre. KMD Analyse
2012. http://www.kmd.dk/Documents/Presse/KMD%20Analyse/KMD%20Analyse%20%20Den%20digitale%20folkeskole%20-%20Vurderinger%20og%20holdninger.pdf

197

kunne være i form af, at lærere planlægger progressiv træning af elevers brug af computeren
som et læringsredskab, som indebærer, at man løbende tager stilling til, om den skal være
åben eller lukket, og hvad man skal bruge den til, og dermed med mellemrum lægger skærmene væk. Derved hjælpes elever til en bedre koncentrationsevne ved at have pauser uden
skærmlæsning, og de oplever, at læreren giver dem aktiv støtte i denne vanskelige del af deres
læringsproces. En sådan veksel-praksis kan således også give nogle tidsrum, hvor der ingen
fysiske barrierer er mellem parterne i klassen, hvilket har relationelle gevinster i form af bedre
kontakt og muligheder for dialog.
Det er en del af lærerens opgave at vurdere, hvornår konkrete elever og klasser har den nødvendige evne til selvstændigt at håndtere computerne. Ligesom alle andre studiekompetencer
er det noget, elever skal lære, og derfor også noget, lærere skal træne som en vigtig del af
elevers digitale dannelse67 (Buckingham 2006).
Man kan således i modsætning til it-hele-tiden-strategien sige, at det at træne elevers evne til
at håndtere computeren kombineret med målrettet og koncentreret fagligt arbejde med computer og koncentreret faglig dialog uden computere kan udnytte læringspotentialerne ved it
uden de relationelle omkostninger, som den nuværende generelle praksis ser ud til at have.
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EU-definition 2007: at lokalisere information, at evaluere og reflektere over information, at lagre og organisere
information, at præsentere og dele information, at kommunikere og deltage i samarbejdende netværk. Tænketank
for digital dannelse i gymnasieskolen, http://projekter.bibliotekogmedier.dk/sites/default/files/rapport/InvitationT%C3%A6nketank_for_digital_dannelse-version-final-150312_0.pdf
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Del seks: AFSLUTNING
6.1. Konklusioner
Udgangspunktet for denne ph.d.-afhandling var et ønske om at undersøge aktuelle problemer
med gymnasieelevers motivation og engagement i undervisningen og at belyse dem ud fra den
antagelse, at det i høj grad er nede i ”maskinrummet” i det daglige arbejde og i den enkelte
elevs oplevelse af relationen til læreren, at motivationen formes. Det har således været projektets intention at belyse disse problemer fra en relationel vinkel, og ph.d.-projektets overordnede forskningsspørgsmål lød derfor således: Hvilken betydning har relationen mellem lærer
og elev for gymnasieelevers motivation i praktisk undervisning? Jeg kan nu samle afhandlingens empiriske og teoretiske resultater og konkludere følgende:
Undersøgelsen peger på, at gymnasieelevers oplevelse af forholdet til deres lærere har stor
betydning for deres motivation. Det er der solidt grundlag for at sige med henvisning til nyere
motivations- og relationsforskning, og det er bekræftes i denne empiriske undersøgelse.
Nyere forskning forstår motivation som en afspejling af elevers selvopfattelser og deres erfaringer med at gå i skole. Disse erfaringer kan elever udvikle og ændre, og det er derfor noget,
lærere har stor indflydelse på. Denne nyere forståelse ligger imidlertid langt fra den forståelse
af motivation, der kommer til udtryk i mit empiriske materiale. Her ser vi et moralsk, individualiseret begreb om motivation som et fait accompli og noget, elever enten har eller ikke har, og
som både lærere og elever i materialet knytter til vilje og evnen til at ”tage sig sammen”. Med
udgangspunkt i nyere motivationsforskning kan man altså se, at de gængse begreber spærrer
for muligheden for at udvikle elevers motivation, og det tyder på, at der er behov for en opdatering af gymnasielæreres teoretiske forståelse af motivation.
Undersøgelsens relationelle vinkel er blevet teoretisk underbygget med de dele af motivationsforskningen, som udforsker disse sammenhænge. Her er der er ved at være konsensus om, at
relationen mellem lærer og elever har afgørende indflydelse på elevens motivation, fordi læreren igennem sit forhold til den enkelte elev påvirker elevens selvopfattelser og motivationsforestillinger – positivt eller negativt. Læreren kan få adgang til at påvirke forestillinger og erfaringer i positiv retning ved at udvikle et læringsmiljø, der er præget af varme, tillid og støtte, og
ved at præsentere eleverne for hensigtsmæssige holdninger og tilgange til skolearbejdet, som
eleverne kan imitere og med tiden internalisere.
Den forståelse af relationernes betydning kan jeg i min empiriske undersøgelse kun spore som
vage fornemmelser blandt lærerne, der ser ud til at mangle begreber og indsigt i, hvorfor og
hvordan denne sammenhæng virker. Eleverne giver omvendt udtryk for, at deres relation til
læreren er noget af det, der har allerstørst betydning for, hvordan det er at gå i gymnasiet,
hvordan de oplever fagene, og om de vælger at arbejde engageret eller ej. Blandt elever i den
empiriske undersøgelse har jeg endvidere identificeret den opfattelse, at stort set alt, hvad en
lærer gør, tolkes relationelt af eleverne. Den opfattelse underbygges af teorien om det udvidede relationsbegreb og viser, at heller ikke lærerens didaktiske valg med hensyn til klassele-
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delse og valg af arbejdsformer er relationelt neutrale. De to parter i undersøgelsen deler ikke
denne forståelse og har ikke et fælles sprog til at tale om det.
Min undersøgelse leverer en række eksempler på, at interaktionen mellem lærer og elever har
stor betydning for, om elever fastholder deres motivation eller mister den. For det første viser
undersøgelsen, at lærerens personlige kontakt til den enkelte elev har stor relationel betydning. Det drejer sig om venlighed, smil, øjenkontakt og løbende kontakt i timerne, og det drejer sig om, at læreren er villig til at hjælpe og udtrykker anerkendelse af elevens arbejde. I særlig grad gælder det lærerens opmærksomhed i de sensitive øjeblikke, hvor elever søger lærerens hjælp i en svær situation, enten af personlig art eller om problemer med skolen af en vis
alvor. Det ser ud til at være af stor vigtighed, hvordan lærere reagerer, og om de viser empati
og forståelse, idet elevens tillid til læreren i sådanne øjeblikke kan have langtrækkende konsekvenser for elevens forhold til faget og motivation for at arbejde med det.
For det andet har den fysiske indretning af klasserummet relationel betydning. Det er en del af
lærerens klasseledelsesopgave at forholde sig til disse didaktiske faktorer, og det ser ud til, at
en række fysiske barrierer, som eksisterer i typiske indretninger af klasserum, er medvirkende
til at svække kontakten mellem lærer og elever. Opslåede computerskærme, uoverskuelige
bordopstillinger, rækker af borde langt fra læreren, trange gangforhold og manglende mulighed for at få tasker, tøj, elektriske ledninger osv. af vejen, som gør det svært at komme i fysisk
kontakt og at se hinanden, svækker de to parters kontakt og gensidige forståelse. Især kan
traditionelle bordopstillinger på række være årsag til, at elever, der sidder længst væk fra læreren, får svært ved at opbygge en positiv relation til læreren og får forstærket en i forvejen
uheldig selvopfattelse. Ved at ændre på bordopstillingen og tage ansvar for at bestemme, hvor
elever skal sidde, kan lærere være med til at styrke relationen.
For det tredje ligger der i lærerens måde at forholde sig til elevers computerbrug en stor relationel betydning. Lærerens klasseledelsesstil er generelt i høj grad medvirkende til at etablere
elevernes oplevelse af relationen. Afhandlingen viser, at der i undersøgelsens klasseværelser
hersker markant uklarhed i forhold til, hvordan lærere skal forholde sig som klasseledere til
styring af elevers computerbrug. Mange læreres tilbageholdende strategi på dette område
betyder, at elever kan tolke lærere som ”ligeglade” med, om de er med i undervisningen eller
ej, og at det virker demotiverende. Både i min empiriske undersøgelse og i klasseledelsesforskning kan man se, at en sådan lav styringsgrad er uheldig for lærer-elev-relationen, og det er
derfor vigtigt, at lærere finder nye strategier i forhold til computerne. Sådanne strategier bør
være et alternativ til udbredt laissez-faire-praksis, og de bør medtænke, hvordan der i undervisningen kan skabes tidsrum uden computerskærme, fordi de spærrer for nonverbal kommunikation og svækker kontakten mellem lærer og elever. Endvidere bør nye strategier på området indtænke, hvordan lærere gradvist og systematisk kan træne elever i at håndtere dem som
læringsredskab.
For det fjerde viser min empiriske undersøgelse, at der kan være relationel betydning i at arbejde med elevers vedholdenhed. Der er eksempler på, at det er betydningsfuldt for elevers
motivation og hele skoleforløb, om de har gode arbejdsvaner og strategier, der gør, at de kan
få gjort de ting, de skal, og samtidig, at de oplever det som deres eget ansvar og skyld, hvis de
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ikke magter deres skolearbejde. Der kan således være et potentiale i, at lærere fokusere på
elevers søvn, koncentrationsevner og psykiske trivsel som forudsætning for, at de kan arbejde
motiveret. Det kan ikke fastslås på basis af denne undersøgelse, men der tegner sig et billede
af, at læreres hjælp til disse vanskeligheder vil kunne medvirke til, at elever oplever at bliver
fritaget for negative oplevelser af utilstrækkelighed, og at lærerens hjælp således kan være en
relationel gestus, som styrker motivationen hos elever, der har svært ved at føre deres gode
intentioner ud i livet.
Sammenfattende er det undersøgelsens centrale pointe, at lærere har afgørende betydning for
elevers motivation, og at de faktisk kan gøre noget ved elevers problematiske læringsadfærd.
Det retter fokus mod læreres egen adfærd og rolle og giver dem nye muligheder for at påvirke
situationen. Samtidig kræver det, at lærere ændrer deres opfattelse af elever og motivation og
undersøger, hvad de selv gør, hvad de kunne gøre anderledes, og hvordan de kan arbejde med
deres relationskompetence.
Relationskompetence i en generel definition kan forstås som lærerens vilje og evne til at etablere positive relationer til hver enkelt elev og at påtage sig ansvaret for relationens kvalitet,
idet det er læreren, som er den stærkeste part i den asymmetriske relation til eleven. I den
aktuelle gymnasiepædagogisk kontekst ser der især ud til at være potentiale for at styrke elevers motivation gennem, at lærere styrker deres egen relationskompetence ved især at sætte
fokus på, hvordan man kan øge den daglige personlige kontakt til den enkelte elev, og hvordan
man kan udvikle en form for klasseledelse, som forener en høj grad af styring af undervisningen og en høj grad af nærhed til eleverne.
I indledningskapitlet præsenterede jeg det paradoks, at gymnasieelever ser ud til at være meget motiverede for at få en uddannelse, men meget lidt motiverede for at gå i skole og at gøre
det, som det kræver. På baggrund af min undersøgelse er der grund til at tro, at en del af the
missing link mellem de to dele kan være, at mange elever har brug for relationer mellem lærere og elever, som er mere positive og præget af mindre distance, end de oplever nu, og at der
er et motivationspotentiale i at arbejde med lærernes relationskompetence, som ikke udnyttes
aktuelt.

