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Forord

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, vil med denne rapport give danske
skoleelever en stemme og viderebringe deres perspektiver på kedsomhed i undervisningen. Her fremlægger vi elevernes syn på, at kedsomhed ikke kan undgåes,
men måske minimeres. Vi dykker ned i elevernes fortællinger om årsagerne til kedsomhed, og hvad den betyder for eleven og klassen som helhed. Vi sætter fokus på
elevernes refleksioner over, hvilken rolle de selv spiller i forhold til kedsomheden, og
hvordan de og lærerne sammen kan bidrage til at mindske kedsomheden.
Rapporten er en del af DCUM’s målrettede arbejde med kedsomhed i skolen i 2016
og udspringer af DCUM’s første rapport Fra kedsomhed til trivsel i skolen. Den første
rapport er udført i et samarbejde mellem DCUM, Hans Henrik Knoop, lektor ved
Aarhus Universitet, Bjørn E. Holstein, Professor Emeritus ved Syddansk Universitet,
samt Hanne Viskum, lektor ved Professionshøjskolen Metropol.
Denne rapport er primært rettet mod praktikere i og omkring grundskolen. Det er
vores håb, at den når helt ud til klasseværelserne og ledelseskontorerne og bidrager
positivt til refleksion samt udvikling i den pædagogiske indsats.
Der skal lyde en stor tak til de skoler og fantastiske elever, der har valgt at deltage.
Tak for jeres bidrag og lyst til at fortælle og dele jeres perspektiver på kedsomhed
med os.

God læselyst!
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Resumé

DCUM sætter i denne rapport fokus på elevernes perspektiver på kedsomhed i undervisningen. Via data fra syv fokusgruppeinterviews og dermed 40 8.- og 9.-klasses
elevers fortællinger stiller vi skarpt på, hvordan elever oplever og forholder sig til
kedsomhed. Vi ser nærmere på, hvorfor eleverne keder sig, hvad de gør, når de keder sig, og hvilke konsekvenser kedsomheden har for elevernes læringsmuligheder.
Samtidig ser vi nærmere på dialogen om kedsomhed i klasseværelset, og hvad den
betyder for undervisningsmiljøet.
Det står klart, at selvom der er tale om både motiverede og ikke-motiverede elever,
drenge og piger, så får kedsomheden tag i alle. Hvorfor den opstår i undervisningen,
er imidlertid flertydigt og opleves forskelligt fra elev til elev. I rapporten fremhæver
DCUM fire centrale årsager til, at eleverne oplever kedsomhed i undervisningen. Der
er ikke tale om en udtømmende liste, men et indblik i de årsager, eleverne i særlig
grad vægter:
	For det første handler det om eleven selv og hans eller hendes individuelle interesser. Hos overraskende mange elever bliver de forbundet med forventninger
og ønsker til fremtiden. Flere elever organiserer og sorterer i undervisning og fag
i forhold til, hvad de oplever som relevant versus irrelevant. Når undervisningen
opleves relevant og brugbar, giver den mening for eleverne, imens det modsatte
er tilfældet, når den opleves irrelevant og ubruglig. Undervisningen opleves her
meningsløs, og det er i den konstellation, kedsomheden opstår.
	For det andet handler det om afgangsprøverne i 9. klasse og karaktergivning.
Begge dele opleves som en medvirkende årsag til kedsomhed hos nogle få elever.
De nævner, at de bliver demotiverede, ligeglade og oplever et stort pres. For
en stor del af elevernes vedkommende er det modsatte imidlertid på spil. Her
opleves afgangsprøver og karakterer som en stor motivationsfaktor, der tilfører
undervisningen mening og retning samt en oplevelse af at være mere aktiv i
undervisningen.
En tredje årsag, eleverne vægter, er undervisningen og opgavernes sværhedsgrad. Der opstår både kedsomhed, når undervisningen opleves for ”nem” og for
”svær”. Førstnævnte fordi undervisningen ikke er udfordrende nok eller fordi
eleverne allerede har forstået det læreren f.eks. forklarer ved tavlen. Sidstnævnte fordi eleverne oplever, at forståelsen for det, der foregår i undervisningen,
udebliver. Eleverne påpeger i den forbindelse, at det, der er svært, ofte også er
kedeligt. En pointe er desuden, at eleverne her fastholdes i et rum af kedsomhed,
fordi de ikke vil eller tør sige, hvis de har svært ved eller ikke forstår elementer i
undervisningen.
	En fjerde årsag til, at kedsomhed opstår blandt eleverne i undervisningen, er læreren, herunder hans eller hendes motivation for at undervise, evne til at skabe
relationer med eleverne samt undervisningsform. Eleverne mærker lynhurtigt,
hvorvidt læreren er motiveret for sin undervisning, og det smitter af på eleverne. Oplever eleverne derfor en lærer, som ikke interesserer sig for dem eller
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udstråler, at han eller hun ikke er motiveret og ”bare” skal have undervisningen
overstået, medvirker det til, at eleverne selv bliver demotiverede og keder sig.
Desuden fremhæver eleverne også lærernes undervisningsform som afgørende
for, om kedsomhed opstår i undervisningen. Overordnet handler det om mangel
på variation. De fremhæver i den forbindelse særligt manglen på bevægelse, få
pauser og i det hele taget en lærer, der snakker meget.
Rapporten viser, at den kedsomhed, som af forskellige årsager opstår hos eleverne i
undervisningen, i større eller mindre grad tager fokus fra undervisningen og dermed
har negativ betydning for elevernes læringsmuligheder. Kedsomhed hos eleverne
bliver ofte formålsløs i skolesammenhænge. Elevernes fortællinger vidner om, at
kedsomhed sjældent forbindes med, at eleverne gør sig mere umage, koncentrerer
sig mere eller øger sværhedsgraden. Det, der fylder i fortællingerne, er tværtimod,
hvordan elever søger væk fra kedsomhedsfølelsen. Nærmere bestemt, hvordan de
flygter fra det generende ubehag, kedsomhed skaber, mister fokus og bliver passive
i undervisningssammenhænge. Når kedsomhedsfølelsen opstår fremhæver elever,
at de i særlig grad søger computeren og dens univers eller deres klassekammerater.
Noget, som ikke kun øver indflydelse på eleverne selv og deres egne læringsmuligheder, men også klassens som helhed.
Udover at sætte fokus på, hvorfor elever keder sig, og hvad de gør, når kedsomhed
melder sig i undervisningen, fremhæver rapporten også en vigtig pointe om mangel
på dialog om kedsomhed på landets skoler. Elevernes fortællinger giver indblik i, at
kedsomhed som oftest er noget, der nævnes i en bisætning eller ikke bliver taget
hensyn til i en undervisningssammenhæng. Elevernes fortællinger vidner om, at der
sjældent tages en decideret dialog om kedsomhed i undervisningen lærer og elev
imellem. Vi fremhæver i den forbindelse tre forhold, som eleverne ser som udslagsgivende i forhold til, at dialogen om kedsomhed udebliver:
	For det første føler eleverne ikke, at de kan tillade sig at sige det til læreren, da
de mener, det vil såre ham eller hende. De siger blandt andet, det er synd for
læreren og respektløst.
	For det andet vil eleverne gerne fremstå gode i lærerens øjne. Hos eleverne
eksisterer der her en forventning om, at dette ikke er muligt, hvis kedsomheden
påpeges, ligesom de mener, det kan have negativ betydning for deres karakterer.
	For det tredje og sidste føler eleverne ikke, det har en effekt, hvis de siger det til
læreren.
Rapportens pointer om kedsomhed i undervisningen viser imidlertid, at diaologen
om kedsomhed ikke bør udeblive. I rapporten påpeger DCUM derfor, hvordan
dialogen om kedsomhed både kan give input og skabe refleksion i den pædagogiske
indsats. Hvordan den kan have betydning for elevernes egne oplevelser med kedsomhed og læringsmuligheder. Og sidst, men ikke mindst, hvordan den kan bidrage
til det gode undervisningsmiljø.
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Indledning

