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Om projekt ”Stolthed i erhvervsuddannelserne”  
Elever og lærere i erhvervsuddannelserne skal kunne rette ryggen 
mere end de allerede gør! Nogle steder er erhvervsuddannelserne 
desværre plaget af manglende prestige, og nogle elever og lærere er 
ikke stolte af det de laver. Manglende stolthed er et problem, men 
hvad er mon årsagerne til det? Hvordan får vi endnu flere 
erhvervsuddannelseselever til at rette ryggen? At vælge en 
erhvervsuddannelse betyder jo netop, at man vælger en fremtid med 
et hav af muligheder. Dette i form af såvel spændende 
karrieremuligheder, gode videreuddannelsesmuligheder og stor 
jobsikkerhed. Desværre er det ikke nødvendigvis det ry, 
erhvervsuddannelserne har i dag. I mange år har det knebet med 
prestigen for nogle erhvervsuddannelser på trods af, at der er al mulig 

grund til at være pavestolt af at uddanne sig til at blive en af de mange 
dygtige håndværkere, SOSU’er og merkantilt uddannede, som 
Danmark har brug for i de kommende år. 

 
På den baggrund har Nationalt Center for Erhvervspædagogik, i 
perioden fra marts 2018 til marts 2020, gennemført et projekt med 
fokus på stolthed i erhvervsuddannelserne. Formålet var at undersøge 
og styrke stoltheden, bl.a. ud fra begrundelsen, at stolthed er en vej til 
øget gennemførelse, fastholdelse og rekruttering i 
erhvervsuddannelserne. Projektet blev støttet af Nordea-fonden og 
blev gennemført i samarbejde med Danske Maritime - med intern 
finansiering hos såvel Nationalt Center for Erhvervspædagogik som hos 

Danske Maritime. 
 
Projektet bestod af tre faser: 
1. En undersøgelse af hvad der fremmer stolthed  
2. Gennemførelse af tre Innovation Camps 
3. En rekrutterings- og oplysningskampagne 
 
Denne rapport omhandler udelukkende resultaterne af fase 1: 
Stolthedsundersøgelsen. 
 

Stolthedsundersøgelsen 
For at få ny viden om årsager i forhold til stoltheden i 
erhvervsuddannelserne, gennemførte Nationalt Center for 

Erhvervspædagogik (Københavns Professionshøjskole) en 
stolthedsundersøgelse. Denne rapport sammenfatter resultaterne af 
undersøgelsen. Undersøgelsen bestod af interviews med elever, 
lærere og ledelse på udvalgte erhvervsskoler rundt i hele Danmark. 
Samtidig blev der foretaget deltagende observationer på skolerne. 

”Jeg synes sgu vores 
faglige udvalg er begyndt 
at sadle om. En brochure 
til de unge mennesker, 
hvor der f.eks. står: ”Er 
du ambitiøs? så kan du 
blive elektriker”. Allerede 
der, så højner du 
ligesom… og siger det er 
ikke hvem som helst der 
kan blive elektriker. Du 
distancerer dig lidt. Hvis 
du ikke er ambitiøs, så 
kan du ikke. Du kan ikke 
bare modtage… du ’får’ 
ikke end uddannelse du 
’tager’ en uddannelse.” 
(lærer, elektriker) 
 

 
”Den arbejdsproces du 
har inde i hovedet er 
selvfølgelig betonet af, at 
du ved, hvad du er i stand 
til med dine hænder, så 
jo dygtigere du er med 
dine hænder, jo mere du 
stoler på at du kan, jo 
længere er du nået i kraft 
af din faglige stolthed, du 
er stolt af det du laver. Så 
derfor vil du hele tiden 
være bedre og bedre, så 
er du også i stand til at 
have større og større og 
mere komplekse skemaer 
over dit arbejde på plads 
(i hovedet). Og af det 
kommer også 
traditionen, sådan har vi 
altid lavet det. Sådan 
virker det osv. osv. ” 
(elev, bådebygger- 
uddannelsen) 
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Herudover er der blevet gennemført deltagende observationer og 
interviews på Innovation Camps.  
 

Innovation Camps  
Projekt ”Stolthed i erhvervsuddannelserne” indeholdt også afholdelse 
af tre Innovation Camps med henblik på at synliggøre og styrke faglig 
stolthed. De tre camps var 3-dages innovationsforløb for unge på 
erhvervsuddannelser, hvor kloge hænder samarbejdede om løsninger 
på virkelighedsnære udfordringer fra virksomheder i lokalområder. 
Lokale industri- og produktionsvirksomheder fremlagde 
virkelighedsnære udfordringer, som de gerne ville have de unges 
løsninger på. Eleverne samarbejdede på tværs af fag, med vejledning 
fra lærere og virksomheder, og konkurrerede indbyrdes i grupper om 

at finde på de bedste løsninger. Danske Maritime var tovholder på 
planlægning og gennemførelse.  
 
Du kan se to små videoer fra to af de pågældende Innovation Camps 
her:  

Camp Frederikshavn 

Camp Svendborg 

 

Rekrutterings- og oplysningskampagnen  
For at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, blev der 
gennemført en oplysnings- og rekrutteringskampagne. Kampagnen 
bestod af en del, der henvendte sig til voksne (forældre, lærere, UU-

vejledere og andre), og en del der henvendte sig til de unge. Det 
overordnede formål var at vise maritime uddannelses- og 
jobmuligheder og at forbinde erhvervsuddannelserne med stolthed! 
Kampagnen foregik på uddannelsesmesser og folkemøder, men særligt 
via de sociale medier, med delinger af forskellige informationer, 
meddelelser, de ovennævnte videoer osv. Der blev ligeledes udvalgt 
ambassadører/rollemodeller fra ovennævnte Innovation Camps, som 
medvirkede til at formidle deres fag til kommende elever. Kampagnen 
blev gennemført i samarbejde med Danske Maritime, og der blev 
fokuseret særligt på de maritime uddannelser.  

Du kan se materiale fra kampagnen her    
                                 
 

Publikationer i projektet  
Der er udgivet i alt tre publikationer på baggrund af projektet: 
 
1. ”Stolthed i erhvervsuddannelserne – resultater af en undersøgelse: 
Hvad fremmer stolthed hos eleverne i erhvervsuddannelserne?” 
(denne rapport). 

”Jamen jeg tror man 
sammenligner alt for 
meget. Se bare 
Instagram: Nogle er 
stolte af deres udseende, 
nogle tager på en sej 
ferie og er stolte af det. 
Hvis det ikke lige passer 
til en selv, så kan man 
måske tænke ’Jamen så 
har jeg ikke noget at 
være stolt af’. Det 
handler meget om de 
sammenligninger, man 
laver med sig selv og 
andre. Det er meget 
traditionsbundet at gå på 
gymnasiet, og det har 
været en stolthed og det 
har en ret høj status ift. 
erhvervsuddannelser. Jeg 
synes først det er nu, 
erhvervsuddannelser 
begynder at være en 
interessant ting.” (elev, 
GF1, teknisk) 
 

 
”Der er ingen tvivl om at 
hvis man viser en glæde 
ved sit arbejde og sit 
fag... at man har et kald 
og er stolt af det.” (lærer, 
smed) 

https://youtu.be/A0iaaj7qJIM
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6530032404357267457
https://danskemaritime.dk/projekter/stolthed-erhvervsuddannelserne/
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2. ”Stolthedsdidaktik – et inspirationsmateriale: Hvordan kan 
erhvervsskolelæreren styrke stoltheden hos sine elever?” som 
indeholder nogle bud på, hvordan erhvervsskolelærere kan arbejde 
didaktisk med at forøge stoltheden i erhvervsuddannelserne.  
 
Du kan finde publikationen her 

 
3. ”Stolthed – faglighed, uddannelseskultur, dannelse i 
erhvervsuddannelserne”. Undervisningsmateriale om stolthed til brug 
på de professionshøjskoler i landet der udbyder diplomuddannelsen i 
erhvervspædagogik, og som har interesse for at arbejde med stolthed. 