6.2. Diskussion
I dette afsluttende afsnit vil jeg zoome ud og diskutere mine konklusioner i et bredere perspektiv, der inkluderer nogle overvejelser om gymnasielærerrollen og hvilke konsekvenser, undersøgelsens fund kan få for pædagogisk efteruddannelse og pædagogikum. Mange af mine pointer er inspireret af diskussioner på gymnasier efter oplæg, hvor har jeg har præsenteret lærere
og ledere for mine foreløbige resultater og inviteret til debat, og respons herfra er indarbejdet
i denne diskussion.

Hvordan får lærere tid til det?
Det kan være en naturlig reaktion for lærere at spørge, hvordan det skal kunne lade sig gøre at
finde tid til at påtage sig endnu en ny opgave midt i en i forvejen presset hverdag. Først og
fremmest er der ikke nødvendigvis tale om ”en ny opgave”, men snarere en ny måde at tænke
på og noget, man skal skaffe sig forståelse af. Et vigtigt udgangspunkt er, at det ser ud til, at
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lærere har behov for at få bedre indsigt i, hvad der faktisk foregår i klasserummet, og hvordan
eleverne arbejder og tænker. De lærere, jeg har interviewet, har givet udtryk for kun at kende
en lille del af, hvordan det tager sig ud fra elevperspektiv; men hvis lærere skal ændre deres
praksis, må det være på baggrund af indsigt i situationen og i, hvordan elever oplever den.
En elementært enkelt måde er, at lærerne taler mere med eleverne om problemerne. Det ser
ud til, at de to parter typisk kun sjældent taler sammen om det, som de samstemmende opfatter som problemer, og det er mit klare indtryk efter at have interviewet elever, at det også er
noget, eleverne føler behov for. Den opfattelse af manglende engagement, som jeg har påvist i
undersøgelsen hos både elever og lærere, individualiserer problemerne som den enkelte elevs
”skyld” og kan efterlade den enkelte i en ensom situation. Af mine interviews fremgik det, at
lærere og elever stort set ikke mødes i dialog, og jeg tror, at det at lærere skaber mulighed for
at italesætte dem i fællesskab og sætte dem på dagsordenen i timerne, så elever kan lytte til
hinanden og læreren kan lytte til dem, sandsynligvis i sig selv vil opleves som interesse og omsorg fra læreren side og være med til at ændre situationen i positiv retning.
Lærere kan også øge deres indsigt gennem kollegial supervision, hvor de sammen med kolleger
gennem en fokuseret og rammesat metode får mulighed for at reflektere over deres egen undervisning og samspil med eleverne. Det kan også ske ved, at de helt enkelt observerer deres
egne elever i kollegers timer, ikke med fokus på kollegaen, men på eleverne, for at få et bedre
billede af, hvordan undervisningen tager sig ud fra deres perspektiv.
Når det i denne afhandling gentagne gange siges, at der er behov for bedre kontakt, flere samtaler osv., kan det også opleves som en ny tyngende opgave. Men måske er det vigtigt at erkende, at lærere ikke kan nå alle elever hele tiden, men at man må nå alle engang imellem. Det
indebærer fx, at man holder øje med sit kommunikationsmønster og sikrer sig, at der ikke er
elever i klassen, man aldrig får talt med. Det indebærer måske også, at man med mellemrum
prioriterer at afsætte tid til små samtaler med hver enkelt, fx i forbindelse med karaktergivning, ”trivselssamtaler”, tutor- eller mentorsamtaler, og det kan måske bedst realiseres, hvis
lærerne i et team samarbejder om opgaven og fordeler den mellem sig, så man fordeler opgaven og hjælpes ad med at holde øje med, hvem i klassen der ser ud til at have behov for særlig
opmærksomhed lige nu.

Hvem er det, der har brug for bedre relationer?
Hvem er det så, der har brug for mere kontakt og hjælp til at få tingene gjort? Der er ingen tvivl
om, at lærerens støtte er særlig vigtigt for elever, der har faglige problemer, mangler forældreopbakning og har så dårlige skoleerfaringer, at de har fået negative mestringsforventninger.
Men forskellene på elever må ikke overdrives; for som det fremgår af forskning og af eleveksempler i min undersøgelse, gælder behovet for positiv støtte alle elever, selvom det er i varierende grad.
Det springende punkt er naturligvis, hvor meget det så i praksis indebærer, og et aktuelt eksempel viser, hvor stor uenigheden om det kan være i den danske gymnasiedebat. Et fynsk
gymnasium har fra skoleåret 2013-14 besluttet at give alle elever en mentor, som skal følge
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elevernes faglige og personlige trivsel og udvikling gennem samtaler. Det får i en avisomtale
følgende kommentar fra gymnasieforskeren Steen Beck, som citeres for følgende:
Der er en tendens til, at vi ser eleverne som nogle små svage pus, der ikke kan klare sig
uden anerkendelsespædagogik, relationskompetence, coaching og så videre. Rigtig
mange gymnasieelever vil ikke have brug for mentorer, men vi lever i en narcissistisk
tidsalder, og også dygtige elever vil formentlig synes, det er dejligt, at de ”bliver set” i
en mentorsamtale. Efter min mening er det problematisk, for vi skal passe på med at
give vores unge mennesker en opfattelse af, at de er nogle porøse skravl og gøre dem
svagere, end de egentlig er (Jessen 2013).
Synspunktet ser ud til at være, at nødvendigheden af bedre relationer kun gælder dem, der
ikke er ”dygtige”. De dygtige har ikke brug for det, og det kan være skadeligt at hjælpe dem for
meget, fordi de bliver fastholdt i et narcissistisk behov for bekræftelse.
Denne argumentation står i kontrast til det generelle behov for mere kontakt til læreren, der
fremgår af mine elevinterview, og til tilsvarende pointer i den forskning om mistrivsel, jeg tidligere har refereret. Min undersøgelse viser, at vi er langt fra at overdrive omsorgen. Desuden
bygger argumentationen på en forestilling om, at man her kan kategorisere eleverne i ”dygtige” og de andre. ”De svage” og ”de nye elevtyper” er betegnelser, der ofte bruges til at udpege
elever, der har brug for hjælp. Men talen om nye elevtyper og særligt ”de gymnasiefremmede”
har efter min vurdering skabt en problematisk forestilling om, at det er en speciel gruppe af
elever med særlig familiebaggrund, som har problemer, og som betyder, at lærerne bliver nødt
til at gøre noget, de ikke plejer. Selvom det har været vigtigt at få gjort opmærksom på, at
gymnasiets sproglige og kulturelle koder ikke deles af alle elever, har det skabt en uheldig ekskluderende retorik, for problemerne i klasserummet gælder langt ud over disse grupperinger.
Faglig og personlig usikkerhed, koncentrationsproblemer og psykisk mistrivsel er noget, der
præger alle slags elever – også de ”gamle elevtyper”, også akademikerbørn, også ”de dygtige”
med præstationsangst og planlægningsproblemer. Lars Ulriksen formulerer pointen således:
Ikke alle gymnasiefremmede elever er fagligt svage elever! Nogle klarer sig fremragende uanset deres baggrund, også selvom de er bagud på point, når gymnasieforløbet
begynder. Ikke alle elever, som ikke lever op til gymnasiets krav og forventninger, er
gymnasiefremmede (Ulriksen 2013).
Min undersøgelse tyder på, at det er en forskelligartet del af gymnasieeleverne, der har svært
ved at honorere skolens krav, fordi der ikke er balance mellem deres forudsætninger og deres
udfordringer. Derfor kan der være grund til at undersøge, hvordan vi generelt kan arbejde på
at styrke elevernes faglighed ved at udvikle bedre relationer til dem og derigennem give dem
bedre støtte.

