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26 Ansvar for egen læring  

Nina og Issa  

Issa: Det var meget sådan noget med, at man havde, øhm ansvar for sin egen øh læring, og 

... at man skulle møde op og så øh, fik man stillet en opgave, og så var der to timer, 

hvor man så efterfølgende skulle øh aflevere noget, og der brugte jeg halvanden time 

på at spille fodbold, og så en halv time på at lave noget, som ikke var særlig godt. Så 

for mig var det ikke særlig sjovt. Men kunne du godt finde ud af at administrere den 

der selvstændighed? 

Nina Ja, ja, det synes jeg. Altså også for ... Ja, på den måde var jeg sikkert sådan øh ... 

skoleglad pligtopfyldende … øh på den måde. Så det passede mig meget godt, og jeg 

var meget god til at øh sætte de der rammer for mig selv. Men jeg ... men jeg mindes 

da også, at det klart var en skole, som, som måske egnede sig bedst til piger, i hvert 

fald med den der struktur i den alder. Fordi … der var da mange af drengene, som 

mest bare ville rende rundt og sådan. Og det var der jo ikke noget galt i. Det var jo 

sikkert meget normalt på det der tidspunkt. Og så kunne den ... skolen så måske ikke 

rigtig magte at sætte de der rammer for dem, som havde behov for det. Det tror jeg, 

du har ret i. 
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27 Skole, lektier og fritidsjob  

Interview med Camilla 

Æhm, hvordan er det, når man går i gymnasiet,  og man … og man bliver syg fx? Skal man så 

melde afbud eller ringe og sige det, eller hvad gør man? 

Æhm, vi har noget på skolen, som hedder Lectio, som er en ting på internettet, som de fleste 

skoler har efterhånden, hvor man både afleverer opgaver og får sine karakterer osv. Der er så 

også en, der hedder fravær, at æh så står der, at man ikke har fået …, at man har fået fravær. 

Og så … æh så skal man selv gå ind og skrive, hvorfor man ikke har været i skole, så det er 

ikke noget med kontaktbøger, eller man skal ringe eller noget. 

Nej. 

Det foregår alt sammen over internettet.   

Ja. Og hvad sker der så, hvis man har rigtig meget fravær? 

Jamen, æhm. Jeg ved, vores skole har ikke nogen grænse for, hvornår de kalder en til samtale. 

Men hvis de kan se, at der begynder at danne sig et mønster af, at man ikke kommer til nogle 

bestemte timer og så videre, så æh indkalder de til en samtale og så æh, hvis det fortsætter, så 

indkalder de til samtale med forældre og så videre, så … 

Er der også kontrol med jeres afleveringer? 

Ja, de foregår også over nettet, og så har læreren sat et bestemt klokkeslæt på, hvornår man 

skal aflevere sin opgave, og er man så fem minutter for sent på den og … så æh, så skriver 

den simpelthen, at man har skriftligt fravær. 

Så I afleverer ikke på papir? 

Der er nogle lærere, (der) vil helst have, at man afleverer på papir, og så går de selv ind og 

retter, hvem der har afleveret og ikke har afleveret, hvorimod andre lærere helst vil have det 

elektronisk. Så … så det er lidt forskelligt fra lærer til lærer. 

Og hvis man afleverer for sent hver gang, hvad så? Har det nogen konsekvenser? 

Jamen, altså skriftligt fravær og æh og, hvad kan man sige, fysisk fravær? Det æhm … det 

bliver sådan, hvad kan man sige, straffet på samme måde, at … ved samtaler og og så videre. 

Mm. Så det er der ikke så meget af, for det gider man ikke, eller hvad? 

Nej, det har man helst ikke lyst til at have … 

Nej. 

så æh … 

Synes du, der er mange lektier?  

Ja, i forhold til folkeskolen, synes jeg, at der er lektier, æh og det synes jeg, det passer meget 

godt med det, de siger, at der er – i hvert fald halvanden – to timer om dagen, man sidder og 

æh og laver lektier og så videre. Selvfølgelig er det … kan det variere, men … og opgaver og 

store opgaver og afleveringer og så videre, så … Ja, det synes jeg, i forhold til folkeskolen der 

æh … der er der rigtig mange lektier. 

Ja. Du går i gymnasiet, men har du også et fritidsjob? 
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Ja, jeg arbejder hos en frisør efter skoletid. 

Hvad laver du der? 

Jamen, der serverer jeg kaffe og gør rent og vasker hår og farver hår, så æh … ja. 

Så du laver også nogle af frisøropgaverne – altså farver hår og vasker. 

Ja. 