 
Du kan finde publikationen her  
 

 
Indeværende rapport koncentrerer sig om at formidle selve 
resultaterne af stolthedsundersøgelsen (ovennævnte fase 1), med 
henblik på at bringe et indspark i debatten om, hvordan vi øger 
stoltheden på erhvervsuddannelsesfeltet generelt. Rapporten skal 
altså primært ses som et debatindlæg, udsprunget af 
stolthedsundersøgelsen. Alle faglige områder i erhvervsuddannelserne 
kan forhåbentlig bruge denne rapport til at igangsætte diskussioner 
om stolthed inden for netop deres faglige område. Hensigten med den 
er nemlig, at formidle nogle overordnede og generelle faktorer, som 

kan fremme stolthed i erhvervsuddannelserne. På den måde er det 
ikke rapportens hensigt at formidle selve analyserne, men derimod 
udelukkende at formidle resultaterne af analyserne. 
Formidlingsmæssigt benyttes således ikke en analytisk fremstilling, 
hvor hvert enkelt empiriske uddrag er genstand for tekstlig kodning, 
tolkning og analyse – som det eksempelvis ses i deciderede 
forskningsrapporter og ph.d.-afhandlinger. Se i øvrigt nedenstående 
afsnit om stolthedsundersøgelsens metode.  
 
Tekstboksene i højre side er empiriske eksempler fra de kvalitative 
interviews og observationer, der er foretaget i undersøgelsen og har til 
formål at illustrere nogle tanker og holdninger til stolthed i 

erhvervsuddannelserne hos elever, lærere og ledere. Disse tanker og 
holdninger er naturligvis ikke repræsentative for hvad alle måtte 
tænke og mene om stolthed, men vi håber, de kan medvirke til at 
igangsætte nogle overvejelser hos læseren, som igen kan medvirke til 
debatten om stolthed i erhvervsuddannelserne. Citaterne er let 
redigerede for læsbarhedens skyld.     
 

”Når jeg er rundt i 
klasserne og byde dem 
velkommen, så oplever 
jeg, at eleverne er glade 
for at være her. 
’Stoltheden lever i høj 
grad i huset’. Der hvor 
jeg oplever udfordringer 
er uden for huset. Det er 
når elever – møder 
andre! Det dér med at de 
skal fortælle, at de går på 
en SOSU-skole. Vi 
kæmper med nogle 
meget unuancerede 
billeder af det (…). Det vi 
skal tænke på er, at de 
hjælpere og assistenter 
der kommer ud, det er 
95% ’på forsiden’ af 
mennesket. 
Kommunikationen med 
mennesket! Omsorgen! 
Plejeopgaven! så er der 
5% ’bagerst’. Det er de 
5% ’bagerst’, der kommer 
til at fylde rigtig meget.  
Når nogen f.eks. siger 
”Du tørrer bare bagdel 
på de gamle”. At det er 
det, de unge møder. Det 
er der udfordringen er. 
Hvorimod, det med at 
faktisk at have viden om, 
og indblik i hvor vigtigt 
og komplekst et arbejde 
det er. Både vi som skole 
og samfundet generelt 
har en opgave i at 
tydeliggøre hvad vi laver 
(…). Der har medierne en 
stor del af det. Når de 
vælger billeder ud, som 
er med til at bekræfte 
eventuelle fordomme, så 
er de med til at forstærke 
det.” (SOSU, leder) 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthedsdidaktik(86f43bc3-b71e-4422-bf18-b35e508ca0cb).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthed--faglighed-uddannelseskultur-dannelse--i-erhvervsuddannelserne(628356d4-2ea3-4566-a610-71a9688a3952).html
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Om stolthedsundersøgelsens metode 
Det empiriske materiale består af:  
-interviews med 10 ledere (enkeltinterviews af varighed mellem 24 
min. - 47 min.)  
-interviews med 28 lærere (enkeltinterviews og gruppeinterviews af 
varighed mellem 9 min. – 1. time og 7 min.) 
-interviews med 44 elever (enkeltinterviews og gruppeinterviews af 
varighed mellem 10 min. og 22 min.) 
-observationer af 12 dages undervisning. 
 
Alle interviews er transskriberede, og observationsnotaterne er 
nedfældet skriftligt. Forud for interviews og observationer blev der 
udarbejdet semistrukturerede empiriguides. Alle interviews blev 

gennemført face-to-face. Observationer og interviews blev foretaget 
på både grundforløb 1 og 2 samt på hovedforløb hovedsageligt inden 
for områderne smed, maler, bådebygger, tømrer, merkantil, 

skibsmontør, elektriker, kok, bager, SOSU (-hjælper og assistent), 
industritekniker, automatiktekniker. De medvirkende uddannelser var 
geografisk placeret i Frederikshavn, Hjørring, Vejle, Kolding, Odense, 
Svendborg, Hillerød og Slagelse. Det var hensigten at lave nogle brede 
’nedslag’ på tværs af erhvervsuddannelserne og på tværs af geografi. 
Der gennemførtes også observationer og enkeltinterviews under de tre 
Innovation Camps (Jylland, Fyn og Sjælland) med henblik på at få viden 
om, hvordan elevernes innovative arbejde kan medvirke til stolthed. 
 

Bearbejdelsen af empiri er blevet foretaget individuelt og fælles i 
projektgruppen. Der blev foretaget kvalitativ analyse, kodning og 
tematisering af empirimaterialet. Vi ønskede nogle uddybende svar 
med udgangspunkt i bl.a. følgende spørgsmål: Kan det gøre eleverne 
stolte, hvis deres lærere er stolte? Nogle erhvervsskolelærere ser deres 
fag som et 'lavstatusfag'. Smitter det af på elevernes syn på faget og 
uddannelsen? Kan det gøre eleverne stolte, at kunne se 'hvad deres fag 
kan' i forhold til andre fag? Bliver eleverne stolte af at få synliggjort 
hvad de er (fagligt) gode til? Kan det gøre eleverne stolte at være en 
del af et godt studiemiljø? Hvilken rolle spiller de fysiske rammer? Har 
eleverne kammerater på skolen? Hvilken rolle spiller det at have en 
praktikplads frem for at være i skolepraktik? Har det indflydelse på 
stolthedsfølelsen, at eleverne kender deres videreuddannelses-

muligheder og brobygningsmuligheder efter en erhvervsuddannelse? 
osv. 

”Jeg synes jo det er fedt 
at se, hvad menneskets 
hænder kan udrette, 
samtidigt med at bruge 
hovedet. Jeg ved ikke… 
der er jo masser af 
stolthed i det, men 
prestigen ligger mere på 
de gymnasiale 
uddannelser, de boglige.” 
(elev, smed) 
 

 
”Jeg tænker bare, dem 
der har valgt EUD – de 
ved, hvad de gerne vil – 
de er meget målrettede 
omkring hvad det er.  Det 
har også noget at gøre 
med… dem i vores klasse, 
jeg føler ikke rigtig, der er 
nogen der er der, fordi de 
ikke ved hvad de vil. Men 
selve sådan noget med 
venner og sådan nogle 
ting… dem der stikker til 
os, og siger ’det er nemt 
og du er ikke særligt klog’ 
og sådan, det er jo typisk 
fordi at man efter 9. 
klasse vælger at følge 
flokken og sige jeg tager 
en HF” (elev, merkantil) 
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De kvalitativt baserede empiriske analyser kan ikke udlede 
generaliserede sandheder om stolthed i erhvervsuddannelserne. 
Analyserne kan derimod vise nogle nedslag, der illustrerer, hvad 
elever, lærere og ledere tænker og fortæller om deres egen stolthed i 
det erhvervsuddannelsesområde, de er en del af. Deres tanker, ord og 
handlinger har, sammen med læsninger af den forskning der er lavet 
på området (se litteraturlisten), givet projektgruppen ’gods’ til at 
fremanalysere nogle kategorier, indsigter og viden, som ikke tidligere 
har eksisteret. Samtidig kan erhvervsuddannelserne ikke ’skæres over 
en kam’, idet der er relativt stor forskel på hvad informanterne 
fortæller om stolthed, afhængigt af hvilken uddannelse de har med at 
gøre. 
 