Faglighed vs. ”trivsel”?
Bag ved nogle læreres reservationer over for at se det som et generelt behov at styrke lærerelev-relationer ligger givetvis også en tankegang, som man genfinder mange steder i den pædagogiske debat, nemlig forestillingen om, at der er en modsætning mellem faglighed og triv-
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sel, og at de to ting modarbejder eller udelukker hinanden. Den tidligere formand for Gymnasieskolernes Lærerforening formulerer modsætningen sådan, at det at arbejde med elevernes
trivsel ”tager tid fra det faglige”68, og man kan også finde modsætningen i den omvendte udgave, at høje faglige krav går ud over elevers trivsel. Den eksisterer som you poor dearsyndromet, når lærere stiller lavere krav og forventninger til elever, som de synes det er synd
for, fordi de har svært ved tingene, eller fordi de har personlige problemer69. Vi mødte også
modsætningen i indledningskapitlet, hvor lærerne ser ud til at positionere sig i to grupper,
hvor den ene går ind for faglige krav og konsekvens over for uengagerede elever, og den anden
mener, de skal have mere støtte og omsorg.
Min empiriske og teoretiske undersøgelse viser, at der ingen modsætning er. Der er efterhånden forskningsmæssig evidens for, at et positivt og støttende læringsmiljø har afgørende betydning for elevers faglige læringsudbytte, og at faglige krav for alvor kan skærpes, når elever
trives og mestrer deres udfordringer.
Opfattelsen af, at der er en modsætning, kan være opstået, fordi gymnasielærere har tradition
for primært at forstå sig som faglærere. Deres uddannelse er først og fremmest faglig, den
lange universitetsuddannelse er det førstevalg, de har foretaget, og først senere har de valgt
en pædagogisk karriere og fået en kort pædagogisk uddannelse. Selvom det kan være fagligt
svært at være ny lærer og overskue gymnasiefagligheden, som ikke er identisk med universitetsfagligheden, er de fleste udstyret med – eller får hurtigt – klare faglige standarder og kvalitetskriterier, både for deres eget arbejde og for elevernes præstationer.
Det samme er ikke tilfældet med de pædagogiske standarder. Gymnasielæreres teoretiske
fundament på dette område er meget mindre; pædagogik er i høj grad noget, man øver sig på i
praksis, og der er i Danmark tradition for en udstrakt metodefrihed og opfattelse af, at lærere
selv vælger deres ”stil”, og at den ene er lige så god som den anden. Hvad der er vigtigst i denne sammenhæng er, som jeg har vist i gennemgangen af diskursen omkring pædagogikum, at
gymnasielærere i deres pædagogiske uddannelse ikke får et reflekteret teoretisk grundlag, der
handler om relationernes betydning og om ”trivsel”. Grundbøgerne, pensum og undervisningen på teoretisk pædagogikum indeholder meget lidt om disse emner, og de vejledere, kursusledere og tilsynsførende, som de nye lærere møder, har sandsynligvis heller ikke et begrebsapparat at tale om dem i, fordi de også er prægede af denne diskurs.
Resultatet er, at der mangler forståelse af, hvad relationskompetence er, og der mangler professionelle standarder for læreres arbejde med motivation og relationer. Der er ikke stor viden
på området, og så er feltet åbent for vrangbilleder af, hvad det vil sige: Betegnelser som feel
good, bekræftelse af narcissisme, at fedte for eleverne, at please eller nurse eleverne, som
bruges i debatten, og som vi har set eksempler på i indledningen, kan tolkes som udtryk for, at
lærere mangler indsigt og derfor kommer til at karikere. Hvis det at arbejde med relationskompetencer således betragtes som udtryk for slap amatørisme, kan man godt forstå, at lære-
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re ikke ønsker at give efter for ”modebølgen”, når man er vant til at fastholde høje kvalitetskrav på det faglige område.
Men som jeg har vist med baggrund i omfattende international forskning, kan man forholde sig
til disse emner med samme professionalisme, som man forholder sig til fagligheden. Kvalitetskrav gælder også her, og forskningen peger på, at det ikke et spørgsmål om lærere skal forholde sig til dem, men hvordan. Det er fx ikke godt for nogen at sige you poor dear.
Samtidig er det en vigtig pointe, at man ikke kan tænke relationerne væk. De er der altid. GL’s
tidligere formand, Gorm Leschly, er citeret for følgende:
Man skal huske på, at der findes mange måder at være en god lærer på – også i dagens
gymnasium. Der findes ikke et mirakelmiddel som ’at have personlige relationer’ til
eleverne, som giver klassen eller holdet den ideelle undervisning (Cronwald 2013).
Hvis man skal tage Leschly på ordet, er det at have personlige relationer noget, som nogen kan
vælge, og andre kan fravælge. Men alle lærere indgår altid i personlige relationer med deres
elever, og det drejer sig derfor om at have blik for dem, man indgår i, og at have professionelle
begreber for dem. Hvis ikke, kommer for meget til at udspille sig på et ubevidst plan, og forestillinger, som er ubevidste eller implicitte, kan det være svært at få øje på og at arbejde professionelt med.
Gymnasielærere forstår altså traditionelt primært sig selv som faglærere med universitetsfagligheden som udgangspunkt, og denne selvforståelse har nær sammenhæng med lærernes
forståelse af deres lærerrolle. For gymnasielærere er lærerrollen anderledes end folkeskolelæreres, hvis rolle altid har indeholdt elementer af både faglighed, opdragelse og omsorg, fordi
eleverne er yngre. Det afspejles også i uddannelsen, hvor det faglige og pædagogiske er tænkt
sammen. Men for gymnasielærere er det ikke på samme måde indiskutabelt, at opdragelse,
omsorg, trivsel og motivation hører med. Lad mig give to eksempler:
På en af de skoler, hvor jeg har holdt oplæg, formulerede Pædagogisk Udvalg nogle spørgsmål,
som lærerkollegiet bagefter skulle diskutere i grupper. De første to lød sådan:
1. Er det lærerens opgave at motivere eleverne til at arbejde med det faglige stof?
2. Er du villig til at optræde som leder i klasserummet, og hvad mener du denne rolle omfatter?
Det, at disse spørgsmål bliver stillet, tyder på, at i hvert fald nogle lærere tænker, at det at
motivere elever og det at være klasseleder ligger uden for den selvfølgelige faglige lærerrolle.
Det andet eksempel er fra den ene af de skoler, hvor min empiriske undersøgelse er foregået,
og som er refereret i et af elevportrætterne (s. 110). ”Min” klasse blev på et tidspunkt genstand for megen diskussion blandt lærerne, fordi de var utilfredse med elevernes opførsel i
timerne og deres engagement i undervisningen. Derfor kontaktede klasselæreren skolens to
coaches. Det er to, som er ansat af skolen til at tage sig af forskellige sociale og adfærdsmæssige problemer. De er ikke lærere og bruges i forhold til alle skolens klasser. De arrangerede
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efter aftale med klasselæreren et par timers samtale med klassen, og jeg overværede den første af dem og havde tilfældigvis interview med fire elever umiddelbart bagefter. Seancen
handlede om den kultur og kommunikationsform, eleverne havde udviklet i klassen, og om
elevernes personlige ansvar for den. Under interviewet bagefter var eleverne himmelfaldne:
De var ikke klar over, at der var så alvorlige problemer, som de nu havde fået at vide af de to
coaches, for lærerene havde slet ikke snakket med eleverne om det. I denne historie blev problemerne håndteret som noget, der ikke havde noget at gøre med undervisningen. Opgaven
var blevet udliciteret og placeret helt løsrevet fra pædagogikken, og det viser, at det ikke blev
opfattet som lærernes opgave at løse problemerne.
De to eksempler demonstrerer, at det selvfølgelige udgangspunkt er, at lærerne skal levere
faglig undervisning; men det er ikke selvfølgeligt for alle lærere, at det hører med til læreropgaven at motivere, at lede arbejdet i klassen og at løse adfærdsmæssige problemer.
Men med den udvikling, jeg har skitseret, tyder det på, at gymnasielæreres lærerrolle er under
pres for at indoptage mere af omsorgs- og opdragelseselementerne, som vi ser i den offentlige
debat. Diskussionerne handler i høj grad om, hvor grænserne for en ny lærerolle så skal gå. Når
man vil udvikle positive relationer, skal man så være venner med sine elever, og skal man invitere en elev med store problemer med hjem? Svaret på begge spørgsmål er for mig at se nej;
men det viser, at det er nødvendigt at diskutere grænserne for den professionelle nærhed.