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har i 2016 valgt at sætte fokus på kedsomhed i skolen. Den nationale trivselsmåling fra 2015 viste, at mere end hver fjerde
elev i den danske folkeskole oplever, at undervisningen er kedelig. Nærmere bestemt
mente 26 % af eleverne i 2015, at undervisningen ’meget tit’ eller ’tit’ er kedelig.
Trivselsmålingen viste også, at jo højere klassetrin, desto flere elever kedede sig. I
4. klasse var der i 2015 17 %, mens der i 9. klasse var 34 %, der kedede sig i skolen.
Tager man de mere videnskabelige briller på og dykker ned i kedsomhedsbegrebet,
peger flere teorier også på behovet for at sætte fokus på kedsomhed i skolen. En
elev, der keder sig, lærer unægteligt mindre og dårligere end en engageret elev.
Samtidig er længerevarende kedsomhed medvirkende til, at elever ikke folder sig ud
set i lyset af de rammer og kompetencer, han eller hun har til rådighed (Knoop et
al., 2016).
DCUM udgiver i forbindelse med sit fokus på kedsomhed i undervisningen to rapporter, hvor denne er nummer to i rækken. Den første rapport Fra kedsomhed til
trivsel i skolen blev til i samarbejde mellem DCUM, Hans Henrik Knoop, lektor ved
Aarhus Universitet, Bjørn E. Holstein, Professor Emeritus ved Syddansk Universitet,
og Hanne Viskum, lektor ved Professionshøjskolen Metropol. På baggrund af Den
Nationale Trivselsmåling analyserer vi i den første rapport sammenhængen mellem
elevers trivsel og kedsomhed. Rapporten viser, at jo mere eleverne keder sig i undervisningen, desto værre går det. Kedsomhed skader både hvad angår elevernes almene skoletrivsel, læring, social forbundenthed, troen på sig selv etc. Hovedresultatet
er derfor, at kedsomhed har stor betydning for alt det, man ikke ønsker sig i skolen.
Man kan ligefrem sige, at kedsomhed er med til at underminere folkeskolens formål.
Kedsomhed kan derfor være et alvorligt problem og ikke noget, man bør sidde overhørig (Knoop et al., 2016).
Denne rapport lægger tallene lidt på hylden og går i dybden med elevernes egne
fortællinger og perspektiver på det at kede sig i skolen. DCUM mener, at eleverne
ligeledes er eksperter i skoleområdet. Det er derfor essentielt at sætte deres stemme i spil og gå i dybden med deres egne fortællinger om kedsomhed. Fortællingerne
vidner om, at alle elever keder sig i løbet af deres skoletid. Denne rapport fokuserer
derfor ikke på, hvorvidt eleverne forventer en skole helt uden kedsomhed, for det
forventer de ikke. Ambitionen er, at rapporten kan danne grundlag for refleksion
hos praktikere i grundskolen samt lægge op til en dialog om kedsomhed lærer og
elev imellem. Rapporten skal således ses som et indspark til den pædagogiske og
didaktiske indsats på landets skoler og som et bidrag til at tage hånd om kedsomhed
blandt elever. På den måde understøtter rapporten elevernes trivsel, læring og det
gode undervisningsmiljø på landets skoler.
Den Nationale Trivselsmåling viser, at udfordringen med kedsomhed i undervisningen er størst hos udskolingsklasserne. Derfor har DCUM taget udgangspunkt i fort-
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ællinger om kedsomhed i undervisningen fra 8.- og 9.-klasses elever. Selvom fokus i
rapporten er på udskolingselevers fortællinger om kedsomhed, kan rapporten stadig
fungere som inspiration for praktikere på de øvrige årgange.

Hvad er kedsomhed?
Kedsomhed er en mild form for mistrivsel. I begyndelsen er den mildt stressende,
men kan gå hen og blive decideret ubehagelig, hvis man ikke gør noget ved den.
Kedsomhedsfølelsen fungerer som et springbræt til handling, da det er en følelse,
der fortæller, at en person bør foretage sig noget. Det generende ubehag omdannes
dermed til noget meningsfuldt, hvor det bliver en motiverende faktor til at gøre
sig mere umage, koncentrere sig bedre eller øge sværhedsgraden i en udfordring.
Det kalder man for sund kedsomhed. Men kedsomhedsfølelsen kan også have den
modsatte effekt. Hvis man ignorerer kedsomhedsfølelsen, vil den mildt stressende
følelse, som kedsomheden frembringer, hæmme ens muligheder for at lykkes med
sine mål. I læringssammenhænge betyder det, at lysten til at lære hæmmes, når
undervisningen er kedelig. Det kalder man for usund kedsomhed. Kedsomhed kan
derfor både afføde positive og negative reaktioner, hvor den sunde kedsomhed motiverer eleven, imens den usunde kedsomhed demotiverer eleven i læringssammenhænge (Knoop et al., 2016).
I ph.d.-afhandlingen Meningsfuldt skoleliv, der omhandler kedsomhed i skolesammenhænge, beskriver Ditte Dalum Christoffersen yderligere, hvordan elever søger
efter noget at forbinde sig til i skolen. I læringssammenhænge er det væsentligt, at
eleverne oplever det faglige som meningsfuldt. Hvis eleverne ikke kan forbinde sig
til det, der sker i timerne, opstår der et tomrum, hvor kedsomheden får lov til at
fylde (Christoffersen, 2014, 153 ff., 210). I det tomrum søger eleverne efter andre, for
dem meningsfulde, aktiviteter og flugtveje ud af kedsomheden. Eleverne oplever en
længsel mod noget andet, og der opstår følelser som modvilje, træthed, resignation,
rastløshed, uro og koncentrationsbesvær (Christoffersen, 2014, 153 ff., 210).
Det er desuden vigtigt at bemærke, at kedsomhed ikke er noget individuelt. Der er
tale om et socialt fænomen, hvor det ikke er den enkelte elev eller lærer, der er ansvarlig (Christoffersen, 2014). Det er i dynamikken mellem parterne i undervisningsog skolesammenhænge, at vi finder roden til kedsomhed.

Om undersøgelsen
DCUM udførte i forbindelse med denne rapport syv fokusgruppeinterviews med i
alt 40 elever, der i skoleåret 2016-2017 går i 8. og 9. klasse. Fokusgruppeinterviewet
blev valgt som metode, da det belyser elevernes perspektiver på kedsomhed fra forskellige vinkler, giver plads til diskussion og giver eleverne mulighed for at supplere
hinanden. Dermed kan DCUM opnå en ønskværdig bredde i elevernes fortællinger.
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For at sikre bredden i fortællingerne har DCUM udvalgt og kontaktet skoler, hvor
en stor andel af eleverne, der i skoleåret 2015-2016 gik i 7. og 8. klasse, angav, at de
’meget tit’ eller ’tit’ kedede sig undervisningen. Vi har også kontaktet skoler, hvor
andelen af elever, der ’meget tit’ eller ’tit’ kedede sig, var lille, og skoler, hvor denne
andel lå tæt på landsgennemsnittet. De skoler, DCUM kontaktede, blev tilfældigt udvalgt på baggrund af de tre grupperinger. I udvælgelsen blev der taget højde for skolestørrelse, landskole versus byskole samt region. I alt takkede syv forskellige skoler
ja til at deltage. De fordeler sig ud over de netop nævnte parametre. Udvælgelsen er
udelukkende anvendt som et metodisk greb for at sikre en bredde i elevernes fortællinger. Udvælgelsen og grupperingerne er derfor ikke noget, vi skelner yderligere
til i rapporten.
Hver fokusgruppe bestod af elever fra samme skole og blev udvalgt af skolerne selv.
DCUM havde på forhånd lagt op til, at skolen så vidt muligt fandt elever fra samme
årgang for at undgå uligevægtige forhold mellem eleverne. Fokusgrupperne bestod
af både piger og drenge og elever med stor motivation for undervisningen og deres
skolegang samt elever, som er mindre motiverede og interesserede. Denne udvælgelse sikrede, at vi fik forskellige typer af fortællinger.
Interviewene blev gennemført som semistrukturerede interviews. Det betyder, at
DCUM på forhånd havde fastlagt tematikker og underspørgsmål, som vi gerne ville
komme ind på i interviewet. Vi var dog samtidig åbne over for de drejninger, som
interviewene kunne tage.
Interviewene blev efterfølgende transskriberet og analyseret. I analysen af interviewene blev der lagt vægt på en åben tilgang til datamaterialet. Det betyder, at de
tematikker, der udsprang under gennemlæsningen af interviewene, dannede ramme
for analysen af interviewene og de temaer og undertemaer, der senere er belyst i
rapporten.
Bemærk, at navnene, der optræder i rapporten, ikke er elevernes rigtige navne, men
er anonymiserede af hensyn til eleverne og skolerne.