Det er jeg begyndt at få lov til, her efter jeg har været der et års tid snart. 

Ja. 

Ja. 

Hvad synes du om det job? Er det sjovt? 

Det er rigtig sjovt. Altså alternativet er jo at sidde i et supermarked, så æh … så det er rigtig 

sjovt. Og æh og det er også lidt om at have ansvar og yde en form for service, og man 

kommer så lidt mere ud og får et indblik i det rigtige arbejdsmarked. 

Ja. 

Så det er rigtig sjovt.  
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28 To efterskoler, en bekymret mor og en 
fremragende fysiklærer  

Interview med Katrine 

Hvordan var efterskolerne forskellige, Katrine? 

Jo, men jeg tror, Mellerup Efterskole, det er sådan en skole, man skal være skrevet op på i 

rigtig, rigtig mange år, for at kunne komme ind på. Øhm, så det betyder, at det er en vis 

gruppe forældre, der sørger for at øh … at få deres børn skrevet op. Så jeg tror, det var sådan 

meget ... sådan ja.. Hvad skal man kalde det? Altså ... børn fra sådan bedre stillede familier, 

hvor at Biologiefterskolen i Nordjylland, der der kom jeg ind ret hurtigt og det var et sted, 

hvor man kunne komme ind ret hurtigt. Det betød så også, at øh blandt andet Ålborg 

Kommune fik ret mange  problem-øh-unge ind på den skole, fordi de havde brug for en plads, 

lige nu og her for at løse nogle unge menneskers sociale problemer. Så det kunne vi godt 

mærke.  

Der var sådan nogle lidt halvkriminelle unge mennesker på biologiefterskolen. Jeg tror, min 

mor var sådan halvbekymret for mig nogle gange. Der var... der var ret mange stoffer også. 

Altså unge der tog stoffer på den efterskole også hvor … i modsætning til Mellerup 

Efterskole, som var sådan virkelig de privilegerede unge mennesker, som var dygtige til 

musik og ... I det hele taget var det faglige niveau nok også lidt højere, så på den måde synes 

jeg, de var meget forskellige. Men det er lidt sjovt at tænke på, hvis jeg skal tænke over, hvor 

jeg egentlig lærte mest, så tror jeg egentlig, at min horisont blev udvidet mest på 

Biologiefterskolen i Nordjylland. 

Ja, så kom jeg så ind på gymnasiet der på matematisk linje, og fik en fantastisk fysiklærer, 

Finn Nygård hed han, og jeg tænker stadigvæk på ham. Nu er jeg selv lærer i dag, og jeg vil 

faktisk sige, at han er en af årsagerne til, at jeg har haft det lidt som et ideal, at blive lærer, 

fordi jeg synes, at han øh … han ændrede mit forhold til fysik fuldstændig. Han var en 

fremragende lærer, forstået på den måde at han han gjorde nogle ting, som som jeg synes er 

afgørende for den gode lærer, og det var, at han formidlede nogle af de der øh komplekse, 

fysiske teorier ind i vores univers … altså … 

En af vores øhm, en af mine klassekammerater havde været til køreprøve, og var kommet til 

at køre en cyklist ned under sin køreprøve. 

Under køreprøven? Det lyder ikke godt. 

Nej. Og så hele den time … Det opsnappede han så umiddelbart inden undervisningen, og 

hele timen der lavede vi beregninger over hvor hurtigt, den her cyklist skulle køre, hvis han 

skulle undgå, at blive kørt ned af ... af, ja vores studie… , klassekammerat der, ikke? Så på 

den måde var han bare hele tiden … fik han improviseret og og ligesom ført alle de her … det 

her fysiske univers ind i vores univers, og det synes jeg, den empati og den indlevelsesevne 

synes jeg, og den måde at gøre det hele relevant på, det har altid været et ideal for mig. Og det 

endte faktisk med at jeg fik 11 til eksamen i fysik, og... 

Det var flot. 

Ja og blev rigtig glad for faget, og det var helt sikkert hans skyld. 
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29 Udlært bygningsmaler   

Interview med Anna  

Anna, jeg ved, du er uddannet maler. Hvad fik dig til at vælge den uddannelse?  

Æh, jeg har altid drømt om, at kunne et håndværk og  det var så derfor, jeg gik i lære som 

bygningsmaler. 

Som bygningsmaler? Det er det, det hedder? O.k. Hvordan bliver man bygningsmaler? 

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt, og hvor lang tid tager det? 

Det tager tre et halvt år, og det starter med, at man finder en læreplads, hvor man kan gå i 

lære. 

Hvordan finder man en læreplads? 

