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Gymnasieelevers baggrund og 
forskellighed 
 

 

Denne rapport handler om elevgruppen på de gymnasiale uddannelser stx, htx, hhx og hf. Rap-

porten beskriver, hvordan elevgrupperne statistisk set har udviklet sig over en årrække. Rapporten 

beskriver også, hvordan elevernes forskellighed, spredningen i deres faglige forudsætninger og 

deres indstilling til at deltage i undervisningen kommer til udtryk i praksis. Endelig beskriver rap-

porten, hvilke overvejelser lærere, der underviser klasser med stor spredning, gør sig med hensyn 

til, at eleverne har vidt forskellige læringsforudsætninger.  

 

Gymnasiet er i dag uden sammenligning den foretrukne ungdomsuddannelse. Flere og flere unge 

vælger en gymnasial uddannelse efter grundskolen, og i debatten om gymnasiet har det været 

fremhævet, at udviklingen i de unges søgemønster har ført til en øget heterogenitet i elevgrup-

pen på gymnasierne, med nye udfordringer for de gymnasiale uddannelser til følge. Denne rap-

port bidrager med viden om, hvad der egentlig kendetegner ændringerne i elevgruppen på de 

forskellige gymnasiale uddannelser, hvordan heterogenitet i elevgruppen i praksis kommer til ud-

tryk i klasserne og i undervisningen, og hvordan lærerne forholder sig til, at eleverne har forskelli-

ge forudsætninger og forskellig indstilling, når de skal tilrettelægge og gennemføre undervisnin-

gen.  

 

Rapporten henvender sig til lærere og ledelser på gymnasierne og andre med interesse for gym-

nasieområdet, som ønsker viden om en sammensat elevgruppe og om, hvordan lærere, der un-

derviser klasser med en heterogen elevgruppe, forholder sig til denne opgave. Rapporten kan bi-

drage til at nuancere diskussionen om elevgruppens udvikling på de gymnasiale uddannelser og 

være afsæt for skolernes arbejde med at udvikle undervisningen, så den tilgodeser elevgruppens 

forskellige forudsætninger og behov i undervisningen. 

 

Hovedresultater  
Overordnet peger rapporten på, at elevgruppen på de gymnasiale uddannelser er vokset mar-

kant, men at den samlet set ikke er blevet mere heterogen i perioden 2001-12, når man ser på, 

hvilken højeste uddannelse gymnasieelevernes forældre har. Rapporten viser, at andelen af gym-

nasieelever fra uddannelsesfremmede hjem er faldet et par procent, mens andelen af gymnasie-

elever fra højtuddannede hjem er steget en smule. Snarere end at få en mere heterogen elev-

gruppe har gymnasieskolen samlet set fået en elevgruppe, der ud fra variablen forældres højeste 

uddannelse forekommer en anelse mere ressourcestærk. Det er en udvikling, som følger det ge-

nerelle uddannelsesløft, der er sket i samfundet i samme periode. Men rapporten viser også, at 

udviklingen i elevgruppen samlet set dækker over forskelle på de fire gymnasiale uddannelsers 

elevsammensætning og på udviklingen heraf.  

 

Undersøgelsens kvalitative analyser viser overordnet, at spændet i elevernes faglige forudsætnin-

ger ikke er det, der fylder mest i lærernes fortællinger om klassen. Lærerne finder ikke, at det 

faglige spænd i elevgruppen er den vanskeligste udfordring i forbindelse med at undervise hete-

rogene klasser. De peger derimod på spændet i elevernes deltagelse i undervisningen og indstil-

ling til at gå i gymnasiet som en større udfordring. Spændet i elevernes deltagelse og indstilling 

forekommer nemlig stort, og eleverne har forskellige måder at deltage på, ligesom nogle engage-

rer sig mere end andre. Lærerne peger især på udfordringen med at få alle elever engageret i un-

dervisningen som det vanskelige, når man underviser heterogene klasser.  
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Underresultater 

Der er forskel på, hvordan elevgruppen statistisk set har udviklet sig på stx, hhx, htx  

og hf 

I rapporten ser vi på udviklingen i elevgruppen i perioden 2001-12, og her viser rapporten, at der 

er forskelle skoleformerne imellem.  