Rapportens opbygning
Rapporten har fire kapitler, der indeholder følgende:
Kapitel 1 skitserer årsagerne til, at kedsomhed opstår blandt elever i undervisningen. Kapitlet sætter særligt fokus på fire begrundelser, som på forskellig vis vækker
genklang blandt eleverne i interviewene og fylder i elevernes fortællinger om kedsomhed i undervisningen.
Kapitel 2 går skridtet videre og sætter fokus på, hvordan eleverne flygter fra kedsomheden, og hvordan kedsomhed har betydning for elevernes og klassens læringsmuligheder.
Kapitel 3 omhandler lærernes og elevernes dialog om kedsomhed eller mangel på
samme. Kapitlet fokuserer særligt på de tre forhold, som eleverne fremhæver som
årsag til den manglende dialog om kedsomhed. Kapitlet viser, hvordan manglende
dialog om kedsomhed udfordrer undervisningsmiljøet i klassen.
Kapitel 4 præsenterer DCUM’s samt elevernes egne anbefalinger til elever og lærere.
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”Det handler om
interesse, for hvis
interessen er der,
så keder man sig
oftest ikke”
Alexander, 9. klasse
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Kapitel 1: Derfor keder vi os

Dette kapitel ser nærmere på elevernes egne fortællinger om kedsomhed. Kapitlet
dykker ned i fire begrundelser for kedsomhed, som fyldte meget hos eleverne og på
tværs af fokusgrupperne: elevernes egne interesser og fremtidsudsigter, afgangsprøver og karakterer, undervisningens sværhedsgrad og lærerens rolle. Kapitlet lægger
vægt på centrale årsager til kedsomhed fra de deltagende elevers egne perspektiver.
Det rummer derfor ikke en udtømmende liste over årsager til kedsomhed i undervisningen.
To begrundelser for kedsomhed i undervisningen er ikke medtaget i kapitlet, men er
særlig vigtige for nogle få elever og bliver derfor nævnt her. Den første begrundelse
er manglende opfølgning på opgaver. F.eks. hvis eleverne oplever eller på forhånd
ved, at opgaver ikke bliver tjekket eller fulgt op på. For nogle elever betyder det, at
opgaven mister betydning og formål. Opgaven mister mening for eleven og skaber
rum for kedsomhed. Et andet perspektiv, der også blev fremført i interviewene, er
gruppearbejde. Det sker specielt for elever, især piger, som ofte tager teten. Ifølge
dem opstår kedsomhed, når der er uoverensstemmelse mellem eleverne i gruppen.
Nogle elever vil gerne løse de stillede opgaver i gruppearbejdet, men får ikke muligheden, da de øvrige gruppemedlemmer ikke vil lave noget. Tilde, som går i 8. klasse,
beskrev det sådan her:
”Hvis man laver gruppearbejde, og ens gruppe ikke vil lave noget, så bliver det
kedeligt at lave det hele selv, det oplever jeg tit, og jeg mister interessen for at lave
noget”. Tilde, 8. klasse

Interesser og fremtidsudsigter
Størstedelen af eleverne gav udtryk for, at kedsomhed ofte opstår, når undervisningen ikke interesserer dem. Kedsomhed i undervisningen og elevernes egne interesser hænger derfor unægteligt sammen. Overraskende mange elever lagde vægt på
sammenhængen mellem fag og emner, og hvad de skal bruge dem til i fremtiden.
Ifølge eleverne motiverer det dem, at de kan bruge fagene senere i livet. Derimod
forbandt eleverne ofte fag og emner, som de ikke mener, at de skal bruge i fremtiden, med kedsomhed. Amanda, Gustav og Freja udtrykte det på denne måde:
”Hvis det er irrelevant, og hvis man ikke ved, hvad man kan bruge det til. Jeg ved,
hvad jeg vil efter folkeskolen, og jeg ved, at jeg skal bruge det og det. Så når jeg har
biologi, så gider jeg ikke lave noget”. Amanda, 9. klasse
”Det handler om interesse, for hvis interessen er der, så keder man sig oftest ikke”.
Alexander, 9. klasse
”Hvis der er noget, jeg finder ubrugeligt, men det er nok ikke de samme ting, som
man finder ubrugeligt i forhold til, hvad man vil, når man bliver ældre. Det skal have
et formål at lære noget. Hvis jeg ikke kan bruge det til noget, så føler jeg, at det er
spild af tid”. Freja, 9. klasse
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Da Freja bliver spurgt om, hvordan man ved, hvad der er brugbart, svarede hun:
”Det kan man jo ikke vide. Det ved jeg ikke”.
Elevernes udsagn vidner om, at der er en sammenhæng mellem kedsomhed i undervisningen, og hvad de oplever som brugbart i fremtiden. Når den sammenhæng
er til stede, giver undervisningen mening hos eleverne. Modsat opstår der en følelse
af meningsløshed, når eleverne oplever undervisningen som irrelevant, hvilket fører
til kedsomhed. Udsagnene viser således, at eleverne er bevidste om deres fremtid
i uddannelsesverdenen og på arbejdsmarkedet. Den bevidsthed har stor betydning
for, hvorvidt eleverne ser en mening med undervisningen og derfor også for deres
oplevelser med kedsomhed i undervisningen.
Den ovenstående analyse er understøttet af pointerne i det teoretiske afsnit, som
fremhævede, at mangel på mening og oplevelser med kedsomhed hænger sammen.
I den føromtalte ph.d. Meningsfuldt skoleliv pointerer Christoffersen også, at forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid skaber mening. Ifølge hende skal eleverne
kunne se meningen fra alle sider. Undervisningssammenhænge skal derfor tage
afsæt i fortid og nutid, men altså også give mening ind i elevernes fremtid. Er det
ikke muligt, så opstår kedsomheden (Christoffersen, 2014).
Elevernes fortællinger viser også, hvordan deres individuelle interesser fylder i
skolen, og giver indblik i, hvordan der eksisterer en præstationskultur i skolen, der
er individorienteret. Det er denne kultur, der får betydning for eleverne og deres oplevelser med kedsomhed. Den lægger desuden et stort pres på både lærer og elever.
For lærerene er udfordringen blandt andet, som Freja også er inde på, at der sidder
omkring 28 forskellige elever i hver klasse. Undervisningen skal motivere og engagere alle eleverne, men hver har sin tolkning af, hvad der interesserer dem, og hvad
der er brugbart og relevant. For eleven er udfordringen udelukkende at orientere
sig efter egne interesser og organisere sin skoledag efter, hvad han eller hun finder
meningsfuldt. Denne udfordring bliver yderligere forstærket, da eleverne, som Freja
også er inde på, ikke nødvendigvis har den fornødne viden om egen fremtid til at
lave den organisering og sortering.

Afgangsprøver og karakterer
Elevfortællingerne vidner om, at afgangsprøverne i 9. klasse og karaktergivning i
skolen spiller en betydelig rolle i forhold til elevernes oplevelser med kedsomhed.
Nogle få elever italesatte det som en demotiverende faktor, der medvirker til kedsomhed i undervisningen, mens det for flere elever er en motivationsfaktor. Det
er altså ikke størstedelen af eleverne i fokusgrupperne, der oplever karakterer og
afgangsprøver som årsag til kedsomhed. Størstedelen af eleverne oplever det modsatte. De ser netop afgangsprøver og karakterer som medskabere af den mening,
elever søger i undervisningen.
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Afgangsprøver og karakterer kan derfor både være en demotiverende og motiverende faktor. De to aspekter er relevante, fordi de understreger forskellene mellem
elevernes oplevelser med kedsomhed i undervisningen. De to aspekter bygger også
videre på pointen fra forrige afsnit og vidner om tilstedeværelsen af en præstationskultur, der er individfokuseret.

Afgangsprøver og karakterer som demotiverende faktor
Nogle få elever italesatte afgangsprøver og karaktergivning som en medvirkende
årsag til kedsomhed. Det er specielt elever fra 9. klasse, som oplever et stort pres i
forbindelse med afgangsprøverne. Ifølge dem øger snakken om afgangsprøver presset på dem, så de let finder undervisningen uoverskuelig. Det medfører, at de bliver
opgivende og ligeglade med undervisningen, hvilket fører til kedsomhed. Alberte
italesatte særligt problematikken om det pres, afgangsprøver medfører:
”Der er mere pres. Hver anden dag taler de om prøver, og så tænker man, at det er
kedeligt, for bare tanken om, at man skal det. Det er stressende, at man om under
et år skal sidde og svede af nervøsitet, det er nederen … Jeg kan godt blive sådan lidt
ligeglad og kede mig, fordi jeg tænker, at det er lige meget og stressende. Jeg synes
ikke, man skal stresse, men hvis ens sidemakker begynder at skrive noter, og man
ikke lige hørte efter, er det nu vigtigt det her … det er meget vigtigt alt sammen, og
det synes jeg er irriterende”. Alberte, 9. klasse
Ifølge eleverne bliver skolen pludselig meget seriøs, når der er afgangsprøver, og det
øger presset. Eleverne skal nu følge med i alting og tage mange noter. Det skaber
en følelse af uoverskuelighed, men helt konkret betyder det , at eleverne mister
energien og koncentrationen i undervisningssammenhænge, og det kan føre til kedsomhed. Amanda fortalte det således:
”Det kan være sådan, at man skal være mere med i alting og tage noter i alting, og
så mister man energien i slutningen af dagen og ugen. Så er man helt low og keder
sig, bare fordi man ikke kan koncentrere sig”. Amanda, 9. klasse
Som nævnt tidligere oplever nogle få elever karaktergivning som en demotiverende
faktor, der medvirker til kedsomhed. Oliver fortalte bl.a.:
”Vi er også begyndt at få karakterer, og jeg synes, det er pisse demotiverende. Hvis
man får et 4-tal eller sådan noget, så gider man ikke det fag … hvis det er et fag,
man er god til, så er det måske motiverende, men hvis det er et fag, hvor man bare
får dårlige karakterer igen og igen, så er det demotiverende … Jeg følger for eksempel ikke ligeså meget med i dansk mere”. Oliver, 8. klasse
Ifølge Oliver bliver han ikke motiveret til at yde mere i de fag, som han føler sig god
til, og hvor karakteren forbliver den samme. Tværtimod bliver han ligeglad med
faget og følger ikke med, hvilket fører til kedsomhed.