Hvad der giver stolthedsfølelse er meget afhængig af det enkelte fag. 
Stolthedsundersøgelsen har som sagt fokuseret bredt i 
erhvervsuddannelsesfeltet, med nedslag på uddannelser inden for 

merkantil, teknisk og SOSU. Undersøgelsen er ikke en total kortlægning 
af, hvad der giver stolthed i erhvervsuddannelserne, men denne 
rapport giver eksempler på analytiske resultater af, hvad de udvalgte 
elever, lærere og ledere anser som værende fremmende for stolthed. 
I sidste ende handler det hele om elevernes stolthed, og derfor har 
interviewene med lærere og ledere på forskellige måder kredset om at 
indsamle perspektiver, som samlet set kunne skabe viden om stolthed 
hos eleverne i erhvervsuddannelserne. Samtidig skal det nævnes, at 
elevens følelse af stolthed udvikles over tid i uddannelsen. Stolthed er 

ikke stationær, men tager ofte ’spring fremad’ (i forbindelse med 

”Grundforløbet, der kan 
jeg ikke mærke 
stoltheden. Første 
hovedforløb er der sket et 
identitetsskrift. Der er de 
kommet ud i en 
virksomhed - væk fra 
skolen, der er de vokset 
en lille smule. På andet 
hovedforløb er de 
begyndt at få smag for 
faget. Tredje hovedforløb 
det er ligesom optakt til 
svendeprøven, en 
generalprøve, der kan 
man mærke på dem der 
er kvælertaget taget, det 
er sidste gang de kan 
præstere inden en 
svendeprøve. Der er de 
begyndt at have den 
faglige stolthed.” (lærer, 
smed) 
 

 
”Jeg har en god del af 
stoltheden i, når man ser 
noget i fjernsynet eller 
stå et eller andet sted, og 
det er noget, du har 
lavet. Det er noget du har 
været med til at lave, det 
giver også en vis stolthed, 
det giver en stolthed at 
du kan være på 
erhvervsskolen, og du 
kan faktisk være med til 
at lave noget som 
kommer ud i verden, eller 
noget der faktisk sørger 
for at verden den stadig 
kører rundt!” 
(elev, skibsmontør) 
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praktikperioder osv.). Rapporten har til hensigt, så kortfattet som 
muligt, at formidle de opmærksomheder på ’stolthedsfremmere’, som 
gruppens arbejde med at kode, tolke og analysere de kvalitative 
interviews og observationer har afdækket.      
 

Resultater af stolthedsundersøgelsen 
Analyserne har resulteret i udviklingen af en empirisk baseret teori om 
stolthed i erhvervsuddannelserne. Teorien anskueliggør, at stolthed 
hører hjemme i tre overordnede dimensioner: Individ-dimensionen, 
den uddannelseskulturelle dimension og den samfundsmæssige 
dimension. Dimensionerne illustreres i nedenstående figur: 
 

 
 
 

Figur 1: 

 

Stolthed i 
erhvervs-

uddannelserne 

Individ-dimensionen

Den 

samfundsmæssige 
dimension 

Den 

uddannelseskulturelle 
dimension 

”Men det er jo en dejlig 
fornemmelse at skabe 
noget unikt. Og det er jo 
fordi vi er håndværkere. 
At lave noget, der ikke 
bare er en standardvare.” 
(lærer, tømrer) 
 

 
”Man kommer nok ikke 
uden om, at uddannelser 
inden for Byg og Energi 
ikke er lige så fint som en 
gymnasieuddannelse. 
Men nu hvor EUX også er 
en mulighed, hvor man 
både får det 
håndværksmæssige og 
gymnasiefagene, det tror 
vi på styrker 
anerkendelsen af 
håndværksfagene.” 
(lærer, tømrer)   
 

 
”Men jeg ville bare gerne 
være håndværker – og 
det tænker jeg er 
ligegyldigt, om jeg er en 
dreng eller en pige. Men 
jeg tror også, at 
erhvervsuddannelser har 
været anset som noget 
for dem, der ikke er så 
fagligt gode. Så jeg tror 
også, man kan blive 
opfattet sådan.” (elev, 
GF1, teknisk) 
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Individ-dimensionen er stolthedsfølelsen hos den enkelte 
erhvervsuddannelseselev (Sandal & Smith 2012). I hvilken grad, og på 
hvilken måde, føler den enkelte elev individuel stolthed? 
Undersøgelsen viser, at alle elever tilsyneladende ikke er lige 
’følsomme’ over for, om der er stolthed forbundet med deres 
uddannelse eller ej. Det er relativt subjektivt (Pahuus 2005). Nogle 
elevers stolthedsfølelse er meget påvirkelig af ’hvad andre tænker’, 
mens det betyder mindre for andre elever. For nogle elever betyder 
det meget, at de kan være stolte af det de laver, mens det for andre 
tilsyneladende ikke er så vigtigt at føle stolthed ved sin uddannelse. 
Det kan være mindst lige så væsentligt for eleven ’at være i gang med 
noget’. En erhvervsuddannelse kan også udelukkende være en praktisk 
foranstaltning, der gør, at vedkommende kan få et job og en indtægt. 

Det er i sådanne tilfælde ikke altid vigtigt for eleven, om vedkommende 
’føler sig stolt’. Andre elever giver udtryk for, at det ikke betyder noget 
for dem, hvordan andre ser på deres uddannelsesvalg eller hvad andre 

tænker om dem og deres valg i det hele taget. Der er med andre ord 
forskel på, hvor meget eleven lader sig påvirke af andres meninger, det 
være sig familie og/eller venner samt andre mennesker i det hele taget.  
 
Der kan også ligge en høj grad af stolthed i familietraditioner og 
netværk, som giver en basis for stolthed hos den enkelte (der hverken 
stammer fra den uddannelseskulturelle eller samfundsmæssige 
dimension i figuren). Elevens individuelle stolthedsfølelse kan således 
hænge meget tæt sammen med den familie eller de subkulturer, 

eleven indgår i - og tidligere har indgået i.  
 
Den uddannelseskulturelle dimension handler om stolthedsfølelsen 
på den enkelte erhvervsuddannelsesinstitution (Nylund & 
Gudmundson 2017). Der er flere ledere, lærere og elever der 
italesætter, hvordan stoltheden lever i bedste velgående på selve 
skolen/ uddannelsesstedet, men at dette ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med, at stoltheden er til stede i eleven selv (individ-
dimensionen) eller i det omkringliggende samfund (den 
samfundsmæssige dimension). Der kan altså være tale om en høj grad 
af stolthed i uddannelseskulturen inden for den enkelte skoles ’fire 
vægge’, uden at det hænger meget sammen med figurens andre to 
dimensioner. 

 
Den uddannelseskulturelle stolthedsdimension kan yderligere deles op 
i to områder: Skoledelen og praktikdelen. Erhvervsuddannelserne er 
bl.a. kendetegnet ved, at uddannelsen både foregår på skole og i 
praktik. Undersøgelsens analyser viser, at der er forskel på stolthed i 
skoledelen og i praktikdelen. For nogle elever er der større stolthed 

”Man kunne måske prøve 
at se om man kunne gøre 
noget ved alt det der 
uddannelsessnobberi, 
hvor vi ligger i den der 
ende, hvor der bliver set 
ned på os. Hvor nogle 
tænker ’arh hvis man er 
håndværker, så kan man 
noget med sine hænder, 
men man kan ikke noget 
med hovedet’. Tilbage til 
stoltheden: Jeg er jo stolt 
af, at jeg kan noget både 
med hænder og noget 
med hovedet. Det synes 
jeg jo, man viser, når 
man faglærer sig.” (elev, 
smed)   
 

 
”Der bliver talt meget 
om, at håndværkerne 
drikker mange øl og 
sådan, og vi er bare 
dumme, fordi vi har en 
erhvervsuddannelse. Men 
det er vi jo overhovedet 
ikke. Vi er da lige så 
meget værd som alle de 
andre, og vi drikker lige 
så meget øl som alle de 
andre. Jeg tror det går 
vildere for sig på 
gymnasierne.” (elev, 
maler) 
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forbundet med praktikdelen, idet den er mere autentisk og ’ligner 
virkeligheden mere’. Andre elever fremhæver fælleskabet i klassen (og 
på skolen), som noget der giver dem stolthed (Andreasen & Duch 
2017). 
 
Den samfundsmæssige dimension handler om den ’status og 
prestige’, der er forbundet med den pågældende erhvervsuddannelse 

(Billett 2014). I individ-dimensionen og den uddannelseskulturelle 
dimension taler vi altså om ’stolthed’, mens vi i den samfundsmæssige 
dimension taler om ’status og prestige’. Manglende status i den 
samfundsmæssige dimension kan f.eks. være forbundet med den 
gamle diskurs om, at ”bogen er finere end hånden” og med tanken om 
at en uddannelses teoretiske indhold eller ’niveau’ hænger sammen 

med graden af status og prestige.  
 
