
Hvorfor har mange af de elever, som betegnes som højt begavede, med særlige 

forudsætninger eller fagligt stærke det svært i skolen? 

Hvad kan eleverne lære os om skolelivets udfordringer og dilemmaer ift. at blive en del 

af skolens fællesskaber?
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Forskningsprojektet udspringer af et møde med en gruppe 
unge, der tidligere er blevet testet og beskrevet som 
højtbegavede/med særlige forudsætninger 

• overraskende mange fortalte, at de havde haft det svært i 
deres tidligere klasser

• mange fortalte om mistrivsel og dårlige skoleoplevelser
• mange havde op til flere skoleskift bag sig
• nogle havde haft lange perioder, hvor de ikke havde været i 

skole
• mange fortalte om usikkerhed, mobning, isolation og 

ensomhed 
• Mange beskrivelser af en grundlæggende følelse af at være 

anderledes, underlig, forkert - som mange havde med sig 

• Disse elevfortællinger danner baggrund for projektet 

Ph.d.-projektets afsæt

Jeg blev ramt af paradokserne:

-jeg sad og talte med nogle unge mennesker, 
som var veltalende, reflekterende og havde en 

enorm viden om alt muligt forskelligt 

-og så fortalte mange om, hvordan de havde 
følt sig forkerte eller dumme – og mange 
havde oplevet ikke at passe ind i skolen

- op imod et stort skolepolitisk og pædagogisk 
fokus på inklusion i skolen
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Igennem et skoleår har jeg fulgt en række forskellige klasser samt nogle af de elever, der betegnes som 

”højtbegavede”, ”med særlige forudsætninger” eller ”med stort fagligt overskud” 

i deres hverdagsliv i skolen – på tværs af fag, aktiviteter og frikvarter 

Jeg har forsket fra et elevperspektiv….

og dermed har jeg forsøgt at forstå skolelivet og skolevanskelighederne 

fra elevernes perspektiver og ståsteder i den sociale praksis

Nogle elever fungerer godt og er glade for at gå i skole - men mange har det på forskellige måder svært 

• Mange mistrives, føler sig anderledes eller forkerte, kommer i klemme - eller er faldet ud af skolen/er fraværende

• Mange oplever udfordrende situationer eller forskellige dilemmaer, som kan være svære at håndtere

• Mange fortæller om få eller ingen venner – de føler sig ensomme eller oplever ikke at passe ind eller høre til
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Skolevanskeligheder – et dobbeltbegreb

De vanskeligheder som eleverne oplever og befinder sig i 
– konkret/situeret

- udfordringer, dilemmaer
- situationer som er svære at takle eller balancere i

- Som får negativ betydning for deres skoleliv

Men også forhold som har med skolen at gøre, 
og som skaber vanskelige betingelser 

- for lærerne og deres undervisningspraksis
- og for eleverne
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Skolevanskelighederne?
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Undersøge det eleven er en del af
-fra et elevperspektiv

Individuelt fokus

Individuelle forklaringer og forståelser
Begreber og problemforståelser der knytter sig til individet

Jeg har et andet fokus 

– ønsker at skabe en anden viden

Undersøger ”det eleven er en del af” – fra et elevperspektiv
Skolens hverdagsliv – betingelsernes betydning
- klassens sociale dynamikker – in- og eksklusionsprocesserne
- lærernes betingelser, skolens strukturer m.m.

- nye forståelsesmuligheder og dermed nye handlemuligheder
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Empiriske eksempler - elevernes selvforståelse

”Jeg er nok det, man kalder en nørd…”

“De andre havde ligesom en hel masse sammen, som jeg ikke var med i, og… ja, jeg følte 
mig bare helt forkert….”



Skolevanskelighederne – komplekse
- mange forskellige forhold spiller ind – og væver sig sammen

• Klassen

• Skolen

• Undervisningen

• Lærerne

• Rammerne
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Skolevanskeligheder – hænger bl.a.   
sammen med:

• Elevernes samspil og klassens sociale 
dynamikker

• Normalitetsforståelserne i klassen

• Skolens strukturer

• Lærernes forståelser af klasser og af 
eleverne – og deres problem- og 
løsningsforståelser

• Undervisningens indhold og form

• Lærernes situerede pædagogiske og 
didaktiske valg og indsatser

• Lærernes undervisningsbetingelser

• Samarbejdet om (og med) eleverne

• Rammerne og skolens historiske, 
organisatoriske og strukturelle betingelser

Undersøge det eleven er en del af
-fra et elevperspektiv
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Undervisningen

Det faglige stof og 
elevernes individuelle 

arbejde

Klasserums-
undervisningen

Gruppearbejde som 
undervisningsform

Elevperspektiver
Lærerperspektiv – forældreperspektiv – PPR – (skoleledelse/vejledere)

“Det lyder måske mærkeligt, men 
timerne er altså ret vigtige, i hvert fald 
for mig. Det er ikke kun det med at have 
venner. For mig er timerne vigtige. Jeg 
elsker de fleste af fagene, men det er 
bare tit, det bliver langtrukkent, når vi 
skal gennemgå igen og igen.” 



Stafetspørgsmål fra Jens Dolin

Hvorledes indgår talentfulde unges problemer i skolens vifte af børn/unges generelle 
problemer 

– og hvor i spektret af børn/unges skolevanskeligheder brænder det mest på?

Hvorved adskiller en talentindsats sig fra en almindelig inklusionsindsats?