Afgangsprøver og karaktergivning som motivationsfaktor
Flere elever mener, modsat ovenstående, at karakterer og udsigten til afgangsprøver
er en motivationsfaktor. De oplever, at karakterer skaber mening i skolen, så undervisningen bliver mindre kedelig. Benjamin og Victoria fra samme klasse fortalte om
netop det forhold:
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”Når man går op i at få gode karakterer, så gør det det også lidt mindre kedeligt,
fordi man kæmper hårdt for at få gode karakterer. Så tænker man så meget på det
og arbejder for det, at det på en eller anden måde bliver mindre kedeligt … Her har
man et eller andet mål i stedet for bare at sidde”. Victoria, 8. klasse
”Jeg stiller tit det her spørgsmål: Okay, hvad skal jeg bruge det til? Det ender altid i
ingenting, men hvis der er karakterer … altså, nu går jeg ikke så meget op i karakterer, men jeg synes, det giver lidt mere mening. F.eks. i historie retter vi det aldrig, og
så giver det ingen mening, og så synes jeg bare, man sidder og keder sig”.
Benjamin, 8. klasse
Ligesom i forrige afsnit går elevernes søgen efter mening igen i deres refleksioner
over karakterer og kedsomhed. For flere elever som f.eks. Benjamin og Victoria
giver karakterer undervisningen mening. Karakterer giver eleverne et formål med
undervisningen, som de ellers har svært ved at se. Som Victoria også var inde på,
motiverer karakterer, hvilket betyder, at eleverne er mere aktive og oplever timerne
som mindre kedelige.
Ifølge Frederikke og Stine, som går i samme klasse, betyder afgangsprøverne i slutningen af året, at de følger mere med og er mere aktive i timerne. Dermed oplever
de også, at de keder sig mindre:
”Jeg kedede mig mere i 8. klasse end i 9., for nu ved jeg, at det er vigtigt, at jeg hører
efter. For ellers ved jeg, det bliver svært i slutningen af året”. Frederikke, 9. klasse
”Samme her. Nu må man ikke gå glip af noget, for det kan være, man skal bruge det
til noget. Jeg bliver mere fokuseret”. Stine, 9. klasse
Den mening, karakterer og afgangsprøver giver undervisningen, er tæt forbundet
med elevernes ønsker om fremtiden, som blev belyst tidligere i rapporten. Karakterer er den adgangsbillet, som eleverne skal bruge til at komme ind på de uddannelser, de drømmer om. Karakterer gør derfor, at kedsomheden, med Gustavs ord,
”forsvinder”:
”Hvis man skal videre på gymnasiet, så skal man have et gennemsnit på 4, og så ved
man, at man skal bruge fagene. Så kan man begynde at adskille, hvad man ikke skal
bruge til noget, f.eks. biologi. Jeg skal ikke have noget med naturen at gøre, så der
giver jeg 50 %, og de fag, jeg skal bruge, der skal jeg give 100 % og rækker hånden
op, så jeg får bedre karakterer … Så forsvinder kedsomheden, for jeg ved, jeg skal
bruge det til noget”. Gustav, 8. klasse
”Jeg skal på gymnasiet, så jeg skal have gode karakterer i hvert eneste fag. På den
måde holder jeg mig selv motiveret. Men hvis jeg skal på EUD, så er der mange fag,
der ryger ud, og som jeg ikke gider”. Daniel, 9. klasse
Sammenhængen mellem elevernes oplevelse af kedsomhed og afgangsprøver og
karakterer bidrager også til en kultur, hvor der er et øget fokus på at præstere hos
den enkelte elev. Det er ikke op til denne rapport at diskutere, hvorvidt det er en
god eller dårlig kutur. Vi kan blot konstatere, at nogle elever indfinder sig godt med
den kultur. De går med på dens præmisser om at skulle præstere i prøver og bliver
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motiverede af udsigten til gode resultater. Andre elever bliver pressede og finder det
uoverskueligt og demotiverende med præstationskulturen i skolen. De bliver mere
passive og keder sig formålsløst i undervisningen, hvilket kan skade deres skolegang.

Undervisningens sværhedsgrad
Sværhedsgraden i undervisningen bliver også nævnt i interviewene som en medvirkende årsag til kedsomhed. I fokusgrupperne bliver der ofte sat lighedstegn mellem
kedsomhed og det svære og uforståelige i undervisningen. Nogle elever fortæller dog
også, at kedsomhed opstår, når undervisningen er for nem.
Den nemme undervisning skyldes, at opgaven ikke er udfordrende nok, eller at eleverne bliver hurtigt færdige og ikke spørger efter eller får nye opgaver, hvilket fører
til kedsomhed. Kedsomhed opstår også, når eleverne forstår, hvad læreren forklarer,
f.eks. ved tavlen, men hvor læreren fortsætter sin forklaring. Eleverne oplever det
som gentagelse og ventetid og begynder at kede sig. Lærke og Mette forklarede det
således:
”Hvis det er for let, og jeg forstår det hele, så bliver det gentagelse … f.eks. hvis der
er nogle, der skal have gentaget, hvordan man regner procenter. Jeg forstod det første gang og begynder så at kede mig. Jeg vil hellere i gang med opgaverne”. Lærke, 8.
klasse
”Vi gennemgår lidt for meget og gennemgår de samme ting mange gange, og når
man har fundet ud af det, så begynder man bare at tænke”. Mette, 8. klasse
Den svære undervisning fører til kedsomhed, fordi eleverne ikke forstår det, der
sker i undervisningen. Enten forstår eleverne f.eks. ikke det, læreren forklarer ved
tavlen, eller har svært ved en opgave. Denne pointe eksemplificerede Mikkel, Frida
og Silles udsagn:
”Hvis du ikke forstår, hvad der bliver sagt, så forstår du ikke noget, og så bliver det
kedeligt”. Mikkel, 9. klasse
”Jeg keder mig mest i de fag, som ikke er sproglige, dem er jeg ikke fan af. Det
interesserer mig ikke, og så får jeg halvsvært ved at følge med, og når jeg ikke hører,
hvad de siger, ordentligt, så bliver det endnu mere kedeligt .. Nogle gange prøver
jeg, så godt jeg kan, og andre gange kan jeg sidde og kigge ud i luften, fordi jeg ikke
fatter, hvad de siger”. Frida, 9. klasse
”Det ville måske jo hjælpe, hvis man tog det, der var kedeligt og svært, for det er
ofte det, der hænger sammen, og lærerne tog det og gennemgår det, jeg tror, det
ville få flere med … det kan godt være, det også er kedeligt, men hvis det også er
kedeligt, hvis man bare ikke forstår det, så er det her den bedste mulighed, mener
jeg”. Sille, 8. klasse
Ifølge eleverne er der en sammenhæng mellem det, der er svært, og det, de oplever
som kedeligt. Det er derfor vigtigt at få alle elever med. For som eleverne selv
påpeger, er det værst at kede sig, når de oplever undervisningen som svær. Ifølge
elevernes udsagn får de fagligt mere ud af undervisningen, når den er nem, og de
får lavet noget. Når de oplever undervisningen som svær, mister de hurtigere koncentrationen, og kedsomheden får lov at overtage. F.eks. sagde Stine:
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”Når man ikke forstår det, så kan man ikke komme videre i forhold til, hvis man
egentlig godt forstår det. Man skal bare igennem det, hvis man godt kan det. Hvis
man ikke forstår det, så er det svært at komme videre, og så mister man hurtigt
koncentrationen, fordi man alligevel ikke forstår, hvad der sker”. Stine, 9. klasse
Som Stines citat understreger, er undervisningens sværhedsgrad en årsag til kedsomhed. I den forbindelse er det en stor udfordring, som flere elever påpeger, at de
ikke pointerer det over for læreren, når de synes, undervisningen er svær. Det er bemærkelsesværdigt, at det hovedsageligt er pigerne, der fremfører den problematik.
Problematikken kommer bl.a. frem i en længere samtale blandt nogle piger, der går
i 9. klasse:
Interviewer: Hvad gør man, hvis man ikke forstår opgaven og keder sig?
Alberte: Så spørger man læreren eller de andre.
Sofia: Men det gør man bare ikke midt i timen. Her rækker man ikke hånden op
og siger, jeg forstår det ikke (de andre nikker og er enige). Det er der, det kedelige
kommer, for man sidder bare og venter på, at læreren er færdig med at forklare.
Bagefter går man hen og spørger, hvad det betød, og får det på en mere forståelig
måde.
Alberte: Ja, og hvis man så ikke forstår det, skal man have det igen og igen, og så
går der virkelig lang tid, og så keder man sig ret meget.
Sofia: Ja, man føler sig også lidt dum, for man ikke har fulgt med og ikke forstår
noget af det, læreren siger, og tænker, jeg ved virkelig ikke, hvad hun snakker om
… De spørger jo også bare, om man forstår det, og så siger man ja for at komme
videre, man forstår det jo inderst inde ikke, og man har ikke lyst til at sige, at jeg
ikke forstår det.
Stine: Måske skal man prøve at tænke, at måske er der også andre, der ikke forstår
det, det kan jo nogle gange hjælpe at tænke, at jeg ikke er den eneste, og så bare
spørge … jeg har det sådan, at jeg spørger nogen gange, men det er ikke tit, men jeg
er også bange for, at det er åbenlyst, og bange for, at man er den eneste, der ikke
forstår det, selvom der måske er ti andre, der ikke forstår det, og så begynder man
at kede sig ret meget.
Det er ikke en ukendt problematik i skolen, at eleverne ikke tør sige, når de ikke
forstår opgaven, eller hvad læreren siger. Sådanne situationer kan skabe et tomrum,
der giver plads til kedsomhed og flytter elevernes fokus fra undervisningssammenhængen.