Den individuelle og uddannelseskulturelle dimension kan påvirke 

hinanden gensidigt, idet den stolte elev kan ’smitte’ 
uddannelseskulturen positivt, og omvendt kan den ikke-stolte elev 
smitte uddannelseskulturen negativt. Eleverne har hver deres 
individuelle ansvar for den måde de repræsenterer og taler om deres 
fag på i uddannelseskulturen (Poder 2010). Samtidig kan 
uddannelseskulturen og fællesskabet smitte den enkelte elev med 
stolthed (og omvendt kan uddannelseskulturen gøre det modsatte). 
Skolen og uddannelseskulturen har på den vis også ansvar for måden, 
hvorpå der udvises og formidles stolthed.  

 
Den samfundsmæssige dimension kan ’leve sit eget liv’. Dimensionen 
har nemlig at gøre med medier og politiske (herunder økonomiske) 
prioriteringer, som er områder, der medvirker til at ’sætte 
samfundsstemningen’. Stolthed kan hurtigt pilles ned af manglende 
anerkendelse i omverdenen, uanset om stoltheden er til stede i den 
individuelle og uddannelseskulturelle dimension. Eksempelvis kan der 
eksistere negative myter om et bestemt fag eller job. Hvis 
omgivelserne ser ned på det, kan det have en afsmittende virkning på 
lærere og elever. Den samfundsmæssige dimension kan altså også 
smitte stoltheden i den individuelle dimension og 
uddannelseskulturelle dimension.      
 

Således kan ovenstående figur 1 nuanceres som følger: 
 
 
 
 
 

”Folk har en fordom (…) 
men det er fordi, at de 
har hørt alt det medierne 
puster op om. Hvordan 
medierne kan forklare 
det nogle gange. Måske 
har de det fra nogen som 
er forarget over det, som 
tror, at vi bare går og 
tørrer røv og sådan 
noget. Så det er jo ikke 
det mest luksuriøse job at 
få, men du får en god 
relation til dem, som du 
er ude ved. Du kan få 
nogle gode snakke. 
Teknisk set, så kan de 
også lære os en hel 
masse. De har nogle 
gode historier fra da de 
var unge” (elev, Social- 
og sundhedshjælper) 
 

 
”I skolepraktikafdelingen 
var de i gang med at lave 
kaninbure til skolens 
landbrugsafdeling (som 
havde bestilt dem). 
Eleverne havde selv 
været med i 
konstruktionen fra idé til 
færdigt produkt (og 
havde undersøgt 
dyrevelfærd m.m.). De 
var 5 drenge (i alderen 
17-18 år), alle i arbejdstøj 
– lidt spraglet med T-
shirts, men bukserne var 
tømrer-uniformer” 
(observationer, tømrer) 
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FIGUR 2: 

 
 
I individ-dimensionen er der både tale om at eleven har stolthed ’i sig 
selv’, men også at stoltheden kan stamme fra- og hænge sammen med 
elevens relationer og/eller familie. Individ og relationer/familie kan 
altså hænge sammen i forhold til at føle stolthed (men gør det ikke 
nødvendigvis).  
 

I den uddannelseskulturelle dimension kan stolthed som sagt både 
være forbundet med skoledelen og praktikdelen. Flere af de 
interviewede elever giver udtryk for, at de er mere stolte i deres 
praktik, end når de er på skolen. Nogle elever begrunder det i at ’det 
ligner virkeligheden mere’ og at det mere er et ’rigtigt job’ 
sammenlignet med skoledelen. På den anden side er der gode 
eksempler på, at eleverne skaber stolthed sammen når de er i skole. 
De taler om deres fag på bestemte måder, de handler på bestemte 
måder og de ser ud på bestemte måder. Stolthed kan samskabes ved 
engagement, fælles interesse og fælles forståelse af, at der ’er noget 
vigtigt på spil’.  

”Så ser han lige på ens 
arbejde – det er sgu i 
orden det der. Man får 
altid at vide, hvornår 
noget ikke er i orden, 
men min mester gør 
meget ud af, at man også 
får at vide hvornår noget 
er godt. Så bliver man jo 
stolt af sig selv og sit fag. 
Jeg er i en lidt mindre 
virksomhed, der bliver vi 
nødt til at være meget 
sådan problemløser her 
på stedet. Så får man 
prøvet det der med at 
løse den opgave sådan 
lige på stående fod. Så er 
det jo bare cool, når det 
virker. ” (elev, smed)  
 

 
 
”Jeg synes det er et 
problem, at de bliver ved 
med at trække pengene 
fra os og beskære 
uddannelserne. Vi 
kommer til at virke 
ligegyldige. Det er hvert 
år, og det er at 
underprioritere os. Vi skal 
spare rigtig meget på 
tingene og tænke over, 
hvad vi bruger.” (elev, 
maler)  
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I den samfundsmæssige dimension er politiske prioriteringer en vigtig 
spiller i forhold til den økonomiske ramme om erhvervsuddannelserne 
(Tesfaye 2013). Politisk bevågenhed og prioritering er en væsentlig 
rammesætning for, at erhvervsuddannelserne kan skabe gode fysiske 
rammer. De fysiske rammer handler både om rammer for gode fester, 
godt tidssvarende udstyr, gode lokaler osv. Alt sammen noget som 
giver eleverne og lokalsamfundet fornemmelsen af, at uddannelsen er 
vigtig. Et andet aspekt som former stoltheden i den samfundsmæssige 
dimension er ’mediepåvirkninger’ via samfundsdebat i aviser og 
fjernsyn samt debat på sociale medier, ved videoindlæg på internettet 
osv., hvilket kan medvirke til at forme elevernes stolthedsfølelse. Som 
i mange andre tilfælde hænger politik og medier sammen, når vi taler 
om stolthed i erhvervsuddannelserne, men ligesom de andre 

dimensioner i figur 2 kan hhv. politik og medier betragtes hver for sig 
som stolthedsskabende faktorer.                   
 

De tre dimensioner i figuren kan som sagt analyseres både uafhængigt 
og afhængigt af hinanden.  
 
Uafhængigt af hinanden fordi elever i princippet kan føle stolthed 
individuelt (individ-dimensionen), uden at der er stolthed til stede i de 
to andre dimensioner (den uddannelseskulturelle og 
samfundsmæssige dimension). Der er naturligvis meget ofte en 
”klangbund” for individet i forhold til præstationer, oplevelser og 
holdninger. Men analytisk kan individ-dimensionen anskueliggøre, at 

mennesker har forskellige stolthedsfølelser i samme kontekst. På 
samme måde kan der være stolthed i den uddannelseskulturelle 
dimension, uden at der er stolthed i de to andre dimensioner (individ-
dimensionen og den samfundsmæssige dimension). 
 
Afhængigt af hinanden fordi dimensionerne ’smitter hinanden’. Hvis 
der er stolthed i den uddannelseskulturelle dimension, kan det smitte 
af på individets stolthedsfølelse. På samme måde kan den 
samfundsmæssige dimension smitte stolthedsfølelsen osv. 

”Jeg husker det, fra da 
jeg var ung. Når man 
kørte ’bordet rundt’ og 
skulle fortælle, hvad man 
lavede. Der kunne jeg 
godt mærke den der 
’aaarh’, og man røg lidt 
ned i stolen, når man 
skulle fortælle at man 
’bare’ var tømrer. Men 
det betød nu ikke, at jeg 
ikke var stolt af det. Men 
når man var i de kredse, 
hvor folk læste medicin 
osv., så følte man sig lidt 
anderledes. Og det var jo 
ikke dem, der var noget 
galt med, det var jo én 
selv, der lavede det skel. 
Og det handler jo igen 
om, at vi selv er med til at 
tale det ned (…) altså 
stolthed inde i sig selv 
kræver også 
anerkendelse. Når jeg nu 
tænker tilbage på 
dengang, da jeg var 
yngre og måske sank lidt 
ned i stolen… hvis jeg 
vidste, at der var 100% 
anerkendelse fra andre, 
så havde jeg måske heller 
ikke været i tvivl. I dag er 
det intet problem for mig, 
men det handler altså 
også om anerkendelse fra 
andre.” (lærer, tømrer) 
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I praksis lader de tre dimensioner sig ikke adskille, idet det 
tilsyneladende ikke kan adskilles, hvor stolthedsfølelser kommer fra i 
det enkelte individ. ’Individ’ og ’gruppe’ og ’samfund’ er forbundne 
størrelser (Nielsen et al. 2003). Udspringer stolthedsfølelsen af megen 
selvværd- og selvtillid hos eleven? Kommer stolthedsfølelsen af 
samspillet mellem elever/lærere/ledere på uddannelsesinstitutionen, 
hvor eleven uddanner sig? Udspringer stolthedsfølelsen af 
samfundsstemninger og mediepåvirkninger, hvor den pågældende 
erhvervsuddannelse omtales som noget, der giver anledning til 
stolthed hos eleven? Stolthedsfølelse er sandsynligvis en kombination 
af de tre overordnede dimensioner, men der er også forskel på hvor 
meget hver enkelt dimension påvirker elevens stolthedsfølelse. Man 
kan groft sagt hævde, at nogle individer er mere påvirkelige af ’gruppe’ 

og af ’samfund’ end andre. Nogle elever tænker som sagt meget over 
hvad andre mennesker mener om deres erhvervsuddannelse, mens 
dette ikke har nogen særlig betydning hos andre elever. Der er forskel! 