Øh, der ringer man rundt til alle mulige firmaer og hører, om de har brug for en lærling. Og så 

kontakter man teknisk skole, og så er man der i nogle skoleperioder, og så ellers er man ude i 

sin praktikplads. 

O.k. Hvordan er fordelingen af praktik og skole? 

Det er sådan, at ca. en gang om året så er man 10 uger på skole. Og så ellers er man ude i sin 

praktikplads. 

Og i øh.. Ja, hvad laver man på skolen, og hvad laver man i praktikpladsen? 

Øhh... På skolen så er det mere sådan teoretiske fag, altså med materialelære og matematik og 

opmåling har vi et fag, der hedder. Og i praktikken så er man jo ude og gøre tingene praktisk, 

sådan. 

Og får man så lov til at prøve nogle forskellige ting? 

Ja. 

Som lærling? 

Forhåbentlig! Det er i hvert fald det, der er meningen, ikke? At man skal have kendskab, 

sådan et bredt kendskab til forskellige ting. 

Anna, da du var i praktik, havde du så en speciel maler, som … en malersvend, som  du 

fulgte? 

Ja, altså normalt er det sådan, at man har en svend. Men jeg var i et firma, som var sådan lidt 

specielt i strukturen, så jeg havde mange svende, som hjalp mig gennem mit forløb. Og havde 

også meget selvstændigt arbejde. 

Hvad øh …, når man så er færdig, er man så til en eksamen eller hvad? 

Så har man en svendeprøve, hvor man tager sit svendebrev. Og den foregår over en uge, hvor 

man får sådan et lille lokale, som man skal male og spartle og det hele efter en bestemt 

stilperiode. Og det … det tager en uge. Det var hårdt slid. 

Ja, ja, ja. Og så får du at vide, om du har bestået … eller får du en karakter? 

Jeg fik en karakter. Det gør man. Og så kan man jo også få en medalje, og jeg fik "bestået 

med ros", som er en af de fine. 
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Det lyder godt. 

Ja. 
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30 Lærerstuderende med erfaring 

Interview med Andreas   

Er du sådan en, man får respekt for i klassen? 

Ja, da jeg var lærervikar så gjorde de. Jeg kan godt lide altså ... må godt være lidt hård, men 

ikke for hård ved dem, hvad hedder det, de har lidt brug for lidt... Man kan ikke kalde det 

disciplin og så alligevel også. Men altså det er ret vigtigt, men øhm, men også da jeg var 

lærervikar, der synes jeg også humor var en rigtig rigtig vigtig del. Få børnene med til at 

grine, så hvis du får dem til at grine og le, så er de friske nok. Altså hvis man bare er sådan en 

sur gnaven gammel lærer, der bare "Nu skal vi bare lære det, og det, og det..." Så gider de 

ikke. Fordi sådan er børn nu til dags, de er ... De har krudt i røven, kan man sige. Altså det de 

skal … altså en gang imellem… hvis de så sidder og tripper på en stol, og så kan man bare se 

"Nå, hov, nu tager vi lige og hopper ti gange op i luften, og så tager vi et englehop bagefter" 

og så sætter sig ned igen, så er børnene klar. Det har jeg i hvert fald haft erfaringer med. 
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31 To dansklæreres vej til jobbet på et sprogcenter   

Kenneth og Uffe  

Kenneth: Begyndte du at læse dansk lige efter gymnasiet?  

Uffe: Ja, det gjorde jeg. Hvad med dig? 

Kenneth: Øh nej, der gik mange år, før jeg startede med at læse dansk, øh … Jeg 

arbejdede først tre år som pædagogmedhjælper og så, øh, startede jeg med … 

på lærerseminariet i Silkeborg, hvor jeg gik i halvandet år, og så gik der et 

halvt år, hvor jeg var ude og rejse med min backpack, og så startede jeg med 

at læse dansk. Så jeg var 23, da jeg startede. 

Uffe: O.k. Ja, jeg var 18, da jeg startede. Ja. 

Kenneth: Ja, men jeg startede jo så på lærerseminariet, men har egentlig altid gerne 

villet læse dansk. Øhm, så var jeg lidt i tvivl, om jeg skulle være 

gymnasielærer i dansk. Det troede jeg ikke, jeg ville være, og så tænkte jeg, 

at lærerseminariet det var en god bred uddannelse. Men efter jeg havde været 

der i halvandet år, så fandt jeg ud af, at jeg havde ikke lyst til at skulle 

opdrage på folks børn. Og det synes jeg lidt, det var det, man gjorde, når man 

var ude i praktik i tredje klasse for eksempel. Og så besluttede jeg mig for, at 

jeg ville starte på dansk, så jeg har jo egentlig også altid gerne villet læse det.  