Lærerens rolle
Flere elever fortalte om, hvordan lærerens motivation for at undervise har stor betydning for deres oplevelser med kedsomhed. Ifølge eleverne kan lærerens motivation for at undervise, relation til eleverne samt hans eller hendes undervisningsform
have stor betydning for kedsomhed i undervisningen.
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Hvis læreren er umotiveret, opfanger eleverne det hurtigt og føler, undervisningen
bliver kedelig. Eleverne fortalte om oplevelser med lærere, der virkede uinteresserede i deres stof, ikke udviste en gejst for at lære fra sig eller ikke interesserede sig for
eleverne. Benjamin fortalte bl.a.:
”Man kunne også selv prøve at interessere sig lidt for det og ikke bare have timen
overstået. Sådan, jeg er kommet, fordi jeg gerne vil lære jer det her, og ikke fordi jeg
har fået at vide, jeg skal lære jer det her”. Benjamin, 8. klasse
Eleverne opfanger det også hurtigt, hvis de har en motiveret lærer. F.eks. kan en
time, som på papiret virker uinteressant, pludselig blive rigtig spændende. Det
hjælper på elevernes koncentration i og tilgang til undervisningen. F.eks. bemærkede
Stine og Lucas:
”Det har meget at gøre med, hvor meget læreren interesserer sig for emnet. Man
kan mærke, hvis han ikke interesserer sig for det i forhold til, hvis man har en lærer,
der virkelig gerne vil lære én det, og han er interesseret i det, det hjælper virkelig
meget på koncentrationen, og om man mister motivationen”. Stine, 9. klasse
”Vi havde en lærer, som interesserede sig for én ud over skolen, f.eks. i computerspil
eller fodbold, og kunne finde ud af at gøre undervisningen spændende. Der er ikke
mange lærere, der interesserer sig for os på den måde”. Lucas, 9. klasse
Lærerne kan også rykke ved elevernes fokus på deres individuelle interesser i undervisningssammenhængen, som vi skrev om tidligere i dette kapitel. Det kan ifølge
eleverne bidrage til en undervisning, der er motiverende og spændende. Flere undersøgelser viser også, at læreren har stor betydning for elevernes motivation. Som
Lucas’ citat indikerer, handler det om mere end lærernes motivation for at undervise, men også om elevernes relation til læreren og om hans eller hendes interesse
for eleven. Relationen mellem lærer og elev er afgørende i undervisningssammenhængen og i forhold til elevernes oplevelser med kedsomhed. Som det står skrevet
i bogen Unges motivation i udskolingen, er relationen et afsæt for elevens motivation
og spiller en væsentlig rolle, da den gode relation kan fange elevens faglige opmærksomhed (Pless et al., 2016).
Lærerens undervisningsform er også en stor faktor i forhold til kedsomhed i undervisningen. Størstedelen af eleverne i fokusgrupperne berettede om, hvordan kedsomhed relaterer til lærerens undervisningsform. Deres fortællinger omhandlede i
den forbindelse ofte undervisning med manglende pauser eller bevægelse, gentagelser og en lærer, der snakker for meget. Overordnet handlede elevernes fortællinger
i forbindelse med undervisningsformen om mangel på variation i undervisningen.
Eleverne fortalte f.eks.:
”Lærerne skal også huske på, at selvom vi er teenagere, så er vi stadigvæk bare
børn, og vi finder ikke altid hård, rå fakta særlig behjælpelig. Vi har brug for forskellige læremetoder og afveksling og bevægelse. Vi er altså ikke computere, som kan få
loaded meget data og så forvente, det fungerer, som det skal. Vi er stadig bare børn”.
Maria, 8. klasse
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”Jeg bliver tit rastløs, når læreren snakker i lang tid. Så kan jeg ikke sidde stille
og begynder at kede mig så meget … man sidder bare og tænker: Hvornår er de
færdige, så man kan komme i gang med opgaverne, især hvis man har forstået det.
Hvis man ikke har forstået det, så vil man gerne spørge veninderne om, hvordan det
fungerer”. Sofia, 9. klasse
Udover selve undervisningsformen har lærerens formidlingsevne også stor indflyd
else på elevernes oplevelser med kedsomhed. F.eks. udbrød Oliver i et fokusgruppeinterview:
”De støver kraftedeme ud af munden”. Oliver, 8. klasse
Lærerens undervisningsform har altså stor betydning for elevernes oplevelser med
kedsomhed. Dette understreger kun vigtigheden og betydningen af både den didaktiske og den pædagogiske tilgang, læreren bruger i sin undervisning. Følgevirkningen
kan nemlig være, at kedsomheden overtager og flytter fokus fra undervisningen,
hvilket mindsker elevernes læringsmuligheder. Det vil vi se nærmere på i næste
kapitel.
Fokus har i dette afsnit været på, hvordan læreren bidrager til kedsomhed i undervisningen. Det betyder imidlertid ikke, at eleverne mener, at deres oplevelser
med kedsomhed udelukkende er lærerens ansvar. Nogle elever udtrykte sågar, at
kedsomhedsproblematikken er deres eget problem. Disse elever oplever, at det er
deres egen skyld, hvis de keder sig og derfor ikke følger med i undervisningen. De
følte, at det er deres ansvar at gøre noget ved kedsomheden. De udtalte bl.a.: ”Det
er vores egen skyld”, ”Det er op til én selv” og ”Vi skal jo selv finde motivationen”.
F.eks. fortalte Freja:
”Det kunne godt blive reduceret, for nu er det halvt, hvor jeg keder mig halvdelen
af undervisningen, og halvdelen synes jeg er spændende. Det er mange timer af en
dag, hvor man keder sig … det skal man vel selv gøre noget ved, og det er vel ens
eget problem”. Freja, 9. klasse
Nogle elever påtog sig derfor det fulde ansvar og vendte kedsomhedsproblematikken
indad. Modsat var der elever, som skubbede ansvaret for kedsomhed fuldstændig fra
sig og lagde det på læreren. Dette kapitel pointerer og viser imidlertid, at ansvaret
ikke udelukkende skal placeres hos den enkelte lærer eller elev. Kedsomhed opstår
og opleves hos den enkelte, men er et socialt og fælles ansvar, klassen som helhed
deler, og som alle parter har del i.
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!
Opsamling: Derfor keder vi os

I dette kapitel skitserede vi udskolingselevers begrundelser for kedsomhed i undervisningssammenhænge. Kapitlet gav ikke en udtømmende liste over danske skoleelevers begrundelser for, hvorfor de keder sig. Pointen var i stedet at sætte ord på
elevers oplevelser med kedsomhed og viderebringe centrale årsager til, hvorfor den
opstår på baggrund af 40 elevers fortællinger.
Kapitlet fremhævede fire centrale begrundelser for, hvorfor kedsomhed opstår
hos elever i undervisningssammenhænge. Med disse fire begrundelser bliver det
samtidig tydeligt, at ansvaret for kedsomhed i undervisningen ikke udelukkende kan
placeres hos lærer eller hos elever. Det er et fælles ansvar, som alle parter i undervisningssammenhængen deler.