og denne forskel ses på samme måde hos lærerne i 
erhvervsuddannelserne. I det hele taget viser analyserne af det 
empiriske materiale, at stolthedsfølelsen hos eleverne er funderet i de 
tre dimensioner som ses i figuren. Det er som nævnt ikke kun elevernes 
stolthedsfølelse, der er funderet i de tre dimensioner, men også 
lærernes og ledernes. Denne rapport fokuserer hovedsageligt på 
eleverne.     
      
Figur 3: Stolthed smitter    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De tre stolthedsdimensioner smitter hinanden, og samtidig er de 
faktisk mulige at påvirke. Der kan f.eks. arbejdes individuelt med at 
understøtte elevens selvtillid og mestringsoplevelser i undervisningen 
(Kahler 2012, Sennett 2009). Der kan også arbejdes med at skabe en 
stolthedsunderstøttende uddannelseskultur på den enkelte 
erhvervsskole samt iværksættes kampagner og tiltag med henblik på 
at påvirke samfundsstemninger. Publikationen Stolthedsdidaktik - et 

Stolthed i den 
individuelle 
dimension 

Stolthed i den 
uddannelseskulturelle 
dimension  

Stolthed i den 
samfundsmæssige 
dimension  

”Han står rank. Han 
fortæller glædeligt om 
det. Det er et godt tegn 
på at han har en faglig 
stolthed. Han tager den 
her identitet på sig. Han 
sørger for at værktøjet er 
i orden. Jeg tror ikke den 
faglige stolthed mangler” 
(lærer, 
automatiktekniker) 
 

 
”Stolthed det er vel, at 
man godt kan lide, det 
man gør (…) og at man er 
lidt ligeglad med hvad 
andre tænker. Det er 
sådan, jeg formulerer 
stolthed (…). At man er 
glad for det (…). Jeg er 
rigtig glad for det. Jeg 
kan godt lide at være 
omkring mennesker.” 
(elev, Social- og 
sundhedshjælper) 
 

 
”Ja, man skal have en 
faglig stolthed ellers 
smitter det ikke af. Man 
skal brænde for det! Man 
skal synes det her er 
sjovt!” (lærer, smed) 
 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthedsdidaktik(86f43bc3-b71e-4422-bf18-b35e508ca0cb).html
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inspirationsmateriale indeholder forslag til en ”stolthedsdidaktik” 
med nogle pejlemærker til, hvordan der mere konkret kan arbejdes 
med at forøge stoltheden i erhvervsuddannelserne.  
 
 

Hvad fremmer stolthed hos elever i erhvervsuddannelserne? 
 

En vis følelse af stolthed er en forudsætning for at kunne gennemføre 
og trives i en erhvervsuddannelse. Som elev er det antageligt vigtigt at 
føle en vis grad af stolthed over den uddannelse, man er i gang med, 
idet det kan understøtte den motivation, som er en del af 
’brændstoffet’ gennem uddannelsen. Undersøgelsen har vist at 
følgende faktorer kan fremme stolthed hos eleverne:  
 

At synliggøre ’hvad man laver’ og ’hvad man bliver god til’ på 
uddannelsen   
 

Mange mennesker ved ikke, hvad man specifikt lærer på en bestemt 
erhvervsuddannelse. Der er med andre ord mange usynlige områder i 
en uddannelse, hvad angår den viden, de færdigheder og 
kompetencer, som uddannelsesforløbet indeholder (Bauer et al. 
1993). Områderne er ofte skjult for de mange udenforstående, som 
ikke selv har direkte tilknytning til den pågældende 
erhvervsuddannelse. Nogle af de interviewede elever fortæller om den 
uvidenhed, andre har om deres fag og deres uddannelse. Både 
jævnaldrende og andre aldersgrupper men også familiemedlemmer 
(hvis ikke de selv har erfaring med faget).  

Samtidig kan det også være svært for eleverne selv i den enkelte 

uddannelse at blive helt klare på, hvad de bliver rigtig gode til ved at 
tage netop den erhvervsuddannelse. Det er ikke helt klart for dem, 
hvilke færdigheder og kompetencer og hvilken viden de konkret får ud 
af uddannelsen, og som andre ikke har.      

Det handler altså kort sagt om synligheden af de helt specifikke 
kompetencer og færdigheder og den specifikke viden, der konkret 
arbejdes med på uddannelsen. Synlighed både for de 
udefrakommende, som ikke ved hvad der specifikt arbejdes med i 
uddannelsen, men også synlighed for de elever, der selv går på 

uddannelsen.    

Undersøgelsen viser, at det kan fremme stoltheden i individ-
dimensionen, når eleverne selv bliver klar over præcis hvad de lærer, 
og hvad de kan (som andre ikke kan) grundet deres fag. Dette er langt 
fra altid eksplicit for eleverne, og kræver en form for overblik over, 
hvad de lærer på uddannelsen og hvilket læringsudbytte de får 

”Læg meget vægt på 
hvad man lærer ud over 
det, som folk har hørt. 
Men også læg vægt på, 
at du får en god relation 
til borgerne og dem du 
arbejder sammen med. I 
er så tætte, fordi I rent 
faktisk skal samarbejde 
om mange ting.” (elev, 
Social- og 
sundhedshjælper) 
 

 
”Jeg bor stadig hjemme 
hos mine forældre, og jeg 
synes det er mega fedt at 
komme hjem og sige ”I 
dag har jeg lavet det og 
det” og det kunne jeg 
finde ud af. Det er en fed 
fornemmelse, når man 
kan sige ’Yes, jeg gjorde 
det’. Ligesom når man får 
en studenterhue på, 
selvom jeg ikke har taget 
en studenteruddannelse. 
Men da jeg gennemførte 
den anden uddannelse, 
der fik vi også huer på, og 
den stolthed var noget 
helt særligt.” (elev, kok) 
 

 
”Nu går jeg ikke i 
gymnasie, men jeg 
tænker ikke, at de bruger 
kroppen lige så meget, 
som vi gør.” (elev, GF1, 
teknisk) 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/stolthedsdidaktik(86f43bc3-b71e-4422-bf18-b35e508ca0cb).html
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(Beckett & Mulcahy 2006). Denne synliggørelse kan potentielt smitte 
af på den uddannelseskulturelle dimension, hvor den faglige stolthed 
kan blive øget via en (større) fælles bevidsthed på 
uddannelsesinstitutionen om, ’hvad kan vi her?’, og ’hvad er vi særligt 
gode til her?’. Manglende status i den samfundsmæssige dimension 
kan ligeledes hænge sammen med denne manglende synlighed af, 
hvad man præcis lærer og ’kan’ via den pågældende 
erhvervsuddannelse.         

Synliggørelsen af hvad man kan og hvad man lærer, handler primært 
om at eleverne får øje på det de har lært (som de ikke kunne før). 
Lærerne kan hjælpe eleverne med dette ved at sætte fokus på ’før, 
under og efter’ læring (Aarkrog 2015), men frem for alt kan det være 

vigtigt at huske at hjælpe eleverne med selv at få øje på, hvad de har 
lært. En ’læringsbevidstgørelse’. Læreren er ofte den, som har sat 
målene for undervisningen og er derfor ofte den rette til at hjælpe med 
læringsbevidstgørelsen. Måske har eleven lært det tilsigtede, eller 
måske har vedkommende lært noget andet end det tilsigtede? Det 
handler om at sætte fokus på netop dette aspekt i undervisningen - 
med henblik på at styrke stoltheden via elevens læringsbevidstgørelse.    