Brug for efteruddannelse og nytænkning af pædagogikum
Der er altså mange praktiske spørgsmål, der skal afklares, hvis gymnasielærere skal påtage sig
en bredere lærerrolle. Men for mig at se er det allervigtigste, at lærere udvikler et nyt mindset, dvs. en ny forståelse af motivation og relationernes betydning. Som jeg har vist, er mange
lærere præget af nogle opfattelser, som har nogle uheldige konsekvenser. Lad mig nævne to
konkrete eksempler:
Jeg har flere gange bemærket, at nogle gymnasielærere er begyndt at tale om taberdrengene.
”Det er bare ikke noget, vi siger højt”, får jeg at vide. Men dette syn på visse tilsyneladende
umotiverede elever har, som vi har set, store negative konsekvenser for måden, eleverne bliver behandlet på, uanset om det siges højt til eleverne eller ej. Det andet eksempel stammer
fra en diskussion efter et foredrag, hvor jeg havde refereret et lærerudsagn fra mine interview,
hvor læreren taler om at få elever til at ”åbne deres læringsrum”. Under diskussionen stiller en
af de tilstedeværende lærere dette spørgsmål: ”Tror du, at alle elever har et læringsrum?”
Både dette spørgsmål og sprogbrugen om taberdrenge viser, at der er brug for at justere forståelsen af elever, deres læringsmuligheder og af lærerens rolle heri, og det drejer sig primært
om at præsentere en alternativ teoretisk forståelse. Samtidig er det et af mine teoretiske fund,
at der er diskrepans mellem den diskurs, der præger gymnasielæreres pædagogiske uddannelse, og den teoretiske forståelse i international forskning på området. Der er derfor brug for at
undersøge, hvordan pædagogikum og efteruddannelse i højere grad kunne komme til at bidrage til en adækvat teoretisk forståelse.
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Det er ikke et særligt dansk problem, at det teoretiske grundlag for den pædagogiske uddannelse er mangelfuldt. Den internationalt anerkendte hollandske uddannelsesforsker Monique
Boekaerts, som jeg har citeret flere gange i det teoretiske kapitel, leverer i en OECD-artikel
med titlen The Crucial Role of Motivation and Emotion in Classroom Learning (Boekaerts 2010)
en bredside mod den dominerende pædagogiske forståelse og mod den pædagogiske uddannelse, som gives til lærere i det meste af verden. Det teoretiske grundlag er for snævert og
negligerer i alt for høj grad de emotionelle og relationelle sider af undervisningsopgaven:
The models commonly used to design teaching and learning do not capture all the
complexity that students bring to their learning. Unless the students’ cognitions and
emotions about learning are adequately factored in, these models do not represent
well the dynamics of the learning process […] It is essential that experts in cognition,
motivation, teaching and learning work together to design programmes that inform
teachers on how the cognitive and motivation systems work together during the learning process (ibid. s. 92 + 107).
Der er også i Danmark hvide pletter på det teoretiske landkort, hvad angår disse vigtige
spørgsmål. I lyset af, hvordan lærere er udrustet i dag, vil Boekaerts’ mål kræve et nyt fokus på
motivation, relationer og læreres relationskompetence i pædagogikum, og det vil kræve en
revision af det almenpædagogiske pensum til teoretisk pædagogikum, så det kommer til at
indeholde langt mere om disse emner og inkludere international forskning på området, som
stort set er fraværende i dag.
At man faktisk kan gribe opgaven anderledes an, end vi har valgt at gøre i Danmark, kan vi gå
til New Zealand for at se. I foråret 2012 var jeg på studieophold ved University of Auckland,
School of Learning, Development and Professional Practice, hvor jeg stiftede bekendtskab med
den newzealandske teoretiske tilgang til uddannelsen af gymnasielærere og overværede undervisning på en række gymnasier. I den pædagogiske uddannelse af gymnasielærere, som den
praktiseres på University of Auckland70, er der stort fokus på eleverne og på ”positive professional relationships”. Ud af 14 kursusgange på den teoretiske del bruges 10 gange på emner,
som ligger inden for denne afhandlings område. Overskrifterne er fx
•
•
•
•
•

Adolescent development
Motivation and engagement
Positive classroom management
Students with special needs
The role of metacognition, self-regulation and self-regulated learning.

Således betragter man i New Zealand disse emner som de vigtigste for nye lærere, og de bliver
udrustet med en solid teoretisk ballast om dem. Samtidig er der i kravene til en autorisation,
alle lærere efterfølgende skal igennem, opstillet kvalitetskriterier for, hvordan man arbejder
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med dem. Det krav, som nævnes allerførst i autorisationens Registered Teacher Criteria71,
handler om ”appropriate professional relationships”, og derefter følger en række indikatorer
for, hvad det vil sige. I New Zealand Curriculum, som er en national helhedsplan for undervisningen fra klassetrin 1-13, indgår et fælles pædagogisk program, Effective Pedagogy, hvis første punkt hedder ”Creating a supportive learning environment”72.
I New Zealand har man altså en helt anderledes forståelse af undervisning og af, at disse emner er nogle af de mest afgørende for, at elever får et godt fagligt læringsudbytte. Det kommer
ikke mindst til udtryk i uddannelsen af lærere, der sigter mod at udruste dem til at udfylde en
bred lærerrolle, som har ophævet det skel mellem faglighed og trivsel, som eksisterer i Danmark.