Uffe: Nå, men jeg havde egentlig en forestilling om, at jeg skulle være 

gymnasielærer, altså det var det, jeg sådan kunne ... kunne forestille mig det, 

da jeg var 18, men så kom jeg egentlig væk fra det, og efter jeg blev færdig, 

øh... Ja, så kom jeg ind på en sprogskole øh og ja, så blev det egentlig det, det 

var … Og jeg har prøvet enkelte gange med gymnasiet, men øh, men øh ja, 

det var lidt det samme, som du siger, altså jeg har ikke rigtig lyst til at arbejde 

med lige den aldersgruppe … nej. 

Kenneth: Nej, o.k. Så ... 

Uffe: Men hvad med dig? Hvorfor var det, at du ikke, du ikke ville have, det skulle 

være gymnasiet? 

Kenneth: Øhm ... Jeg har ... Jeg troede aldrig, jeg skulle være underviser øhm, jeg 

vidste ikke, hvad jeg ville være, men jeg kunne bare godt lide at læse og lide 

litteratur, så det var min indgangsvinkel til dansk. Så blev jeg mere og mere 

interesseret i det sproglige og kommunikation og den slags ting, og så fik jeg 

et job som PR-konsulent, som jeg arbejdede meget som i nogle år. Men så fik 

jeg det problem, at jeg fik en museskade, fordi jeg arbejdede for meget. Og så 

øh, tænkte jeg, det kunne være sjovt at prøve at undervise, og så ... prøvede 

jeg det, og så fandt jeg ud af, at det, det kunne jeg faktisk rigtig godt lide … 

at undervise voksne. 

Uffe:  Ja. Hvad er det, du godt kan lide ved at undervise voksne? 

Kenneth: Øhm, jamen, folk kommer øh og har virkelig lyst til at lære noget øhm, så vi 

er der med et fælles mål øhm, og så kan jeg godt lide, at være sammen med 

andre mennesker også. Så jeg synes også, det giver noget socialt. Da jeg 

arbejdede med PR, sad jeg meget bag ved en computer. 
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32 Sociologistuderende  

Interview med Nadja 

Og hvad fik dig til at vælge sociologi? 

Jeg havde øh, jeg havde samfundsfag i gymnasiet, hvor sociologi var en del af det, og det 

syntes jeg var virkelig, virkelig spændende. Og så har jeg også altid interesseret mig for 

mennesker, sådan hvorfor vi gør, som vi gør, og de sociale mønstre der er i samfundet ... 

Hvorfor folk, hvis forældre har en lang uddannelse, ofte også selv ender med at få en lang 

uddannelse, og hvorfor der er nogle ting, der er acceptabelt at gøre, og andre der ikke er øhm 

... Og det er jo sådan nogle ting, man undersøger med sociologi. 

Har du, har du tænkt på, hvad du så vil skrive bachelor-projekt om? 

Jeg havde faktisk snakket med nogle veninder om allerede at skrive bachelor-projektet det her 

semester, så jeg har tænkt æh en del over det og det skete … Jeg arbejder på en kommune, 

hvor jeg laver pas og kørekort, og der kom en mand, som skulle have sit æh danske pas, og 

han havde været statsløs, indtil han kom.. Han havde fået dansk statsborgerskab. Og det fik 

mig til at tænke på, hvor stor en indflydelse en stat eller at høre til en nation har for ens 

identitet, så jeg havde overvejet at skrive om øh statens indflydelse på identitetsdannelse hos 

mennesker, øhm ... 

Ja? Det lyder også lidt psykologisk altså ikke bare, hvad man rent praktisk får ud af at være 

statsborger, men også …, ja hvordan det påvirker ens identitet. 

Ja men ... altså sociologi og psykologi ligger så også ret meget op af hinanden. Vi … Der er 

mange af de samme øh, hvad hedder sådan nogle, teoretikere, som vi læser, som dem fra 

psykologi også læser og … Vi ser bare på det i lidt større perspektiv øhm, men ellers så 

lægger det sig ret meget op ad hinanden.  

Ja. Hvilke jobmuligheder har du i fremtiden, tror du? 

Ja, det … det er det sværeste spørgsmål at stille en, der læser sociologi, fordi vi … Der er ikke 

så mange, der kender til os, så det er ikke sådan ... at man, man er sociolog, og så er der et 

job, man laver. Det er mere … Det er alt, der har noget med undersøgelser om mennesker at 

gøre  .... Hvis man for eksempel … De undersøgelser, der bliver lavet før valg, hvem der 

stemmer hvad og sådan, det kan være sociologer. Eller undersøgelser der viser, hvor lykkelige 

danskerne er. Det er også sociologer. ... Så det er rigtig mange forskellige ting, man kan 

arbejde med. 