Elevernes fire begrundelser for, hvorfor de keder sig i undervisningen, er:
 levernes egne interesserer: Interesserer undervisningen ikke eleverne, oplever
E
de den hurtigt som kedelig. I den forbindelse sætter overraskende mange elever
mere eller mindre lighedstegn mellem deres interesser og ønsker for og forventninger til fremtiden.
 fgangsprøver og karakterer: Disse demotiverer og presser nogle elever, som
A
oplever undervisningen som uoverskuelig. Eleverne bliver ligelade og opgivende,
og der bliver skabt et rum til kedsomhed, som får lov til at blomstre. Modsat
den gruppe elever oplever størstedelen, at afgangsprøver og karakterer skaber
mening og retning i undervisningen og er motiverende for eleverne.
Undervisningens sværhedsgrad: Der opstår kedsomhed hos eleverne, både når
undervisningen opleves for ”nem” og for ”svær”. Førstnævnte, fordi undervisningen ikke er udfordrende nok, eller hvis læreren forklarer noget, eleverne har
forstået. Sidstnævnte, fordi forståelsen for det, der sker, eller for opgaverne
udebliver. Værst er det dog, når kedsomhed opleves i forbindelse med det svære
i undervisningssammenhænge. For i sådanne tilfælde er alle ikke med og det
har større negative konsekvenser for elevernes læringsmuligheder. Desuden er
det en problematik, at flere elever ikke påpeger over for læreren, hvis de finder
noget svært. På den måde fastholdes eleverne i et tomrum af kedsomhed.
Lærerens rolle: Flere elever forbinder i højere eller mindre grad læreren med
kedsomhed i undervisningen. Eleverne mener, at lærerens motivation for at
undervise, lærerens evne til at skabe relationer med dem samt hans eller hendes
undervisningsform er medvirkende til, at kedsomhed opstår. I den forbindelse
påpeger eleverne en undervisningsform med manglende pauser eller bevægelse,
gentagelse og en lærer, der snakker for meget. Overordnet kan man sige, at det,
der italesættes, handler om mangel på variation i undervisningen.
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”Kedsomhedssymptomet
er larm”
Morten, 9. klasse
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Kapitel 2: Sådan flygter vi fra kedsomhed

Forrige kapitel belyste elevernes begrundelser for kedsomhed i undervisningen. Dette kapitel går skridtet videre og får elevernes perspektiver på,
hvordan de slipper væk fra kedsomheden og pointerer konsekvenserne for
deres læringsmuligheder. Granskningen af interviewmaterialet viser, at eleverne sjældent forbinder kedsomhed med noget godt. Her er det interessant
at skelne mellem den sunde versus usunde form for kedsomhed, som blev
nævnt indledningsvis. Den sunde form for kedsomhed kan virke som en
motivationsfaktor for den enkelte elev, mens den usunde form har den modsatte effekt og demotiverer eleven i undervisningssammenhænge. Elevernes
fortællinger peger i retning af, at den sunde form for kedsomhed ikke fylder
meget i deres bevidsthed eller oplevelser. Når eleverne fortæller om at kede
sig, handler det sjældent om at gøre sig mere umage, koncentrere sig bedre
eller øge sværhedsgraden. Der er nogle undtagelser, men det er den usunde
form for kedsomhed, der fylder mest i fortællingerne.
Elevernes beretninger vidner desuden om, at de i situationer med kedsomhed i undervisningen håndterer den forskelligt afhængigt af tidspunkt og
situation. Nogle gange formår eleverne at holde fokus på undervisningen
og lave deres opgaver, selvom de finder det kedeligt. Andre gange mister
de fuldstændig fokus på det, der sker i undervisningen. I sådanne tilfælde
befinder eleverne sig, som Christoffersen bemærker i sin ph.d.-afhandling
Et meningsfuldt skoleliv, i et tomrum i timen, hvor de søger efter en mening
med den situation, de befinder sig i. De flygter fra kedsomheden for at skabe
en eller anden form for mening med undervisningen (Christoffersen, 2014).
Kedsomheden fører her til, at eleverne giver sig i kast med noget, som ikke
er relateret til det faglige, og bliver passive i undervisningssammenhængen.
I dette kapitel dykker vi derfor ned i elevernes fortællinger om, hvad de gør,
når de flygter fra kedsomheden. Disse fortællinger er vigtige, fordi de eksemplificerer situationer, hvor kedsomheden i særlig grad får negativ betydning
for elevernes læringsmuligheder. Vi har i den forbindelse udvalgt to flugtveje,
der fyldte meget i fokusgrupperne. Disse to flugtveje har ikke kun negativ
betydning for eleven selv, men også for klassen som helhed. Det omhandler
elevernes brug af computeren samt interaktion med klassekammeraterne,
når kedsomheden melder sig. Det vender vi tilbage til om lidt.
Andre flugtveje fra kedsomheden, som vi kun kort vil nævne her, er, når
eleverne forsvinder ind i sine egne tanker, og de f.eks. begynder at tegne eller
klippe i papir. Maria og Nicoline kender begge til det med at forsvinde ind i
sin egen verden. De udtrykte det på den her måde:
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”Det lyder måske fjollet, når jeg keder mig i timerne, så begynder jeg at lukke af for,
at jeg sidder midt i et klasselokale, og så begynder jeg at sidde og nynne. Det har jeg
fået skider for så mange gange, og det er jo også forstyrrende, men jeg kan ikke gøre
noget ved det”. Maria, 8. klasse
”Man sidder i en eller anden verden, det tror jeg, alle har. Når man keder sig, forsvinder man ind i den, og hvis man lige vågner op, så har man lige fået en masse
for”. Nicoline, 8. klasse
Der er imidlertid en anden flugtvej for eleverne, som har alvorligere undertoner. I en
af fokusgrupperne fortalte nogle elever om, hvordan de optrapper en konflikt for at
komme væk fra kedsomheden. Victoria fortalte bl.a.:
”Man kommer også tit til at gøre noget dumt, fordi man gerne vil gøre det sjovere,
hvis man keder sig, og så tror folk, at man ikke tager noget seriøst. Jeg kan godt
finde på at starte en konflikt nogle gange, hvor man diskuterer, for at gøre det sjovt
og gøre ens lærer sur, for det er sjovt”. Victoria, 9. klasse
Adspurgt, om Victoria gør det, fordi hun keder sig, svarer hun omgående: ”Ja, og det
tænker de jo nok ikke over”.

Computeren fylder
Computeren fyldte meget i elevernes fortællinger om kedsomhed. I interviewene
var det tydeligt, at mange elever tilvælger computeren og dens univers som flugtvej,
hvis de keder sig i undervisningen. Eleverne beskrev, hvordan de enten spiller computerspil, går på Facebook, tjekker videoer på YouTube eller bare surfer på nettet.
Som to drenge fra samme elevgruppe fortalte, da vi talte om, hvad der sker, når
man begynder at kede sig:
”Så mister man fokus, og så mister man virkelig fokus og starter spil og lytter ikke”.
Lasse, 9. klasse
”Jeg har det på samme måde, ja, nogle gange gør jeg det bare … Der var engang
én, der bad mig om at slukke, hvor jeg sad på et spil, og hvor jeg var sådan ’slukke
hvad?’, jeg havde simpelthen ikke tænkt på det. Det var min reaktion, bare fordi jeg
kedede mig”. Daniel, 9. klasse
Amanda fortalte ligeledes:
”Man er kørt af sporet, når man først spiller, for så ved man ikke, hvad læreren
siger”. Amanda, 9. klasse
Når eleverne bruger computeren som flugtvej fra kedsomheden, har de svært ved
at fokusere på undervisningen igen. Skal de tilbage på sporet, skal der ske noget nyt
og afvekslende, eller, som nogle elever påpeger, så skal læreren sige noget sjovt og
underligt. Særligt Amandas og Lasses udsagn ovenfor er et godt eksempel.
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Selvom flere elever vælger computeren til i flugten fra kedsomheden, er det ikke et
positivt tilvalg for alle elever. Det er blot sjovere end undervisningen og skaber en
form for mening. Som Sille fortalte:
”Hvis man ikke går i gang med noget, så går man på Facebook, for hvad skal man
ellers bruge tiden på … det jo ikke sjovt at sidde på Facebook”. Sille, 8. klasse
Selvom mange af de elever, vi talte med, ofte tyr til computeren, når timen føles
kedelig, var der nogle undtagelser. En elevgruppe går på en skole, hvor computeren
ikke fylder meget i løbet af skoledagen, og de har dermed ikke samme adgang til
computeren. En anden undtagelse var de få piger, som bevidst fravælger at se på
computeren i timen, som f.eks. Johanne.
”Den computer, der står på bordet med skærmen åben, er virkelig svær at lade stå
… for piger er det lidt lettere, for vi er sådan lidt ordentlige, men vi har ikke lyst til
at være dårlige, det har drenge selvfølgelig heller ikke, men det er sådan lidt ligegyldigt”. Johanne, 9. klasse
I fokusgruppeinterviewene fortalte mange elever om, hvordan de tyr til computeren,
når kedsomheden melder sig. De reflekterede samtidig over, hvordan klassekammerater også bruger computeren, når de keder sig. Flere af eleverne berettede endda
om elever, der spiller de fleste timer væk. De var overbeviste om, at årsagen til
deres klassekammeraters valg er kedsomhed. Klassekammeraternes brug af computer i undervisningen distraherer desuden dem selv og de andre elever. Det fortalte
fortalte Stine og Alberte om:
”Jeg sidder på bagerste og kan se alle de der Tetris-skærme. Jeg bliver meget distraheret, og det er nok forskelligt, hvordan man har det med det, men jeg er sådan en
person, som virkelig ikke kan koncentrere mig, når alle sidder og spiller, så bliver jeg
helt … så kan jeg bare ikke følge med”. Stine, 9. klasse
”Når jeg ser folk spille, så holder jeg øje og tænker: Godt gået og sådan, og så kan jeg
slet ikke huske, hvad læreren siger”. Alberte, 9. klasse
Som afsnittet viser, distraherer computeren ikke kun eleven med computeren, men
også deres klassekammerater. Det er dermed ikke kun den enkelte elevs fokus og
læringsmuligheder, der mindskes, men hele klassens. Behovet for, at eleverne tager
ansvar for og reflekterer over deres handlinger, når kedsomheden melder sig, er
derfor stort for den enkelte elev, men også for klassen som helhed.