Læringsbevidstgørelsen handler både om at synliggøre de tilsigtede 
læringsmål, som eleverne har tilegnet sig, men også om synliggørelse 
af den tavse viden, der kan være forbundet med at mestre en 
uddannelse og et fag (Polanyi 2012). Et forsøg på at ’få fat på den tavse 
viden’ og arbejde med at eksplicitere denne i en samlet hensigt om 

synliggørelse, gennemsigtighed og eksplicitering af hvad man kan som 
faguddannet.     

 

At arbejde hen mod et færdigt produkt  

Mange erhvervsuddannelser adskiller sig fra eksempelvis gymnasiet, 
ved at dele af undervisningen er rettet mod fremstilling af bestemte 
produkter. Arbejdet med at skabe og frembringe et produkt er et ret 
vigtigt element i mange erhvervsuddannelser, og undersøgelsen viser, 
at det er noget, som elever forbinder med stolthed (Ficher & Bauer 
2003). En lærer i undersøgelsen mener f.eks., at gymnasiet er ’født 
med’ mere prestige end erhvervsuddannelserne – alene pga. en større 

grad af boglighed, og at det derfor er ’op ad bakke’ at udvikle stolthed. 
Måske gælder det ikke om at konkurrere med gymnasierne, men 
derimod om at profilere sig på det praktiske arbejde? I 
erhvervsuddannelserne skal der nemlig ikke ’kun’ bruges ’hoved’ men 
både ’hånd og hoved’. 

”Noget af det man kan 
pege på, tit så kører man 
derudaf. ’Prøv at se den 
trappe der, den har jeg 
været med til at bygge’, 
eller ’prøv at se den 
vindmølle der eller den 
bro, den har jeg været 
med til at bygge’.” 
(lærer, smed)  
 

 
”Men stoltheden synes 
jeg er meget i det der 
med, det handler om ikke 
den faglige stolthed, det 
handler om det produkt 
man har lavet, om man 
er stolt, inden man 
afleverer.” (elev, 
bådebyggeruddannelsen 
  

  
”Jeg kender også nogen i 
forvejen, der arbejder 
inden for det her fag (…) 
Det var jo også meget i 
forhold til, hvad man ved 
om faget. Generelt er det 
jo sådan, hvis man ikke 
har noget viden, så 
danner man sin egen 
sådan… Men hvis man 
ved noget om det, så ved 
man jo noget, og så har 
man det at forholde sig 
til” (elev, Social- og 
sundhedshjælper) 
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Undersøgelsen viser eksempler på hvordan det kan fremme stoltheden 
i individ-dimensionen, når eleven kan fremvise et konkret fysisk 
produkt, som vedkommende selv har lavet. Eleven kan eksempelvis 
selv betragte sit produkt med stolthed eller vise det til familie og andre 
relationer, som ligeledes kan bidrage til stolthed. Den 
uddannelseskulturelle dimension kan også styrkes, når flere elever er 
sammen om at lave et produkt, såfremt der er fælles deltagelse og 
ejerskab i processen – og naturligvis hvis produktet fremstår relativt 
veludført. Det funktionelle eller korrekt udførte produkt kan handle 
om detaljeringsgraden og hastigheden (Sennett 2009). I det hele taget 
kan fremstillinger af et eller flere produkter medvirke til fælles 
engagement og til arbejdsfælleskab på den enkelte skole.    

Stoltheden ved produktorienteringen kan ligeledes styrkes ved, at der 

også (for eleven/eleverne) er oplagte anvendelsesmuligheder ved 

produktet. Altså når det ’ikke bare er et produkt’, men når det kan 

bruges til noget. Et produkt skal kunne afsættes eller bruges af nogen, 

for at eleverne oplever stolthed ved det. 

Det færdige produkt er naturligvis lettest at arbejde med på visse 

tekniske erhvervsuddannelser. Dog kan produktorienteringen tænkes 
ind i andre typer af erhvervsuddannelse (f.eks. merkantil og SOSU), 
hvor produkt- og anvendelsesorientering i undervisningen også kan 
medvirke til stolthed. Det kan f.eks. være, at SOSU-elever skal 
fremstille produkter i form af informationsmateriale eller designe 

prototyper på hjælpemidler. På det merkantile område kan 
produktorientering f.eks. være indretning af butikslokale til brug ved 
salg eller andet.  

Undersøgelsen viser også, at stolthed ikke altid har at gøre med, om 
eleven har en praktikplads eller ej. De steder hvor skolepraktikken 
fokuserer på færdiggørelse og veludførelse af konkrete produkter, kan 
der også være tale om stolthed. Lærere og de andre elever kan direkte 
se og anerkende opgaveløsningen. Udførelse af et færdigt produkt i 
både ’skoledel’ og ’praktikdel’ kan altså medvirke til stolthed i den 
uddannelseskulturelle dimension (se figur 2). I forbindelse med både 
skoledel og praktikdel er det naturligvis væsentligt, at lærerens 
forventningsniveau stemmer overens med det produkt som eleven har 

mulighed for at lave (Louw 2017).      

 

    

 

”Vi vil gerne vise vores 
bedsteforældre, at vi kan 
noget. Vi vil alle sammen 
gerne vise, at vi er gode 
nok. Det tror jeg er 
vigtigt for mange unge 
mennesker.” (elev, kok og 
tjener) 
 

 
”Skills city er et sted, hvor 
GF1’ere med interesse for 
fagene maler, tømrer, 
snedker, elektriker, og 
murer arbejder sammen i 
’sjaks’. De bygger små 
huse (ca. 4 personer til 
hvert hus). Der bygges en 
by på ca. 30-40 huse, 
hvor de starter helt fra 
bunden: Mure, lægge 
tag, sætte gipsplader op, 
trække strømkabler osv. 
Når byen står færdig 
inviteres lokalsamfundet 
ind til marked, hvor 
andre eud-fagligheder 
hjælper til via 
salgskompetencer 
(merkantil), sælge kager 
fra husene (konditor), 
eventteknikere sætter lys 
og lyd osv. Teori funderes 
i praksis. Det handler om 
at bygge og at lære ad 
den vej. Eleverne er 
fælles om at vise byen 
frem (Skills city), og de 
fortæller om stolthed 
over proces og produkt” 
(Observationer, GF1, 
teknisk) 
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At lære de faglige begreber 

Et fag har ofte sine helt egne begreber. Tømreren taler om ’dyknagler’ 
og SOSU-assistenten bruger ord som ’seponeringsliste’ osv. Det er 
nogle ord og begreber, som man stort set kun kender og benytter 
inden for netop det bestemte erhvervsfag. Kendskab til - og brug af - 
de særlige faglige begreber kan være med til at øge stoltheden, idet de 
udtrykker og symboliserer en specifik faglig viden. Det kan give 
stolthed i individ-dimensionen at kunne bruge begreberne som led i et 
fagligt sprog, når begreber og sprog giver eleven oplevelsen af at kunne 
mestre faget og af at have fagligt overblik. Eleven kan formidle, at 
vedkommende kender faget og kan kommunikere mundtligt/skriftligt 
om faglige problemstillinger. Fagsproget kan også give eleven 

stolthedsoplevelser, idet det kan give anerkendelse og interesse i 
familie og øvrige relationer. Nogle gange som følelsen af ’høre til’ 
(Chan 2011, 2016). De faglige begreber kan også styrke stoltheden i 
den uddannelseskulturelle dimension, fordi de kan være med til at 
etablere et fagligt fællesskab, hvor en fælles sproglighed er en del 
heraf. Fagsproget fungerer som en ”identitetsmarkør” (Smith & Kling 
2011). Skolen eller uddannelsesinstitutionen udgør en ramme for at 
lære fagsproget og for at bruge og øve sig i de faglige begreber. Det 
kan give stolthed, når sproget bidrager til et praksisfælleskab og til en 
fælles oplevelse af meningsfuldhed. De faglige begreber kan udgøre 
fælles referencerammer, som fremmer stoltheden i uddannelsen ved 
at give eleverne troen på, at ’her kommunikerer vi sammen om noget 
vigtigt’.  