 På stx er andelen af elever fra uddannelsesfremmede hjem faldet fra 6 % til 4 %, mens an-

delen af gymnasieelever fra højtuddannede hjem er 21 % i 2001 og 22 % i 2012.  

 På hhx er andelen af elever fra uddannelsesfremmede hjem halveret i løbet af perioden (fra 

12 % til 6 %). I samme periode er andelen af elever fra højtuddannede hjem forholdsvis sta-

bil (fra 6 % til 7 %).  

 Elevsammensætningen på htx har i perioden ændret sig på en sådan måde, at der er sket et 

uddannelsesløft på htx. Andelen af elever fra uddannelsesfremmede hjem er faldet fra 8 % 

til 5 %, samtidig med at andelen af elever fra højtuddannede hjem er steget fra 7 % til 11 

%.  

 Hf er fortsat den gymnasiale uddannelse med den største andel af uddannelsesfremmede 

elever, men også her er der sket et fald i andelen af elever fra uddannelsesfremmede hjem 

(fra 13 % til 10 %). Andelen af elever fra højtuddannede hjem på hf er på 7 % i både 2001 

og 2012.  

Elevernes faglige forskelle ses især i deres forskellige behov for hjælp 

De faglige forskelle blandt eleverne viser sig, når de arbejder i grupper, i deres skriftlige arbejde 

og i deres behov for hjælp. Særligt elevernes forskellige behov for hjælp optager både lærere og 

elever. Det varierer, hvad eleverne har brug for hjælp til i undervisningen, og det varierer, hvor-

dan hjælpen skal udmøntes, for at den rammer og er forståelig og brugbar for eleverne. Hjælp 

må derfor tilpasses elevernes forskellige behov. En særlig variant af tilpasset hjælp, som lærerne 

imidlertid synes er en udfordring at give, handler om, at eleverne efterspørger individuelle forkla-

ringer og ønsker at have læreren helt tæt ved sig. Nogle elever synes afhængige af lærerens 

umiddelbare nærvær, før de er i stand til at arbejde, og det er et behov, som lærerne har vanske-

ligt ved at imødekomme. Lærerne peger på, at det i store klasser er en udfordring at nå alle ele-

verne individuelt, men også på, at eleverne gradvist skal trænes til selvstændighed.  

Elevernes tilgang til og deltagelse i undervisningen varierer  

Mens nogle elever virker motiverede og engagerede i undervisningen, forholder andre elever sig 

enten mere passivt eller engagerer sig i aktiviteter, der ikke relaterer sig til undervisningen. Læ-

rerne fremhæver især tre grupper af elever, som deltager på særlige måder: 1) de sårbare elever, 

som ifølge lærerne let slås ud og nogle gange trækker sig fra at deltage i undervisningen, 2) de 

stille elever, som har en deltagelsesform, der ser ud til at udfordre lærerne, selvom lærerne peger 

på, at den stille deltagelsesform også skal være legitim, og 3) de elever, der har vanskeligt ved at 

koncentrere sig i længere tid ad gangen.  

 

Elevernes deltagelse hænger ifølge lærerne sammen med, om eleverne har et mål med den gym-

nasiale uddannelse, som kan skabe motivation for uddannelsen og de enkelte fag. Elevernes del-

tagelse hænger også sammen med, om de kan se relevansen og anvendeligheden af det lærte. 

Lærerne har derfor fokus på at gøre undervisningen så anvendelsesorienteret og meningsfuld for 

eleverne som muligt. De gør sig derfor umage for at vælge emner og arbejdsformer, der rammer 

elevernes interesser. Samtidig peger lærerne på det dilemma, at ikke al undervisning kan tage af-

sæt i elevernes interesser.  