Lysten til at snakke
Det er ikke kun computeren, der fungerer som flugtvej ud af kedsomheden. Flere
elever fortæller, at når kedsomheden opstår, begynder de at interagere med deres
klassekammerater. F.eks. fortalte Nicoline og Mette:
”Når jeg keder mig, så får jeg bare lyst til at snakke, og så prøver jeg at snakke med
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den ved siden af mig stille og roligt”. Nicoline, 9. klasse
”Hvis man bare sidder på sin plads, og læreren bare snakker, så ender jeg med at
blive ukoncentreret og kede mig, og så ender man med ikke at få så meget ud af det
og begynder at snakke med sidemanden”. Mette, 8. klasse
Som Mette pointerede, betyder interaktionen med klassekammeraterne, at hun ikke
får så meget ud af undervisningen. Igen går denne flugtvej ud over både den enkelte
elevs og klassekammeraternes koncentration. Her er et udsagn fra Benjamin samt
en ordveksling mellem Frederikke og Sofia:
”Så er der også en anden ting, hvis der er nogen i klassen, som begynder at kede
sig og er ukoncentreret, og du selv sidder og er koncentreret, så bliver du også selv
ukoncentreret”. Benjamin, 8. klasse
”I dag havde vi kristendom, og der skulle vi bare sidde og lave lektier, og der kedede
jeg mig rigtig meget, og der sad jeg og var meget useriøs, for der irriterede jeg dem
(henviser til Sofia og Alberte), fordi jeg sad og vippede på stolen”. Frederikke,
9. klasse
”Ja, og snakkede virkelig meget, og når man sidder og læser teksten, og når man
snakker rigtig meget til mig, mens jeg læser, så kan jeg ikke koncentrere mig om
teksten … man bliver meget ukoncentreret, hvis folk snakker til sig selv eller med
andre, og så sidder man bare og lytter til en samtale, mens man læser”. Sofia,
9. klasse
Interaktionen blandt klassekammerater, når kedsomheden melder sig, fører ikke
blot til flere ukoncentrerede elever, men det er også medårsag til larm i klassen.
Som Morten i 9. klasse beskriver det: ”Kedsomhedssymptomet er larm”.
Maria fortalte også:
”Hvis der er mange i klassen, der keder sig, så bliver der meget larm i vores klasse,
og det er forstyrrende for dem, der gerne vil holde koncentrationen, hvis der er en,
der keder sig og begynder at snakke med en anden, og så er der flere, der snakker
pludselig”. Maria, 8. klasse
Problemet bliver i særlig grad udfordrende i de elevgrupper, vi har talt med, hvor
det bliver italesat, at der altid er nogle i klasserne, der keder sig. Amanda fortæller:
”Man bliver meget hurtigt distraheret, når der er så mange i en klasse, der keder
sig på forskellig tid, og der er aldrig nogen, der ikke keder sig, der er altid en lille
gruppe, der sidder og snakker”. Amanda, 9. klasse
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Opsamling: Sådan flygter vi fra kedsomhed

Dette kapitel belyste, hvad eleverne gør, når de keder sig, og hvad det betyder for
deres læringsmuligheder. Langt størstedelen af eleverne forbandt kedsomhed med
noget, der demotiverer dem. Der er undtagelser, men ifølge vores fokusgruppeinterviews får kedsomhed sjældent eleverne til at gøre sig mere umage, koncentrere
sig mere eller øge sværhedsgraden. Når kedsomheden rammer, håndterer de den
forskelligt afhængig af tidspunkt og situation. Til tider formår de at fastholde fokus
på undervisningen selvom, de finder den kedelig. Det er langt fra altid tilfældet. I sådanne situationer mister de fokus og bliver passive i undervisningssammenhængen.
Det sker, når eleverne søger efter en mening med situationen og derfor forsøger at
flygte fra kedsomhedsfølelsen.
Eleverne anvender forskellige flugtveje, men kapitlet fremhævede særligt to måder.
De to flugtveje fyldte meget i interviewene og er begge med til at eksemplificere,
hvordan kedsomheden i særlig grad får negativ betydning både for elevernes egne
læringsmuligheder og for klassens som helhed. De to fremhævede flugtveje i kapitlet var:
Computeren fylder: Elevernes fortællinger vidner om, hvordan computeren drager dem, med YouTube, Facebook, internet og spil, og hvordan fokus i høj grad
fjernes fra undervisningssammenhængen. Det er med til at mindske elevernes
læringsmuligheder, blandt andet fordi det manglende fokus medfører, at de
kommer bagud i undervisningen. Når eleverne benytter computeren som flugtvej, skader det dem selv, men det er også med til at skabe ukoncentration i hele
klassen.
	Lysten til at snakke: Når kedsomheden opstår, begynder nogle elever at snakke
med klassekammeraterne. Det medvirker til, at eleverne ikke får det fulde ud af
undervisningen, ligesom det igen er med til, at klassekammeraterne bliver ukoncentrerede og distraherede fra undervisningssammenhængen.

KAPITEL 3: DERFOR TALER VI IKKE
OM KEDSOMHED
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Kapitel 3: Derfor taler vi ikke om kedsomhed

Igennem rapporten har vi set nærmere på, hvordan elever oplever og forholder sig til kedsomhed i undervisningen. Rapporten har givet begrundelser for
kedsomhed, og hvorfor den opstår. Vi har også belyst, hvad eleverne gør, når
kedsomheden melder sig samt hvilken rolle kedsomhed spiller for elevernes
læringsmuligheder i skolen.
Interviewmaterialet viser, at der er mere på spil i elevernes fortællinger end
hvad og hvorfor. Et centralt tema var også selve italesættelsen af kedsomhed
i klasserummet. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan elevfortællingerne
peger på, at det sjældent kommer til en decideret dialog med læreren om
kedsomhed i undervisningen. Bliver kedsomhed italesat, er det som oftest i
en bisætning. Kedsomhed kan derfor anskues som en tabubelagt problematik
i folkeskolen.
I dette kapitel dykker vi nærmere ned i elevernes perspektiver på den manglende dialog og ser nærmere på, hvordan den udfordrer undervisningsmiljøet.
Ifølge eleverne skyldes den manglende dialog om kedsomhed tre forhold: Eleverne vil ikke såre lærerne, eleverne vil gerne fremstå gode i lærernes øjne,
og eleverne føler ikke, at dialog har nogen effekt. De tre forhold uddyber vi
nedenfor.

Eleverne vil ikke såre læreren
Flere elever mente ikke, at man kan sige det direkte til læreren, hvis man keder sig. Overordnet handler det om, at eleverne ikke ønsker at såre læreren.
Eleverne brugte ord som, det er ”synd”, det er ”respektløst”, læreren ”bliver
sur”, det er ”ondt at sige”, eller de ”bliver kede af det”. F.eks. sagde Johanne
og Mette:
”Man skal huske på den respekt, som man skal have for læreren og normer
og sådan, og nu skal man høre efter, man har jo ikke lyst til at være uopdragen … Jeg vil måske ikke sige, at jeg keder mig til læreren, jeg ville også blive
ked af det, hvis noget, jeg har brugt tid på, og der så var én, der sagde, jeg
keder mig, men hvis man sådan kunne sige, kunne vi ikke gøre sådan her
næste gang, sådan konstruktiv kritik … jeg ville ikke sige, jeg keder mig, det
synes jeg er synd for læreren”. Johanne, 9. klasse
”Vi kan måske prøve at tage fat i vores lærere og snakke med dem om, at vi
ikke synes, det er så spændende, og at det ender med, vi ikke hører så meget
efter … det lyder ondt at sige, men det er jo det, der er rigtigt”. Mette,
8. klasse
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I interviewene reflekterede eleverne over, som Johannes udsagn også er et eksempel
på, hvordan de kunne tage dialogen med læreren om kedsomhed i timerne. Som
Johanne f.eks. fortæller, kommer eleverne i stedet med hints eller konstruktiv kritik.
Men interviewene giver indtryk af, at der mere er tale om overvejelser i interviewsituationen end egentlig konstruktiv kritik i skoledagen. Da vi spurgte eleverne direkte, sagde de, at de nogle gange kommer med hints til læreren om, at undervisningen
er kedelig, eller at de måske kunne finde på at italesætte det for læreren.