Ord og begreber giver ikke stolthed i en erhvervsuddannelse alene, 
idet (den evt. håndværksmæssige) praksiskunnen naturligvis er 
essentiel. Undersøgelsen viser dog, at fagsproget kan være en vigtig 
bidrager til stolthedsfølelsen, og at det ’fagsproglige fælleskab’ på 
skolen er væsentligt for at understøtte fagsproget i den 
uddannelseskulturelle dimension. I praktikdelen er der på samme måde 
tale om faglighed via sproglighed, hvor man på arbejdspladsen bruger 
fagsproget som en naturlig del af arbejdslivet (Lundsgaard 2005). 
Eleverne kan her få nogle autentiske mestringsoplevelser, som ikke 
kun handler om håndværksmæssighed, men også om at kunne tale om 
og bruge faglige begreber. I den samfundsmæssige dimension kan 

faglige begreber ligeledes være med til at skabe stolthed, idet de kan 
medvirke til at symbolisere den viden, som er i faget. Fagbegreber kan 
således ses som ’videnssymboler’, der kan medvirke til skabe faglig 
berettigelse og samfundsmæssig status. Udenforstående bliver 
opmærksomme på, at der er faglig viden og kunnen forbundet med de 

”Så den der terminologi 
det er – det er jo også lidt 
snobbet, men det kan jo 
også være stolthed. 
Bruge de rigtige termer 
og at man ved, hvad 
tingene hedder.” (elev, 
bådebygger) 

 

”Ved lektionernes 
begyndelse er de 12 
elever samlet i køkkenet. 
Undervisningen er 
organiseret sådan, at 
læreren gennemgår de 
tre retter, der skal 
arbejdes med. Eleverne 
har læst opskrifterne 
hjemme og set videoer, 
hvor kokke fremstiller 
retterne. Nu gennemgås 
tekniske detaljer i hver 
ret, og der spørges ind til 
bagvedliggende 
teoretiske forståelser. 
Stemningen er 
koncentreret og læreren 
gør meget ud af, at alle 
detaljer er på plads inden 
retterne skal fremstilles. 
Der mærkes en stor omhu 
for at alle ved hvad de 
skal i den praktiske del og 
for at man er forberedt 
på mulige fejlkilder i 
arbejdet.” 
(observationer, 
kokkeuddannelsen) 



19 
 

faglige begreber. Videnssymbolerne kan være med til at synliggøre 
faget og erhvervsuddannelsen i samfundet.    

I undervisningen kan det derfor være vigtigt at sætte fokus på - og 
synliggøre - det faglige sprog og de faglige begreber. Ofte er 
fagbegreber implicitte, og noget der kommer hen ad vejen i 
uddannelsesforløbet, men det kan medvirke til stoltheden at lægge 
vægt på, at eleverne forstår og bruger fagbegreberne og samtidig 
opfordre til fælles brug af faglige begreber på uddannelsen. 
Uddannelsen skal helst udgøre et fagligt fælleskab, hvor den enkelte 
elev er stolt af at mestre fagbegreberne, og hvor der etableres et fælles 
fagligt sprog på uddannelsen.           

 

At blive – og føle sig - god til en faglig praksis  

Ord og fagsprog gør det som sagt ikke alene. At blive - og selv føle sig 

– god til sin faglige praksis (håndværksmæssige praksis) er essentiel i 
skabelsen af stolthedsfølelse. Faglige begreber og at blive god til en 
faglig praksis lader sig ikke skille ad (Sennett 2009). Det at øve sig på 
sin praksis og mærke hvordan man langsomt bliver bedre – og kunne 
reflektere over- og sætte ord på det man gør. At kunne koble ’hånd og 
hoved’ (Allermand 2017). Det kan give faglig stolthedsfølelse, når 
eleven bliver bedre til sin (håndværksmæssige) praksis, men 
forudsætningen er, at eleven selv føler sig bedre og får 
mestringsoplevelser. Derfor er det tilsyneladende ikke nok at læreren 

vurderer, at eleven er blevet bedre til sin faglige praksis, men læreren 
skal hjælpe eleven med selv at kunne se det – hvis læreren vil arbejde 
med at forøge elevens faglige stolthed (Kahler 2012).    

De årligt tilbagevendende Skills-arrangementer, på nationalt og 
internationalt plan, hvor elever inden for deres fag konkurrerer på 
faglighed, er et andet muligt bidrag til stoltheden. Det nævnes af flere 
i undersøgelsen, at det kan give stolthed, at være en del af og/eller 
betragte disse konkurrencer, hvor meget dygtige 
erhvervsuddannelseselever demonstrerer deres håndværksmæssige 
kunnen i det praksisfag, de selv er en del af som elev. ’Skills’ fokuserer 
netop på at vise den faglige praksis (håndværksmæssighed). Samtidig 
skaber ’Skills’ en mediemæssig opmærksomhed på 

erhvervsuddannelsesområderne, hvilket kan medvirke til at højne 
stoltheden i den samfundsmæssige dimension.  

At blive god til sin faglige praksis er et vidt begreb og er naturligvis 
afhængig af det enkelte faglige område. En del af det har at gøre med 
at udvise omhu for de faglige standarder, om de så er nedskrevne i 
manualer eller om de fungerer som nogle indlærte kvalitetskrav, der 

”Læreren underviser i 
’medicinpædagogik’. Der 
nævnes mange begreber 
som ’seponeringsliste’, 
’complience’ og ’SMART-
modellen’. Eleverne har 
været i praktik 
(hovedforløb). De 
diskuterer konkrete 
problemstillinger fra 
praktikken, så som 
’halveringstider på 
Lithium’,  
’plasmakoncentration’, 
’forgiftningsniveau’ osv. 
Der er meget 
observation, vurdering og 
tolkning i forbindelse 
med medicinvirkning, 
som ligger på SSA’ernes 
skuldre” (observationer, 
Social- og 
sundhedsassistent) 
 

 
”Som lærer tænker man 
nogle gange: ’hvis du 
bare havde brugt 20 
minutter mere, kunne du 
have lavet noget meget 
bedre og fået en højere 
karakter og et højere 
læringsudbytte’. På 
samme måde her, hvis du 
gør dig umage med det 
du laver, og har det du 
har lært med, så bliver 
slutproduktet jo også af 
en langt højere kvalitet.” 
(grundfagslærer, dansk) 
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ligger usagt i arbejdsprocesserne. Fordybelse og forfinelse af 
arbejdsprodukter kan være vejen til at føle stolthed. Elevens oplevelse 
af egen mestring (individ-dimensionen) medvirker til stoltheden, men 
det er også noget, der bliver til i den uddannelseskulturelle dimension 
via fælles interesse, engagement og mening. At høre til og være en del 
af et praksisfællesskab.  

 

At blive en del af et praksisfællesskab 

Stolthed handler også om at blive legitim deltager i et praksisfælleskab 
(Webb 2009). Elevens stolthed kan øges ved tilhørsforhold til et 
praksisfælleskab i forhold til faget, hvilket hænger sammen med den 

uddannelseskulturelle dimension. Dette såvel i skoledelen som i 
praktikdelen. Undersøgelsens observationer viser eksempelvis, at 
eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser ofte er ’uniformeret’, når 
de er i skole. Dette selvfølgelig dels af praktiske grunde, men 
uniformeringen består også f.eks. af t-shirts med 
praktikvirksomhedens logo. Nogle lærere har bemærket skiftet i 
elevers ’uniformering’ gennem uddannelsen. På grundforløbet er 
eleverne f.eks. iført almindelig praktisk påklædning, og på 
hovedforløbet bærer mange af dem i højere grad ’fagets uniform’. 
Dette kan vise stolthed over at være en del af et praksisfælleskab i 
praktikken. Den uddannelseskulturelle dimension er dér, hvor elevens 
stolthed har genklang med skolen, når der er fælles stolthed. Igen 
handler dette om at være en del af et fælles fagligt område med fælles 

mening. At eleven bliver en legitim deltager i et praksisfælleskab 
handler både om skoledelen og praktikdelen.  