Lærernes viden om elevernes forudsætninger og læring forekommer ofte intuitiv 

Lærerne arbejder med at have forskellige forventninger til eleverne. Lærerne er nemlig optaget 

af, at ikke alle elever behøver at forstå alt eller helt det samme, bare de rykker sig. Men ikke alle 



RESUME 

GYMNASIEELEVERS BAGG RUND OG FORSKELLIGHED ·  2015 3  

lærere tydeliggør deres forventninger over for eleverne, og de gør sig kun få overvejelser over ar-

bejdet med at fastsætte læringsmål for eleverne. I stedet betragtes eksamenen som det mål eller 

den styrepind, der afgør, hvad klassen arbejder med. Lærernes arbejde med at få viden om ele-

vernes forudsætninger forekommer ofte intuitiv. De taler om at ”fornemme”, om eleverne er 

med, og ”se i deres øjne”, om de forstår. Lærerne er også optaget af, at de som lærere skal kun-

ne afvige fra den plan for undervisningen, de har lagt. De peger på evnen til at ”læse eleverne”, 

så man ved, hvornår man skal justere undervisningen, som en vigtig kompetence, når man un-

derviser klasser, hvor elevernes forudsætninger er meget forskellige. Men lærerne arbejder ikke 

systematisk med løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, hvilket vanskeliggør 

både den fremadrettede planlægning og den løbende justering.  

Lærerne har fokus på at skabe aktive elever 

Lærerne er optaget af at tilrettelægge undervisningen, så eleverne er aktive. Dette hænger sam-

men med et fremherskende læringssyn blandt lærerne, nemlig at ”den, der er aktiv, er den, der 

lærer”. Lærernes overvejelser relateret til det at undervise klasser med et heterogent elevgrundlag 

er præget af dette læringssyn. Overvejelser over, om deltagelse altid og i sig selv medfører læring, 

og overvejelser over, om eleverne så at sige er aktive og i gang med det rigtige, er i mindre grad 

til stede i datamaterialet. Lærerne forholder sig således i mindre grad undersøgende til, hvordan 

og med hvad eleverne skal være aktive for at få det største udbytte af undervisningen. Logikken 

om, at aktive elever også er lærende elever, kan føre til, at lærerne har så stort et fokus på at 

skabe aktiv deltagelse, at det kan komme til at overskygge et fokus på læring. 

Læringsmiljøet er afgørende for, at undervisningen fungerer  

Læreres og elevers beskrivelser af de heterogene klasser rummer ikke bare fortællinger om for-

skelle, men også om sammenhængskraft og om sociale fællesskaber, hvor der er accept af for-

skelligheder. Lærerne arbejder på at skabe socialt velfungerende klasser med plads til forskellig-

heder. Her fylder arbejdet med at skabe et positivt og fokuseret læringsmiljø. Lærerne arbejder 

først og fremmest med at skabe et positivt læringsmiljø ved at sikre tryghed til at lave fejl. Men 

lærerne gør også brug af det, man kan betegne som forskellige disciplineringsformer, når elever-

ne deltager på en uhensigtsmæssig måde, nemlig en bevidst og strategisk måde at danne grup-

per på, et tydeligt regelsæt for arbejdet i klassen og en anvendelse af spørgeformen harpunering, 

hvor læreren udpeger, hvilke elever der skal besvare spørgsmål. En anden form for disciplinering, 

som lærerne er optaget af, og som adskiller sig væsentligt fra det, eleverne kalder ”gammeldags 

disciplin”, er, når lærerne bestræber sig på at opbygge en relation til eleverne, som er kendeteg-

net ved respekt og ligeværdighed. Lærerne er optaget af at skabe en lærer-elev-relation, der net-

op er kendetegnet ved respekt og ved at møde eleverne i øjenhøjde. Både lærere og elever ople-

ver nemlig, at når parterne investerer i hinanden, følger også en gensidig forpligtelse med hensyn 

til at ”levere”.  

 

Om datagrundlaget 
Rapporten bygger på en registerundersøgelse med data fra Danmarks Statistik, hvor vi afdækker 

udviklingen i elevsammensætningen på de gymnasiale uddannelser fra 2001 til 2012 ud fra en 

variabel, der har sammenhæng med elevernes præstationer og forudsætninger, nemlig gymna-

sieelevernes forældres uddannelsesniveau. De registerbaserede analyser viser, om der er sket æn-

dringer i elevsammensætningen på denne variabel i perioden.  

Rapporten bygger også på undervisningsobservationer og interview med otte udvalgte lærere fra 

de fire forskellige gymnasiale uddannelser, deres elever og deres ledelse. Disse otte lærere er ud-

valgt, fordi de underviser elever, hvor spredningen er stor med hensyn til både variablen foræl-

dres uddannelsesniveau, men også med hensyn til elevernes karakterer fra grundskolen.  

 

 