6.3. Undersøgelsens begrænsninger og nye forskningsperspektiver
Afslutningsvis vil jeg pege på nogle af de begrænsninger, som denne afhandling har, og som
kunne være udgangspunkt for nye forskningsperspektiver.
Mit fund, at elevers lærings- og mestringsstrategier og vedholdenhed kan være afgørende for,
om de holder fast i motivationen eller mister den, er ikke tilstrækkeligt empirisk belyst i undersøgelsen, da det er en pointe, der blev identificeret ret sent i processen. Det kunne være udgangspunkt for en ny kvalitativ undersøgelse at få uddybet, hvordan elever tænker og arbejder
med disse temaer i deres daglige arbejde, da mestringsbegrebet hidtil ikke er gjort til genstand
for forskning i dansk skolekontekst. Der er også baggrund for at søge yderligere teoretisk belysning af temaerne, bl.a. fra den del af forskningstraditionen omkring Self-Regulated Learning,
der arbejder med læringsstrategier og arbejdsvaner.
Også andre peger på relevansen af yderligere forskning om vedholdenhed. Noemi Katznelson
siger i et interview om motivationsproblemer:
Vi kan se behovet for, at det at selvmotivere sig bliver større, men ingen kan byde ind
med, hvordan man lærer unge at motivere sig selv og disciplinere sig selv. Det er en
stor opgave for uddannelsessystemet i årene fremover: Hvordan fremmer vi det (Højbjerg 2013).
Katznelsons udtalelse bekræfter, at det at ”motivere sig selv og disciplinere sig selv” er et underbelyst tema. Vedholdenheds betydning for at gennemføre en uddannelse er undersøgt i en
EVA-undersøgelse blandt studieledere på videregående uddannelser, som betragter det som
studerendes allervigtigste forudsætning 73. Men i forhold til ungdomsuddannelserne er det et
tema, som ikke bliver tematiseret, og som der mangler viden om.
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Et vigtigt underpunkt i ny forskning kunne være at få belyst de problemer med koncentration
blandt elever, som denne undersøgelse identificerer, men ikke har grundlag for at forstå til
bunds. Det kalder tilsvarende på ny forskning, der empirisk og teoretisk kan belyse kilderne til
disse problemer. Tilsvarende kalder undersøgelsens fund om betydningen af ”sensitive øjeblikke” på både yderligere empirisk og teoretisk belysning.
Læreres relationskompetence har jeg behandlet indgående; men mulighederne for, at lærere
kan arbejde med at udvikle den, er kun sporadisk berørt. Fremtidig forskning kunne med fordel
undersøge, hvilke betingelser, der er gunstige for lærerudvikling, og hvilke former for undervisning og efteruddannelse, der egner sig til at arbejde med personlige og sociale kompetencer. Blandt andet kunne de ledelsesmæssige opgaver, der knytter sig til at støtte lærerne i
denne udvikling, være et vigtigt nyt forskningsperspektiv på feltet.
Et sidste tema, som ikke er berørt i denne afhandling, men som kunne ligge i forlængelse af
dens fokus på læreres relationskompetence, er elevernes relationskompetence. Hvilken betydning har den enkelte elevs evne til at opbygge og vedligeholde relationer for forholdet til de
øvrige elever, for klasserumskulturen, for forholdet til læreren og for elevens læringsudbytte,
og er det noget, man kan arbejde med i en pædagogisk kontekst?
Jeg har i dette ph.d.-projekt vist, hvordan relationen mellem lærer og elev har afgørende betydning for elevers motivation og læring. I lyset af, at der i Danmark er så begrænset forskningsmæssig belysning af disse emner, er det derfor et område med stort behov for mere
forskning.
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ENGLISH ABSTRACT
This PhD dissertation examines the ways in which the motivation of Danish high-school students is influenced by the interpersonal relationship between the teachers and students. The
research question is: What is the importance of the teacher-student relationship in practical
teaching with regard to the motivation of high-school students?
Danish high-school students seem to be highly motivated for the goal of taking an education,
but much less motivated for school and the work that it requires. Growing problems with
school engagement among students are reported by teachers and in the media. These problems include large numbers of drop-outs, students not coming to school, not doing homework,
not participating in class, and spending much of school time on private agendas on laptops.
The explanations that are used most frequently focus on students’ qualifications and backgrounds, particularly the fact that the percentage of children in high school has risen significantly and now includes many students from families with little education and limited experience of the social and cultural codes of high school. Thus, motivational problems have typically
been treated from a deficit perspective, focusing on the idea that students lack the necessary
qualifications. There is also a focus on structural initiatives such as counselling and bridging
between school levels; but little attention has been given to the motivational importance of
the teaching that students encounter, and to the role of the teachers. This is reflected in the
limited Danish research carried out into the importance of the relationship between teachers
and students in a high-school context, and into teachers’ relational competence.
In the initial theoretical chapter of the dissertation, the fundamental concepts of the investigation are presented. The understanding of motivation is mainly based on the research tradition
of Self-Determination Theory (Deci & Ryan), and the concept of relations is based on recent
motivational research with a specific relational perspective (Martin & Dowson, Wentzel, Wubbels). Motivation is seen as a reflection of emotions and beliefs about oneself, in particular
one’s experience of competence, autonomy and relatedness and experience of self-efficacy,
i.e. the expectations one has as to how well one can cope with the next task at hand. In this
conception motivation is not a fixed trait, but is shaped by the students’ actual learning experiences. This means that teachers have a large influence on students’ motivation.
There is a growing consensus in international research that the quality of relationships between teachers and students plays a critical and central role in motivating and engaging students, based on findings which are regardless of theoretical perspectives, type of assessment
and student age. It is also demonstrated that “relationships” operate on several levels and
include not only an interpersonal level, but also the substantive relationship (the connection
between the student and the subject matter) and the instructional relationship (the relationship between the student and the teacher’s didactical choices).
The empirical investigation of the dissertation is a qualitative case study including cases on two
levels: The first level is the class level, where relations are observed in the complex environment of whole classes. The second is the individual level, consisting of student portraits that
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display how the interaction with teachers is perceived from the angle of the individual student.
After these two analytical levels follows a third perspective: a cross-case investigation of theoretically informed themes.
The investigation is carried out in two classes from two different kinds of high school with significant general differences between the students. The research design consists of repeated
observations and video taping of the teaching, followed by interviews with students and
teachers. For the interviews, the video-stimulated recall method was used: videos of observed
classes were shown to the interviewees, who were asked to comment on what they experienced during the class in question, and what their reflections were afterwards. This made it
possible to achieve a methodological triangulation involving three positions: that of students,
that of teachers, and that of the researcher.
The empirical analysis confirms the initial picture that students find it difficult to engage in
their daily work; they display problems with concentration and are easily distracted from their
work, choosing private agendas on their laptops, and they are tired and lack energy. It also
appears that many students experience little contact with their teachers during class, and that
the physical arrangements including the many screens on the tables impede eye contact and
other nonverbal communication.
Students and teachers also seem to share a common conception of motivation as a question of
“pulling oneself together”. They express the view that motivation involves an inner drive that
some students have and others do not, stating that the students who do not have such a drive
may be lazy or may not have the “will” to study. For students, this understanding can be a
source of guilt and bad conscience; and teachers may refrain from helping students they believe do not have the will to work.
The relationships between teachers and students are viewed differently by the two parties. For
students they are paramount. The kind and positive attention of a teacher is crucial to their
willingness to pay attention and to make an effort in the teacher’s subject. Teachers who are
regarded as distant, emotionally indifferent or harsh do not have the same access to the students and their learning. Moreover, the students seem to interpret almost everything teachers
do in relational terms, including the choice of teaching and learning activities and classroom
management. Examples of this are that teachers who do not interfere with students’ private
agendas on their computer are interpreted as indifferent, and teachers who talk for a long
time in class are equally viewed as distant compared with teachers who activate and involve
students in the lessons.
As for the teachers, they do not seem to be aware that their relationships with the students
have this crucial importance, and nor do they seem to realise how much the students include
in their idea of what these relationships involve. In particular, there seems to be a lack of understanding of the impact of classroom management.
Four empirical findings are particularly interesting with regard to potentials for improving relationships between teacher and students, and they are discussed in a chapter from theoretical
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perspectives: First, there is a potential in focusing on students’ persistence and coping strategies that they need to carry out their good intentions, including good sleep patterns and the
management of attention and of time. These themes seem to be crucial as to whether students succeed in keeping their motivation. For those who do not succeed, helping them improve their coping skills can be an important relational gesture.
Second, there is a potential in strengthening the personal contact between teachers and individual students. This includes basic communication such as greetings, the use of names, eye
contact and continuous verbal or nonverbal communication in class. One especially important
aspect of this communication is found in the short, often improvised conversations that occur
when a student approaches a teacher to seek help. These moments are sensitive and may
prove to be decisive. Students react strongly to the teacher’s reaction, empathetic or nor, and
such moments may be crucial to the motivation and engagement of the students.
Third, strengthening the personal contact can be carried out by analyzing the physical environment of the teaching. In many classrooms, the furnishing and arrangements of tables,
chairs, laptop screens, electrical cords, bags, jackets etc. represent physical obstacles that reduce the opportunities for teachers and students to get round the classroom and see each
other. Such obstacles impede the nonverbal mirroring processes that establish emotional and
cognitive confidence and assurance. In particular, a classroom layout involving students sitting
at lines of tables behind each other hampers good contact between teachers and students on
the back rows, and this can reinforce the negative motivational preconceptions of students
who choose to sit some distance away from the teacher. So teachers can contribute to better
relations by changing the arrangements of tables and by taking responsibility for the seating.
Fourth, there seems to be a need to adjust the way teachers manage students’ use of laptops.
With the introduction of laptops and smart phones, the conditions of the cooperation between
teacher and students in the classroom have been fundamentally altered, leading to a lack of
transparency and a sense of insecurity. For example, it has become unclear what (fellow) students are doing, and there are no well-established didactical conventions as to who should
decide how the computers should be used, opened and closed. Consequently, strategies seem
to fall into two extremes, the one being a solution that gives the students full responsibility to
manage their own computer. Substantial empirical research shows that this is beyond what
many students are actually capable of. Another strategy is never to restrict the use of computers and include social media in the teaching as much as possible to take control of the agenda;
but this seems to leave a very narrow didactical space for the teacher, and it also leaves the
problem of screens reducing the contact between teacher and students unsolved. Therefore,
there is a need for new strategies that strengthen the teachers’ responsibility and progressively train the students’ practical ability to use laptops as a learning tool.
The final chapter discusses the reasons why such little attention has been paid to teacherstudent relations in previous Danish secondary school discourse, as well as discussing some
implications of a new focus for the professional role of high-school teachers. Finally, it suggests
that a revision of the curriculum for the national pre-service teaching course and new models
for the in-service training of experienced high-school teachers are necessary.
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RESUMÉ
Ph.d. afhandlingen ”Motiverende relationer” undersøger et problem, som ser ud til at præge
aktuel gymnasieundervisning, idet der i stigende grad rapporteres om, at mange elever udviser
svigtende motivation i forhold til deres skolearbejde og deres undervisning. Den anlægger det
synspunkt, at der er en sammenhæng mellem elevers motivation og deres oplevelse af relationen til deres lærere og undersøger følgende forskningsspørgsmål: Hvilken betydning har relationen mellem lærer og elev for gymnasieelevers motivation i praktisk undervisning?
Del et: Indledningskapitel
I indledningskapitlet præsenteres det, som i den aktuelle debat og forskning er blevet kaldt
”den store motivationskrise”. Danske unge har tilsyneladende accepteret den samfundsmæssige dagsorden om, at det er nødvendigt at tage en uddannelse, hvilket afspejles i, at stort set
alle søger ind på en ungdomsuddannelse. Mens de således er motiverede for uddannelse, er
der voksende tegn på, at de ikke er motiveret for skolen og for skolearbejdet. Det kommer til
udtryk i frafald således, at mange ikke gennemfører deres ungdomsuddannelse, og i manglende lektielæsning, manglende aktiv deltagelse i timerne og ikke-undervisningsrelevant brug af
computere i timerne, som kolliderer med lærernes faglige dagsorden.
Disse problemer er i høj grad hidtil blevet forklaret ved at fokusere på elevernes (manglende)
forudsætninger og baggrunde, især at gymnasiet i dag rummer mange såkaldte ”gymnasiefremmede”. Endvidere har der været stort fokus på institutionelle forhold, fx vejledning og
brobygning. Derimod har der ikke været megen opmærksomhed på betydningen af elevernes
daglige møde med undervisningen og med lærerne, og det er her, i undervisningens ”maskinrum”, at undersøgelsen har sit fokus. Den eksisterende danske forskning har kun i lille grad
undersøgt lærerenes rolle og relationers betydning for elevers motivation. Området er derfor
et relativt uopdyrket felt, selvom betydningen heraf er veldokumenteret i international motivationsforskning og i flere metaanalyser.
Del to: Teoretiske begreber om motivation og relationer
I det indledende teoretiske kapitel etableres forståelsen af afhandlingens grundlæggende teoretiske begreber om motivation og relationer. Motivationsbegrebet tager for det første udgangspunkt i forskningstraditionen Self-Determination Theory (Deci & Ryan), som anser opfyldelsen af tre grundlæggende behov som forudsætning for god motivation, nemlig oplevelsen
af kompetence, dvs. en følelse af at kunne det, som en opgave kræver, oplevelse af autonomi,
dvs. at man er personligt involveret i det, man laver, og oplever ejerskab til sit arbejde, og oplevelse af tilhørsforhold, som er en følelsesmæssig tryghed og sikkerhed af at høre sammen
med personer eller grupper, man indgår i. For det andet tager den teoretiske forståelse udgangspunkt i et begreb om mestringsforventninger (Bandura), som sætter fokus på den motiverende betydning af, at man har positive forventninger til sin egen mulighed for at klare den
næste opgave.
Med dette udgangspunkt ses motivation som et dynamisk begreb. Det er ikke en egenskab
eller karaktertræk ved elever, men et resultat af erfaringer. Med tiden bliver erfaringer med
mestring af skolearbejde generaliseret og afsætter sig som typiske reaktioner; men nye og
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anderledes erfaringer kan tilsvarende påvirke mønsteret. Det betyder, at lærere har stor mulighed for at påvirke elevers motivation positivt.
Betydningen af oplevelsen af tilhørsforhold bliver udfoldet i den del af motivationslitteraturen,
der udforsker lærer-elev-relationer. Afhandlingens forståelse af relationer betydning bygger
især på forskning af Wentzel, Martin & Dowson og Wubbels, der har påvist, at relationen mellem lærer og elev har stor betydning for, hvordan elevers motivation udvikler sig, idet læreren
igennem sit forhold til den enkelte elev påvirker elevens selvopfattelser og motivationsforestillinger – positivt eller negativt. I afhandlingen anvendes et udvidet relationsbegreb i forhold til
en mere snæver forståelse, der koncentrerer sig om et personligt interaktionsniveau, idet det
relationelle forhold udspiller sig på flere niveauer: Dels gennem lærerens personlige adfærd,
dels gennem de didaktiske valg, læreren træffer. Den personlige læreradfærd, som fremmer
gode relationer, er præget af kontakt, varme, empati, anerkendelse og autenticitet. Det didaktiske relationsniveau angår lærerens valg af fagligt stof, som eleverne oplever som relevant, og
som de har indflydelse på at vælge. Det angår desuden valg af arbejdsformer, og elevaktivering
og inddragelse medvirker til positive relationer, fordi læreren derved viser eleverne tillid. Endelig er klasseledelse en vigtig del af etableringen af en positiv relation, idet eleverne i meget
høj grad tolker lærerens klasseledelsesstil relationelt. Empirisk forskning viser, at en autoritativ
ledelsesstil, som kombinerer en høj grad af styring og en høj grad af nærhed, bedst modsvarer
elevers behov for retningslinjer og tryghed.
Del tre: Den empiriske undersøgelses metode
Undersøgelsen er et casestudium af to gymnasieklasser, en hf-klasse og en htx-klasse. To af
casestudiets karakteristiska er, at den empiriske undersøgelse foretages i naturlige omgivelser,
og at det har som mål at foretage ”tykke beskrivelser”, dvs. detaljerige, situerede beskrivelser,
hvor man bl.a. søger at udlede, hvilken mening det undersøgte fænomen har for de aktører,
den involverer. Denne metodiske tilgang er således velegnet til at undersøge lærer-elevrelationer i deres praktiske manifestation. Forskningsdesignet indeholder cases på to niveauer:
Dels klassen som case, hvor interaktionen i det samlede klassemiljøet undersøges som relationens kontekst, dels med enkeltelever som subcases i form af portrætter, der fokuserer på elevers oplevelse og historie. Desuden foretages der analyse på et tværgående niveau med teoretiske analysetemaer.
Undersøgelsen er gennemført som observation af undervisning, videooptagelse af lektioner og
interview med tre lærere pr. klasse og med fire elever pr. klasse. Interviewene, som blev foretaget to gange med et års mellemrum, er foretaget som video-stimulated recall: Videooptaget
undervisning blev afspillet for interviewpersonerne, som kommenterede det, de så. Elever og
lærere kommenterede den samme undervisning, og der er således etableret en metodisk triangulering bestående af et elevperspektiv, et lærerperspektiv og et forskerperspektiv på det
samme objekt.
Del fire: Den empiriske undersøgelse
I den første analyse, der anlægger klasseperspektivet, er et af de væsentlige fund, at der på
tværs af to ellers ret forskellige klasser kan findes de samme problemer med elever, der ofte
ikke er aktivt engageret i undervisningen og har deres egne dagsordner i timerne, bl.a. på de226