Ja. Og hvad kunne du tænke dig? 

Ja. Jeg har altid haft en drøm om at øh arbejde for en hjælpeorganisation eller 

interesseorganisation. Amnesty International i hvert fald. Jeg vil gerne arbejde med med 

flygtninge og folk, der har det svært i hvert fald i Danmark med at komme ind og blive en del 

af samfundet. 

Du sagde, du arbejdede i en kommune? Har du haft, eller har du andre  jobs ved siden af 

studiet? 

Ja, jeg er faktisk lige blevet frivillig for Dansk Flygtningehjælp, hvor... sammen med min 

veninde, som jeg også bor sammen med, hvor vi skal, en gang om ugen, tage hjem til en 

kvinde, som har fire børn - hun er enlig - og hjælpe dem med at lave lektier. 
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33 Færdiguddannet civilingeniør  

 Interview med Birgitte  

Du er uddannet på DTU. Hvad, hvad er din uddannelse? 

Altså, jeg er uddannet civilingeniør. Og jeg har speciale i det, der hedder ”anvendt 

matematik”. Men det er der ikke så mange, der ved, hvad … dækker over, så jeg kan 

godt lide at sige, at jeg har speciale i matematisk modellering.  

Matematisk modellering – noget med modeller? 

Ja. Det er der måske heller ikke så mange, der ved, hvad er, men det er mere sigende, 

end når man bare siger ”anvendt matematik”. Det lyder så tørt. 

Hvordan var kønsfordelingen på dit studium? 

Jeg tror, vi var … 10 %  piger på min årgang, og det var en årgang med mange piger. 

Ja. Så det er et mandefag, du er i nu? 

Det er det. 

Har du taget hele uddannelsen her i Danmark? 

Æh, nej, jeg har faktisk været et semester i Toulouse på et universitet dernede i 

Sydfrankrig. 

Ja? Hvorfor gjorde du det? 

Æh, jamen, det gjorde jeg for at … at få en stor oplevelse, må jeg indrømme. Og … 

for at … at komme lidt væk fra de vante omgivelser herhjemme. Og jeg blev også 

rigtig glad for det, for … for det var en stor oplevelse, og … ja, bortset fra det faglige, 

så … mødte jeg jo også en masse mennesker fra alle mulige lande. Der var mange 

internationale studerende der. Og jeg lærte fransk, bedre end jeg kunne, da jeg tog 

hjemmefra. 

Ja. Er der, er der sådan nogle … bestemte ting, der er helt anderledes ved deres 

universitet end vores? 

Altså det, det er da et andet system. Æhm, og så er de for eksempel også yngre - lidt 

yngre i hvert fald end hos os - så jeg oplevede, da jeg kom derned, at jeg kom i en 

klasse. Der var sådan klasseundervisning på universitetet, og der troede de, at jeg var 

dumpet herhjemme et par år i Danmark, fordi jeg var et par år … æh, ældre, fordi i 

Danmark er vi så vant til at tage sabbatår æh og ser det som en positiv ting, men det 

var ikke så udbredt dernede. Så, så de var sikre på, at jeg måtte have dumpet et par år. 

Har du taget sabbatår? 

Ja, det har jeg. 

Hvad, hvad, hvad lavede du der? 
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Æh, jamen æhm …, jeg var på højskole …, første …, et halvt år næsten, ja. Den første 

halvdel af sabbatåret, og så den anden halvdel der arbejdede jeg og tjente nogle 

penge. 

Betyder det noget karrieremæssigt, om man har studeret i udlandet noget af tiden? 

Ja, det er helt sikkert en god ting at have det som pind på ens CV. Altså jeg har da 

oplevet til flere jobsamtaler, at de … har bemærket, at jeg har været i udlandet, og det 

har selvfølgelig været en positiv ting. 

Hvad er det, der er, der er godt ved det, tror du? 

Jamen, både æhm at æh … at man har lært et fremmed sprog, og i mit tilfælde var det 

jo endda fransk. Der er jo mange, der vælger et engelsktalende land. Og æh … Og så 

også bare det, at man har taget initiativet til at … at komme af sted, og og der der skal 

jo laves en masse forberedelse, førend man bliver optaget og får søgt penge fra 

forskellige fonde og så videre, så … Så jeg tror, det er det. 

 