Vil gerne fremstå god i lærerens øjne
Eleverne vil gerne fremstå gode i lærerens øjne, og ønsker derfor ikke at kritisere
læreren. Eleverne sætter således lighedstegn mellem at sige, at undervisningen er
kedelig og at kritisere læreren. Eleverne finder det blandt andet pinligt, hvis læreren
opdager, at eleven har kedet sig. Det fortalte bl.a. Johanne og Lærke om:
Lærke: Det er svært at spørge læreren.
Johanne: Ja, det er pinligt, hvad var det, du sagde.
Lærke: Ja, det viser, at jeg hørte ikke efter.
Frederikke og Tobias fortæller videre:
”Man prøver jo også at virke interesseret, så man får billige point … hvis jeg nu
sagde til min dansklærer, at dine timer er virkelig kedelige, så ville det nok ikke
være et positivt billede, hun fik af mig. Man vil jo gerne være god i lærerens øjne”.
Frederikke, 9. klasse
”Standpunktskarakterne gælder for, hvordan man er i timerne, og hvis man går over
hver dag og siger: Jeg hader dine timer, så får man nok ikke 7, 10 eller 12”. Tobias,
9. klasse
For nogle elever har det derfor en negativ betydning at italesætte kedsomhed over
for læreren. Det er pinligt og ses som en kritik. For nogle elever, som f.eks. Tobias,
associeres det ligefrem med at sige, at man hader lærerens timer. Der hersker
derfor en forventning om, at eleven ikke fremstår god i lærerens øjne, og at det får
betydning for ens karakterer, hvis kedsomheden påpeges.

Det har ingen effekt
Nogle elever mente også, at der ikke kommer noget ud af en dialog om kedsomhed
med læreren. Vi snakkede med elever, der havde prøvet at sige det til læreren, men
ikke følte, at det havde nogen effekt. Vi mødte også elever, som ikke siger det, netop
fordi de ikke tror på, at det har nogen effekt. Som Benjamin og Maria fortalte:
”Jeg tror bare, de fleste lærere ikke rigtig vil tage det til sig og er ligeglade”.
Benjamin, 8. klasse
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”Man må jo godt sige, at det kedeligt, det har vi jo ret til, men det er måske sådan,
at vores mening ikke er så vigtig, hvad det angår, for vi skal jo også lære noget. Det
er jo ikke altid sjovt at gå i skole, men det betyder jo ikke, at vi bare kan fortælle
en lærer, at det her er virkelig kedeligt og forvente, at de ændrer noget”. Maria, 8.
klasse
Eleverne oplever derfor, at lærerne ikke tager notits af deres italesættelse af
kedsomhed. Flere påpegede også, at hvis det skal have nogen effekt, så skal hele
klassen sige noget. Jeppe formulerede det således:
”Det er ikke kun én, der skal sige noget, men hele klassen, for de er ligeglade med,
hvis det kun er en enkelt, der siger, det er kedeligt”. Jeppe, 8. klasse
Fokusgruppeinterviewene viser os, at kedsomhed bliver nævnt i bisætninger.
Det er noget, der henkastet bliver slynget ud, men ikke noget, som lærer og elev
forholder sig åbent til i klasseværelset. Ovenfor fremhæver vi tre forhold, som
eleverne i fokusgrupperne pegede på som årsag til dette. Hverken lærer eller elev
nyder imidlertid godt af, at kedsomheden ties væk, og dialogen udebliver. Eleven
udnytter ikke sine læringsmuligheder og mister derfor læring på grund af kedsomhed. Læreren får ikke den feedback, som bidrager til udvikling og refleksion af den
pædagogiske indsats og den didaktiske tilgang, han eller hun er garant for.
Man kan her tale om, at det, der betegnes det åbne undervisningsmiljø, er udfordret. Det åbne undervisningsmiljø er kendetegnet ved, at elever og lærer taler
med hinanden om og forholder sig til forskellige aspekter af undervisningsmiljøet. Eksempelvis mængden af faglige udfordringer, klassens trivsel og, som i
dette tilfælde, elevernes oplevelser med kedsomhed i undervisningen. Det åbne
undervisningsmiljø er således med til at sikre elevernes og klassens trivsel samt
elevernes udfoldelsesmuligheder. Når dialogen om kedsomhed mellem lærer og
elev udebliver, er det et aspekt af vejen til det gode undervisningsmiljø, som man
ikke italesætter, og som man ikke forholder sig til.
Selvom kedsomhed er noget, vi alle kender til, bør vi ikke sidde det overhørig –
heller ikke i skolesammenhænge. Vi bør derfor tage den formålsløse kedsomhed,
som eleverne føler, ved roden.
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Elevfortællingerne viser, at det åbne undervisningsmiljø er udfordret, når man stiller
skarpt på kedsomhed i undervisningen. Elevernes fortællinger vidner om, at de
sjældent tager en decideret dialog med læreren om kedsomhed i undervisningen.
Eleverne påpeger tre forhold og nærmere bestemt årsager til, hvorfor de netop ikke
tager dialogen med deres lærer.
 leverne vil ikke såre læreren ved at sige, at de keder sig i undervisningen. De
E
beskriver f.eks., at det synd for læreren, respektløst eller ondt.
	Eleverne vil gerne fremstå gode i lærerens øjne, og de ønsker derfor ikke at
kritisere læreren. At sige, at undervisningen er kedelig, forbinder eleverne ofte
med kritik. De er blandt andet bange for det kan gå ud over deres karaktere.
	Eleverne føler ikke, at det har nogen effekt, hvis de italesætter, at undervisningen er kedelig.

KAPITEL 4: ANBEFALINGER
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Kapitel 4: Anbefalinger

Rapportens pointer og perspektiver fortæller os, at kedsomhed i skolen ikke er
noget, man skal sidde overhørig eller tie bort. Såvel elever, som lærere fortjener, at
kedsomhed blandt elever er noget man som skole forholder sig til og arbejder med
konstruktivt. Sammen med DCUM’s første rapport om kedsomhed Fra kedsomhed til
trivsel i skolen, udgør denne rapport et kvalificeret grundlag for det arbejde. Både på
skolelederkontoret og i klasseværelset.
Afslutningsvis giver vi derfor nogle anbefalinger og fokuspunkter til skolernes arbejde med kedsomhed i undervisningen. Anbefalingerne kommer både fra DCUM og fra
eleverne selv. Eleverne i foksugrupperne er bevidste om, at de selv spiller en rolle
i forhold til kedsomhedsproblematikken, og de giver derfor anbefalinger til både
andre elever og lærere.

Anbefalinger fra DCUM
Placer ikke ansvaret hos den enkelte lærer eller elev
Ansvaret for, at kedsomhed opstår blandt elever i undervisningssammenhænge, skal
ikke kun placeres hos den enkelte lærer eller elev. Løsningen skal derfor ikke kun
findes hos den ene eller anden part, men i fællesskab på skolen, ledelseskontorerne
og i klasserne.

Tag dialogen om kedsomhed
Dialogen mellem lærer og elever er omdrejningspunktet for, at man som skole får
mulighed for at mindske kedsomhed blandt elever i undervisningen. Kedsomhed
er vigtigt at italesætte i klasseværelset og tage en dialog om. Udover at elever oplever at kede sig mindre, og at det øger deres læringsmuligheder, kan dialogen om
kedsomhed give skolen værdifuld viden. Med afsæt heri vil lærer og ledere gennem
deres didaktiske og professionelle briller omsætte den nye viden om eleverne og
kedsomhed til motiverende og spændende undervisning for eleverne. Det vil bidrage
til at øge elevernes læringsmuligheder og styrke det gode undervisningsmiljø.

Reflekter som lærer og elev
Både som lærer og elev er det nødvendigt at reflektere over sin egen rolle i forhold
til, at elever keder sig i undervsiningen. Som lærer kan man med fordel reflektere
over sin egen pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisningen og eleverne. Som
elev bør man reflektere over, hvordan man selv har indflydelse på sine oplevelser
med kedsomhed, og hvordan man påvirker andre, når man keder sig.
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Anbefalinger fra elever til elever
	Koncentrer dig om det, der sker i timerne – følg med, og vær aktiv
	Lad vær med at spille computer, skrive eller snakke med klassekammeraterne i
timen – det er ikke godt for dig selv, og det forstyrrer og gør alle andre ukoncentrerede
	Vær åben og nysgerrig, og vis interesse for de fag og emner, som du undervises
i, i stedet for på forhånd at tænke, at det bliver kedeligt
	Husk, at der med stor sandsynlighed er andre, der heller ikke forstår opgaven, så
bare spørg læreren, og gør et forsøg, når du skal i gang – det er bedre at forsøge
end at gøre ingenting
	Snak med læreren om, at timerne ikke er spændende, og det ofte ender med, at
du ikke hører efter

Anbefalinger fra elever til lærere
	Inkluder mere bevægelse i dine timer i sammenhæng med det faglige
	Lav mere varieret undervisning
	Inddrag dine elever i timerne, og inddrag dem i undervisningens indhold
	Stil eleverne opgaver, der kan løses forskelligt
	Husk pauserne, og tag dem ikke fra dem som ”straf” for, at de er ukoncentrerede – de bliver ikke mere koncentrerede af at undvære pauserne
	Vis interesse og motivation for din undervisning

Dialogværktøj
Vil du gerne skabe dialog om kedsomhed
i din klasse? Så bestil DCUM’s dialogværktøj på vores hjemmeside:
www.dcum.dk
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Det er jo ikke altid sjovt
at gå i skole, men det
betyder jo ikke, at vi bare
kan fortælle en lærer, at
det her er virkelig kedeligt
og forvente, at de ændrer
noget”
Maria 8. Klasse
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