res computere. Samtidig viser undersøgelsen, at der er svag kontakt mellem lærer og elever,
idet de har svært ved at se hinanden og at komme rundt til hinanden pga. deres placering og
rummets indretning, og fordi der ikke i alle timer opstår lejlighed til, at alle elever taler med
læreren. Samtidig er kommunikationen præget af en vis irritation, idet lærerene ofte irettesætter eleverne for deres brug af computerne. Det er også et fund, at mange elever er meget
trætte og uoplagte.
I den anden analyse, elevportrætterne, ser vi fire elever, der er meget motiveret for at få en
uddannelse, men som på hver deres måde synes at have mistet motivation for at arbejde. For
tre af dem er det især en stor udfordring at fastholde den faglige undervisningsdagsorden og
”lave noget”, og de udtrykker stor frustration over, hvor svært det er at administrere de åbne
computere. For de to lykkes det at fastholde tilstrækkelig motivation og engagement, mens en
bliver smidt ud af skolen i slutningen af 2.g. En anden bliver, men er opgivende og apatisk. Det
ser ud til at være afgørende for udfaldet, hvilke arbejdsvaner og læringsstrategier, de har, og
det er også af betydning for deres forløb, hvilke oplevelser de har af forholdet til deres lærere,
især hvordan lærerne har reageret over for dem i bestemte situationer, hvor eleverne har haft
vanskeligheder af forskellig art.
I den tredje og sidste analyse, hvor undersøgelseskategorierne er teoretisk inspirerede, er de
væsentligste fund for det første, at problematiske deterministiske motivationsforestillinger
præger både lærere og elever, og for det andet, at elever opfatter en meget stor del af alt det,
en lærer gør, som noget, der har relationel betydning. Særlig interessant er det, at lærere, der
ikke aktivt gør noget for at inddrage elever i undervisningen, enten fordi de taler meget selv,
eller fordi de lader elever være optaget af Facebook o.l., opleves som ”ligeglade”, hvilket virker
demotiverende på elevers lyst til at arbejde. Og endelig er det et fund, at eleverne tillægger
relationen til lærerne meget stor betydning, mens læreren ikke har samme forståelse for relationen som afgørende vigtig for elevers motivation og engagement.
Del fem: Teoretiske perspektiver på empiriske temaer
Med udgangspunkt i de væsentligste problemstillinger i den empiriske analyse behandles i
dette kapitel fem temaer. Den første er de problematiske konsekvenser af den deterministiske
motivationsforståelse, og for de følgende fire temaers vedkommende udfoldes det med inddragelse af yderligere teori, hvilken relationel betydning der ligger i temaerne.
Den deterministiske motivationsforståelse, som både elever og lærere ser ud til at være præget af, er problematisk, fordi den betragter motivation som et fait accompli. Med den mangler
man forståelse for den dynamiske dimension af motivationen, der er baseret på erfaringer, og
dermed for de påvirkningsmuligheder over for eleverne, som lærere selv har, især igennem
deres indbyrdes forhold. Eleverne mangler tilsvarende forståelse for, at de selv kan gøre noget
aktivt for at udvikle deres motivation og engagement. Med denne forståelse fastfryser de to
parter hinanden og medreflekterer ikke det, som deres indbyrdes relation kan lade ske. Det ser
ud til, at denne forestilling præger den dominerende gymnasiepædagogiske diskurs, fordi der
ikke i gymnasielæreres pædagogiske grunduddannelse, pædagogikum, præsenteres nyere
alternative teoretiske begreber, og at emnet motivation stort set slet ikke har været tematiseret i mange år.
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Afsnittet om betydningen af at udvikle elevers vedholdenhed belyser de relationelle gevinster
ved, at lærere arbejder med elevers almene forudsætninger for det faglige arbejde. Det ser ud
til at være betydningsfuldt for deres motivation og hele skoleforløb, om de har gode arbejdsvaner og strategier, der gør, at de kan få gjort de ting, de skal. Der er således et potentiale i, at
lærere fokuserer på elevers søvn, koncentrationsevner og psykiske trivsel som forudsætning
for, at de kan arbejde motiveret. Det at få hjælp til disse vanskeligheder vil kunne medvirke til,
at elever oplever at bliver fritaget for deres utilstrækkelighedsfølelse og oplevelse af, at det
alene er deres eget ansvar og skyld, hvis de ikke magter deres skolearbejde. Lærerens hjælp vil
således kunne være en relationel gestus, som styrker motivationen hos elever, der har svært
ved at føre deres gode intentioner ud i livet.
I afsnittet om den personlige kontakt peges der på det fund, at det kan have stor betydning for
elevers motivation, hvordan lærere reagerer og skaber kontakt i sensitive øjeblikke, dvs. samtaler, hvor elever taler om problemer af personlig karakter eller om skoleproblemer af en vis
alvor. Sådanne samtaler kan blive til relationelt eksistentielle situationer, hvor eleven er sårbar
og viser læreren tillid, og hvor lærerens evne til at udvise empati og forståelse kan styrke elevens forhold til læreren og til hans/hendes fag og medvirke til et positivt engagement. Omvendt kan situationer, hvor elevens tillid skuffes, betyde, at elevens motivation og engagement
lider skade.
Afsnittet om den relationelle betydning af rummet indretning og elevers placering giver et
teoretiske perspektiv på dette område ved at betragte rummet som kommunikationsscenografi, der kan hæmme eller fremme kontakt og kommunikation. Det peger på, at det har negative
konsekvenser for lærer-elev-relationen, hvis de to parter har svært ved at se hinanden og at
komme rundt til hinanden i klasserummet. Opslåede computerskærme bliver i dette lys en
barriere, som vanskeliggør den nonverbale kommunikation og gensidige mulighed for spejling,
som er med til at give såvel emotionel som kognitiv sikkerhed i læringsprocessen. Overfyldte
lokaler med trange gangforhold, elektriske ledninger på gulvet og tasker og overtøj på bordene
er også med til at skabe fysiske barrierer for kontakten. Det kan have særlig betydning, hvor i
lokalet elever sidder, idet bordopstillinger på række skaber placeringer på de bageste rækker,
som ser ud til at udvikle både en fysisk og mental distance mellem lærer og elever. Det kan
derfor være af stor betydning for elever med svag motivation, der ofte vælger at sætte sig
bagest, at læreren tager ansvar for at placere dem andre steder.
Afsnittet om betydning af læreres styring af elevers computerbrug peger på, at der er brug for
nye strategier i forhold til, hvordan lærere forholder sig til denne brug. Tilstedeværelsen af
computere i klasseværelset har skabt helt nye betingelser for lærer-elev-samarbejdet og en ny
gensidig rolleusikkerhed, og klasseledelse er kommet på dagsordenen på en ny måde: Skal
eleverne selv beslutte, om computere skal bruge eller ikke bruges? I hvilken grad skal lærerne
overvåge, om de bruges til fagligt relevante formål, og hvordan skal lærerne reagere, hvis det
ikke er tilfældet? Hvad skal være tilladt, og hvordan skal det markeres og håndhæves? De strategier, der ser ud til at være mest udbredt p.t., falder i to ekstremer: På den ene side en laissez-faire-strategi, som overlader ansvaret til eleverne selv. Denne strategi ser ud til at være
uheldig, fordi elever kan opleve lærerens manglende styring som udtryk for ”ligegladhed”,
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hvilket har en demotiverende effekt, og desuden efterlyser elever både i denne undersøgelse
og i andre studier hjælp til at administrere brugen af computere. På den anden side anbefaler
nogle en strategi, som betyder, at læreren ikke må begrænse elevers brug, men skal søge at
bruger it så meget som muligt ved at inddrager sociale medier i stort omfang i undervisningen.
Denne tilgang forekommer som en uheldig indsnævring af lærerens didaktiske råderum, og det
løser ikke de utilsigtede negative sider af computerbrugen, som undersøgelsen peger på, bl.a. i
form af svækket kontakt alene i kraft af opslåede skærme. Der mangler således strategier, som
gradvist træner elevers evne til at håndtere computeren som læringsredskab, og som kombinerer målrettet og koncentreret fagligt arbejde med computer og koncentreret faglig dialog
uden computere. Derved kan man måske udnytte læringspotentialerne ved it uden de relationelle omkostninger, som den nuværende generelle praksis ser ud til at have.
Del 4: Afslutning
Konklusionen på afhandlingens forskningsspørgsmål er, at undersøgelsen peger på, at gymnasieelevers oplevelse af forholdet til deres lærere har stor betydning for deres motivation. Det
er der med henvisning til nyere motivations- og relationsforskning et solidt grundlag for at sige,
og det bekræftes i denne empiriske undersøgelse.
Elevers motivation er i høj grad et resultat af deres skoleerfaringer og deres oplevelser af lærerne, og læreren har således afgørende betydning for elevers motivation. Denne viden retter
fokus mod lærerens egen adfærd og rolle og giver lærere nye muligheder for at påvirke situationen. Det kræver, at lærere ændrer deres opfattelse af elever og af motivation og undersøger, hvad de selv gør, hvad de kunne gøre anderledes, og hvordan de kan arbejde med deres
relationskompetence. Indledningskapitlet præsenterede det paradoks, at gymnasieelever ser
ud til at være meget motiverede for at få en uddannelse, men meget lidt motiverede for at gå i
skole og at gøre det, som det kræver. På baggrund af undersøgelsen er der grund til at tro, at
en del af the missing link mellem de to dele kan være, at mange elever har brug for relationer
mellem lærere og elever, som er mere positive og præget af mindre distance, end de oplever
nu, og at der er et motivationspotentiale i at arbejde med lærernes relationskompetence, som
ikke udnyttes aktuelt.
I den afsluttende diskussion diskuteres det, hvorfor forholdet mellem lærer og elever i gymnasieskolen hidtil har været genstand for meget lille opmærksomhed. Der peges især på, at gymnasielærere med det universitetsfaglige udgangspunkt traditionelt har en selvforståelse som
faglærere, og at omsorgs- og opdragelsesfunktioner ikke er blevet anset som en selvfølgelig del
af gymnasielærerrollen. Desuden problematiseres forestillinger, som kan identificeres i gymnasielæreres italesættelse af disse emner, om, at der er en modsætning mellem faglighed og
”trivsel”. Afhandlingen peger til sidst på nødvendigheden af, at pensum for teoretisk pædagogikum revideres, så det afspejler international forsknings store fokus på relationernes betydning for elevers motivation og læringsudbytte, og at der tilbydes erfarne lærere efteruddannelse for dette område.
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BILAG
1. Oversigt over datamateriale

Observationer
I alt 32 lektioner á 90-100 min.
HF-skole

HTX-skole

5 lektioner 09.09.10
5 lektioner 10.09.10
1 lektion 05.10.10
2 lektioner 11.10.10
3 lektioner 01.02.12
1 lektion 02.02.12

4 lektioner 12.01.11
4 lektioner 13.01.11
1 lektion 23.03.11
1 lektion 01.04.11
1 lektion 08.04.11
4 lektioner 22.02.12

Videooptagelser
6 lektioner à 1½ time + to sammenklippede videofilm
HF-skole

HTX-skole

Lektion med lærer Ellen 1½ time 05.10.10
Lektion med lærer Frans 1½ time 11.10.10
Lektion med lærer Gitte 1½ time 11.10.10
Sammenklippet video med episoder
fra de tre lektioner, ca. 20 min.

Lektion med lærer Lise 1½ time 23.03.11
Lektion med lærer Mette 1½ time 01.04.11
Lektion med lærer Niels 1½ time 08.04.11
Sammenklippet video med episoder
fra de tre lektioner, ca. 20 min.

Interviews
10 lærerinterviews og 6 elevinterviews, i alt 16 interviews.
Alle varer omkring 1½ time. Hver transskription fylder 30-35 sider, i alt ca. 525 sider.
HF-skole første runde

HF-skole anden runde

HF1. Lærer Ellen 05.10.10
HF2. Lærer Frans 11.10.10
HF3. Lærer Gitte 11.10.10
HF4. Elever Ayse + Benjamin 13.10.10
HF5. Elever Camilla + Dawoud 13.10.10
HF6. De tre lærere 16.11.10
HTX-skole første runde

HF7. De fire elever 02.02.12
HF8. To lærere Ellen + Gitte 02.02.12

HTX1. Lærer Lise 23.03.11
HTX2. Lærer Mette 01.04.11
HTX3. Lærer Niels 08.04.11
HTX4. Elever Hans + Ida 14.04.11
HTX5. Elever Kevin + Johan 14.04.11
HTX6. De tre lærere 28.06.11

HTX7. Tre elever Hans, Ida, Kevin 23.02.12
HTX8. De tre lærere 23.02.12

HTX-skole anden runde
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2. Information til interviewdeltagere og interviewguides
a. Information til lærere om videooptagelse og interview
Optagelsen af undervisningen
Sammen med mig kommer der en studentermedhjælper, som er trænet i videooptagelse. Han hedder Gorm og er
instrueret af mig i denne særlige situation. Gorm opstiller et stationært videokamera i hjørnet bag ved døren i lokale
3, og derudover betjener han et lille håndholdt kamera, mens han står eller bevæger sig diskret. Han har fået besked på at følge læreren med kameraet mest muligt, men også indimellem at forsøge at indfange de elever, som
læreren kommunikerer med. Jeg sidder i klassen og iagttager og tager noter, mens kameraerne optager. I skal under
ingen omstændigheder planlægge noget særligt til disse timer. I må gerne lade eleverne bevæge sig uden for klassen, hvis I har brug for det – så følger Gorm med.
Interviewet bagefter
Fokus for samtalen er, hvordan I har oplevet samspillet med eleverne i de timer, der er blevet optaget. Temaer kan
fx være kommunikation, kontakt, autoritet, klasseledelse, respekt, koncentration, uro, deltagelse og ansvar. Interviewet tager ca. 1½ time, og det tager udgangspunkt i scener, som vi ser sammen på en computer, hvor videooptagelserne er lagt ind. Samtalen bliver optaget med båndoptager. Jeg forestiller mig, at det vil forløbe på denne måde:
•
•

•
•
•
•

Læreren laver en kort beskrivelse af timen: ”Hvordan oplevede du samspillet med eleverne?” Mulige stikord – se temaerne ovenfor.
Læreren udvælger to-tre scener, som rummer nogle interaktioner mellem lærer og elever, som læreren
gerne vil beskrive nærmere. Kriteriet kan fx være, at noget lykkedes eller ikke lykkedes, at læreren følte
sig udfordret, at læreren blev overrasket e.l.
Vi genser scenerne og taler om dem.
DÅ udvælger evt. yderligere scener, som kan belyse temaerne i den foregående samtale.
Læreren udvælger til slut en-to scener, som rummer situationer, som det kan være udbytterigt at tale
med elever om i et kommende interview.
Læreren foreslår fire elever til interviewet (se nedenfor).

Interview med elever
Jeg planlægger at gennemføre to interviews med hver to elever med udgangspunkt i scener, som x, y og z har udvalgt fra deres timer. Jeg vil gerne bruge to drenge og to piger, og for hvert køn finde en, som lærerne oplever fortrinsvis arbejder med lærerne, og en, som de oplever fortrinsvis arbejder mod lærerne. Jeg vil vise eleverne de
scener, som de tre teamlærere har udvalgt, og bede dem beskrive det, der sker, ud fra overskriften ”Hvordan oplevede du samspillet med læreren?” og de samme temaer som fra interviews med lærere. Hvis det er ok med skolen,
vil jeg gerne interviewe dem i skoletiden, og gerne to dage efter de sidste lærerinterviews, dvs. 13. oktober. Fire
elever får således hver en times fravær samme dag.
Fælles interview med de tre teamlærere
Som sidste led i undersøgelsen i 2010 planlægger jeg at lave et fælles interview med de tre teamlærere, hvor I kan
diskutere temaerne med hinanden, og hvordan I oplever samspillet med eleverne i klassen Det kunne fx ligge i uge
45.
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b. Information til elever om videooptagelse og interview

Hej elever i x-klasse
For tre uger siden fik jeg lov til at følge undervisningen i jeres klasse i to dage, og jeg sad og observerede
og skrev noter på min bærbare computer. Som jeg fortalte, da jeg præsenterede mig selv, kommer jeg
tilbage et par gange i de næste uger. Så har jeg to videokameraer med, der optager nogle timer med
jeres tre teamlærere X, Y og Z. Desuden vil jeg gerne lave et interview med fire af jer om 14 dage.
Læs papiret her, som fortæller, hvad der skal ske, så I er forberedte. Har I spørgsmål, skal I spørge X, Y
og Z.
Hvornår?
- tirsdag den 5. oktober i X’s timer
- mandag den 11. oktober i Y’s og Z’s timer
Hvordan foregår det?
Sammen med mig kommer der en medhjælper, som er trænet i videooptagelse. Han hedder Gorm og
opstiller et stationært videokamera i hjørnet bag ved døren i lokale 3, og derudover betjener han et lille
håndholdt kamera, mens han står eller bevæger sig i klassen. Han har fået besked på at følge læreren
med kameraet mest muligt, men også at forsøge at optage de elever, som læreren kommunikerer med.
Jeg sidder i klassen og iagttager og tager noter, mens kameraerne optager. Det er vigtigt, at I forsøger at
glemme kameraerne, det vil sige, at I opfører jer sådan, som I plejer.
Hvad handler det om?
Mit forskningsprojekt handler om forholdet mellem lærer og elever i undervisningen. Det vil sige, at jeg
interesserer mig for følgende spørgsmål:
•
•
•
•

Hvordan kommunikerer elever og lærer med hinanden?
Hvordan er kontakten mellem elever og lærer?
Hvordan forholder eleverne sig til undervisningen?
Hvordan styrer læreren elevernes arbejde?

Hvad skal det bruges til?
•
•

•

•

Efter optagelsen laver jeg et interview med X, Y og Z, hvor vi snakker om nogle scener fra videooptagelserne.
Jeg vil også gerne interviewe fire elever (to og to) på samme måde. Det varer ca. en time i skoletiden den 13. oktober. Interviewet bliver optaget på bånd (ikke video). De fire elever bliver
kontaktet dagen før.
Jeg bruger skriftlige citater fra, hvad der bliver sagt på videoen og fra interviews i mit forskningsprojekt. Alle navne bliver ændret, så man ikke kan genkende personerne.
Jeg viser ikke videoerne til andre end X, Y og Z, før jeg har lavet en aftale med jer om, hvordan
de evt. må bruges.
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c. Interviewguide til individuelle lærerinterviews
Introduktion

Vi har ca. 1½ time. Formålet med samtalen er, at du skal forsøge at give
mig indblik i, hvad der foregik i den undervisning, som lige er foregået, og
som vi har videofilmet. Fokus ligger ikke på det faglige, men udelukkende
på samspillet mellem lærer og elever. Temaer kan fx være kommunikation, kontakt, autoritet, klasseledelse, respekt, koncentration, uro, deltagelse og ansvar.
Det sker ved, at vi ser dele af videooptagelserne sammen, og at du beskriver, hvad der foregår. Først spiller vi de første 10 min., derefter udvælger
du nogle scener, vi skal se, og jeg supplerer måske med nogen. Til sidst
vælger du nogle scener, som skal spilles for fire elever, og du foreslår
også, hvem disse elever skal være.

Komme-i-gang
L bliver fortrolig med at
se sig selv
Beskrivelse
Refleksion
Fokuspunkter

Vi begynder med at se de første ti minutter af lektionen, mens du kommenterer ud fra spørgsmålet: ”Hvad oplevede du, og hvad tænkte du?”

Beskrivelse

Nu vil jeg bede dig om at udvælge to-tre scener, som rummer nogle situationer med samspil mellem dig og elever, som du kunne tænke dig at
beskrive nærmere.
Det kan være en situation,
• som gik særlig godt
• som gik særlig uheldigt
• som lykkedes
• som ikke lykkedes
• hvor du følte dig udfordret
• hvor du blev overrasket
• hvor noget særligt var på spil
Nu genser vi de udvalgte scener en for en, og du kommenterer:
”Hvad oplevede du, og hvad tænkte du?”. Vi stopper evt. båndet undervejs.

Beskrivelse

Jeg udvælger evt. en-to yderligere scener, og du kommenterer:
”Hvad oplevede du, og hvad tænkte du?”

Refleksion
Udstrækning i tid

Er de oplevelser, vi har talt om, typiske for din undervisning?

Refleksion
Fokuspunkter

Nu vil jeg bede dig om at udvælge to-tre scener, som rummer nogle situationer, som du tror, det kunne være udbytterigt at få elevernes oplevelse
af i et kommende interview.
Hvorfor vælger du disse scener?

Refleksion
Fokuspunkter

Jeg skal finde nogle elever, der forholder sig forskelligt til undervisningen
og til dig. Giver det mening at tale om at arbejde med og mod¸ eller har
du et andet forslag til kategorier?
Jeg vil bede dig foreslå fire elever: To piger, to drenge. Forklar hvorfor, du
vælger netop dem.
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d. Interviewguide elevinterview

Jeg arbejder på universitetet i Århus og laver et forskningsprojekt, som undersøger, hvordan
forholdet er mellem elever og lærere i gymnasiet og hf.
Jeg vil gerne snakke med jer om følgende spørgsmål:
• Hvordan kommunikerer elever og lærer med hinanden i 1p?
• Hvordan er kontakten mellem elever og lærer?
• Hvordan forholder eleverne sig til undervisningen?
• Hvordan styrer læreren elevernes arbejde?
Først ser vi nogle videoklip fra de timer, jeg har filmet, som I skal kommentere. Så stiller jeg
nogle spørgsmål. Det hele varer ca. 75 min. I får ikke fravær.
1. Vi ser de første 6-7 min. igennem.
2. Vi ser de fem scener igennem en for en: Kommenter det, I ser, som om I var kommentator i
TV.
• Hvad er det, der sker?
• Hvad er det, læreren vil?
• Hvordan arbejder eleverne?
• Er det en vellykket undervisningssituation?
3. Beskriv en god time, hvor eleverne er godt tilpas
4. Beskriv en dårlig time, hvor eleverne ikke er godt tilpas
5. Hvad skal der til, for at du kan være koncentreret?
6. Hvordan kan du godt lide, at læreren kommunikerer med dig?
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e. Forhåndsinstruktion til fokusgruppeinterview med lærere

Deltagere: X og Y
Jeg vil bede jer om hver især at tænke over disse tre spørgsmål på forhånd og lave et kort
skriftligt oplæg til spørgsmål 3. Interviewet kommer til at handler om de tre spørgsmål.
1. Hvordan synes du klassen har udviklet sig siden starten af 1hf med hensyn til elevernes
•
•
•

motivation for skolearbejdet
evne til at koncentrere sig i timerne
klasserumskulturen i klassen

2. Hvordan har forholdet mellem eleverne og lærerne udviklet sig?
3. Fortæl om to situationer, hvor der skete noget betydningsfuldt mellem dig og en elev. Du
bestemmer selv, hvad der er ”betydningsfuldt” inden for emnerne i spørgsmål 1og 2. Det kan
både være positivt eller negativt.
•
•
•

Skriv på forhånd en kort beskrivelse af to situationer, max 10-15 linjer om hver
Print det ud, og tag printet med til interviewet
Den ene situation vil jeg bede dig fortælle om under interviewet. Den anden tager jeg
med hjem og læser.
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f. Interviewguide til fokusgruppeinterview med lærere

Interviewspørgsmål
1.
2.
3.
4.

5.

Hvordan var det blive videooptaget?
Hvordan har eleverne reageret på optagelserne og min tilstedeværelse?
Har projektet og mine samtaler med jer givet anledning til temaer og diskussioner i teamet?
Kan I give en situationsrapport fra klassen?
a. Frafald?
b. Udvikling i klasserumskultur
c. Udvikling i arbejdsvaner
d. Faglig udvikling
e. Problemstillinger, som I arbejder med p.t. i teamet?
Temaer fra observation og interview
a. Manglende koncentration, lav arbejdsmoral, lav selvdisciplin, lyststyring, og zappeadfærd.
• Kan I genkende billedet?
• Hvor generelt er problemet? 1.p? Hf-gymnasiet, 1-2-3 klasser, uden for Mulerne?
b. Forstyrrende brug af bærbare – afhængighed – når det bliver for svært eller kedeligt
• Kan I genkende billedet?
• Hvor generelt er problemet? 1.p? Hf-gymnasiet, 1-2-3 klasser, uden for Mulerne?
c. Problemer med at forstå instruktioner => uro
• Kan I genkende billedet?
• Hvor generelt er problemet? 1.p? Hf-gymnasiet, 1-2-3 klasser, uden for Mulerne?
d. Positivt forhold til lærerne betyder meget for eleverne
• Kan I give eksempler på, at jeres personlige forhold til eleverne har betydning
for, hvordan undervisningen går?
e. Kan I give eksempler på, at jeres pædagogiske tilrettelæggelse har betydning for,
hvordan undervisningen går?

Aftale om brug af materialet
•
•

Kun anonymiserede transskriptioner
Aftale med eleverne?

Næste skridt
•
•
•
•
•

Transskription og analyse af materiale
Samme procedure i Viborg til januar
Transskription og analyse
Første sammenfatning af problemstillinger
Efterår 2011: Gentagelse af processen.
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g. Interviewguide til gruppeinterview med elever

Deltagere: X, Y, Z, W.
Jeg vil bede jer om hver især at tænke over disse tre spørgsmål på forhånd og lave et kort
skriftligt oplæg til spørgsmål 3. Interviewet kommer til at handler om de tre spørgsmål.
1. Hvordan synes du klassen har udviklet sig siden starten af 1hf med hensyn til elevernes
•
•
•

motivation for skolearbejdet
evne til at koncentrere sig i timerne
klasserumskulturen i klassen

2. Hvordan har forholdet mellem eleverne og lærerne udviklet sig?
3. Fortæl om to situationer, hvor der skete noget betydningsfuldt mellem dig og en lærer. Du
bestemmer selv, hvad der er ”betydningsfuldt” inden for emnerne i spørgsmål 1og 2. Det kan
både være positivt eller negativt:
•
•
•

Skriv på forhånd en kort beskrivelse af to situationer, max 10-15 linjer om hver
Print det ud, og tag printet med til interviewet
Den ene situation vil jeg bede dig fortælle om under interviewet. Den anden tager jeg
med hjem og læser.
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