Legitimitet i et fagligt praksisfællesskab er både til stede i skoledelen 
og praktikdelen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi har faktisk talt om det 
der med uniformer – til 
vores elever – da de på 
detailområder møder 
andre uniformeringer. 
Men vi uddanner jo også 
kontor og handelselever. 
Handelselever kan jo 
også godt have butiksting 
på, når de er ude osv. 
Meget af tiden er de her 
almindelig klædt og har 
ikke nogen uniformer 
eller identitet. Det gør 
noget, når de får noget 
på! F.eks. når vores 
kokkeelever tager huerne 
på. Det er en bestemt 
måde at se det på. Det 
kan vi jo godt synes er 
svært (på merkantil, red.) 
så prøver vi rigtig meget 
at skabe det med miljøet. 
Det er jo det vi rigtig 
gerne vil, synliggøre, 
hvordan vi bruger den 
her faglige stolthed” 
(leder, merkantil) 
 

 
”Jeg tænker faktisk, at de 
yngre elever får et større 
boost af at få uniform på 
og føler, at de skaber en 
identitet. De voksne har 
jo allerede en identitet, 
når de kommer her. De 
unge søger den mere. Og 
hvis de finder en identitet 
i det, så tror jeg også, de 
oparbejder en faglig 
stolthed i det.” (lærer, 
kok) 
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Figur 4: 

 

Praksisfællesskaber i den uddannelseskulturelle dimension 

Undersøgelsen viser, at det kan give eleverne stolthed at være en del 
af et praksisfællesskab. Som figuren viser, er der tale om to forskellige 
praksisfællesskaber i relation til faget på erhvervsuddannelsen. Der er 
skoledelen og der er praktikdelen. I begge de to dele er der nogle fælles 
forståelser, som naturligvis er forskellige fra praktikplads til 

praktikplads og fra skole til skole. De fælles forståelser handler om 
fælles mening og fælles engagement om ’noget der er vigtigt’ 
(Reinmann-Rothmeier & Mandl 1993). Der kan sagtens være 
uenigheder i et praksisfællesskab, samtidig med at der er gensidigt og 
fælles engagement. Praksisfællesskaberne i både skoledel og praktikdel 
trækker på hver sine fælles repertoirer, og har hver sine måder at 
udvikle og forhandle procedurer, udtryk, rutiner osv. Men man kan 
samtidig også begynde at tænke i en større grad af fagligt 
praksisfællesskab på tværs af skoledelen og praktikdelen. Stoltheden 
kan potentielt styrkes ved at arbejde med gensidige forståelser og 
koblinger mellem skole og praktik som to typer af praksisfællesskaber.                                                            

At arbejde med innovation og kreativitet 

Mange erhvervsuddannelser har mulighed for at arbejde med 
elevernes kreative kompetencer, og mange erhvervsuddannelser har 
oven i købet gjort det til en del af deres målbeskrivelser. En stor del af 

uddannelserne gør det via fokus på innovation og entreprenørskab. 
Stoltheden kan øges i individ-dimensionen, når eleven får en erkendelse 

”Vi har lige haft noget 
om et magasin (…) noget 
med ’personal branding’. 
Noget med ’local 
business’. Det blev vi 
færdig med i fredags (…), 
det er meget kreativt. Du 
får dine kreative evner 
frem. Og der er lidt til 
hver smag, hvis du er 
skriveren, så er der er 
stort skrivearbejde foran 
dig. Så har man ligesom 
den kreative evne til at 
lave magasinets layout 
(…). Så får man helt frie 
tøjler til det.” (elever, 
merkantil) 
 

 
”Vi har jo haft sådan en 
case (…). Så er vi nødt til 
at spørge ham, som er 
bedst som installatør, så 
har han fortalt det 
grundlæggende, så vi har 
fået en forståelse for det 
– og sådan på kryds. Så 
var der en 
industriteknikker, så vi ku 
bruge hinandens 
kompetencer. Sådan 
mere blandet sammen 
(…). Så vi sammen har en 
forståelse af, hvad er det 
egentligt, vi laver - og 
ikke hver for sig.” (elever, 
Innovation Camp) 



22 
 

af, at vedkommende kan være med til at udvikle faget i nye retninger 
og skabe nye løsninger på eksisterende faglige problemstillinger (Albert 
2012). Elevens individuelle indsigt i mulighederne for at ’finde på noget 
nyt’ og bidrage til fagets udvikling kan bidrage til fornemmelsen af 
potentialerne i faget, og at faget ikke er stationært. Denne individuelle 
indsigt kan bl.a. komme ved oplevelser af at kunne mestre at ’tænke 
og skabe nyt’ – og at der samtidig er brug for denne faglige nytænkning.  

I den uddannelseskulturelle dimension kan stoltheden ses, når eleverne 
har en kollektiv opfattelse af sig selv som en gruppe af innovative 
fagpersoner. En kollektiv opfattelse af at være et fagligt område hvor 
man er nytænkende, og hvor nye ideer og udvikling er vigtige 
ingredienser. Samarbejdet med andre fagligheder kan også give denne 

indsigt i, hvad det er, man særligt kan i sit fag, og hvordan dette kan 
spille ind i innovative løsninger - i samarbejde med andre fagligheder.  
Dette kan f.eks. gøres via Innovation Camps, hvor forskellige fag samles 
om at komme med løsninger på eksisterende udfordringer, som 
virksomhederne står overfor. Elevernes stolthedsfølelse næres 
tilsyneladende af tværfaglige projekter, hvor de lærer at bruge fag i en 
tværfaglig sammenhæng og får konstruktiv feedback, og her er 
Innovation Camps et muligt redskab (links til videoer fra camps: Camp 

Frederikshavn  Camp Svendborg). 

Innovation kan blive en del af stoltheden i den uddannelseskulturelle 
dimension ved netop at gennemføre arrangementer som Innovation 
Camps, hvor eleverne sammen arbejder med de kreative og innovative 

dele af deres faglige område og samtidig bliver endnu mere bevidste 
om, hvordan de med netop deres faglige område kan bidrage ind i et 
innovativt samarbejde med andre fagligheder (Det erhvervsrettede 
uddannelseslaboratorium 2015).  

I den samfundsmæssige dimension kan stoltheden styrkes ved 

kommunikation af de innovative muligheder i faget. Hvis politikere og 
medier får øjnene endnu mere op for de utallige 
innovationspotentialer, der ligger gemt i erhvervsuddannelserne, kan 
det være en vej til mere samfundsmæssig anerkendelse og status.  

 

At være en del af et godt miljø og gode fysiske rammer på 

uddannelsesstedet 

Det giver tilsyneladende stolthed i såvel individ-dimensionen og den 
uddannelseskulturelle dimension, hvis eleven oplever et godt miljø på 
vedkommendes uddannelsessted. God stemning, gode kammerater, 
gode fester og gode fysiske rammer er nogle af de faktorer, som giver 
eleverne stolthed over at være i gang med den pågældende 

”Vi havde en god snak 
om at mange af dem ser 
bådbyggeri som et 
service fag. Et 
’reparationsfag’ og ikke 
et ’skaberfag’ mere. Nu 
var du kort ovre og se i 
værkstedet og i 
virkeligheden, så skaber 
de hver dag, men de kan 
ikke selv få øje på det 
længere, fordi de 
italesætter det ikke 
længere.” (leder, 
bådebygger) 
 

 
”Vi kalder det for kloge 
hænder – det er det vi 
ser. Selvfølgelig skal man 
være klog i hovedet, men 
man skal også have kloge 
hænder” (leder, tekniske 
uddannelser) 
 

 
”Hvis man er i 
skolepraktik, så er det 
ikke lige så fint, nogen er 
lidt triste over det og har 
ikke lyst til at blive 
optaget på skolepraktik. 
Men vi prøver at tale det 
op og sige, at hvis man er 
i skolepraktik, så har man 
faktisk en unik mulighed 
for at blive meget 
dygtigere end alle de 
andre, fordi det vi kan 
give, det er fordybelsen, 
det er der ikke tid til ude i 
virksomhederne” (leder, 
tekniske uddannelser) 
 
 

https://youtu.be/A0iaaj7qJIM
https://youtu.be/A0iaaj7qJIM
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6530032404357267457
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erhvervsuddannelse. Stolthedsfølelsen hos elever næres af et godt 
studiemiljø, og et miljø hvor man føler sig velkommen og respekteret. 
Det kan give individuel stolthed at se sig selv som værende en del af 
en skole, som man selv og andre kan lide at være på, og som anses 
som værende et godt, rart og festligt miljø at uddanne sig i. Der kan 
med andre ord være stolthed forbundet med den 
uddannelseskulturelle dimension, når skolen er rar at være på.     

Der er mange måder, hvorpå man kan skabe et godt 
uddannelsesmiljø. En af måderne er ved at fejre elevernes succeser, 
hvor man for en stund fastholder og dvæler ved en succes, som en 
eller flere elever kan være stolte af. Dette nævnes på flere måder af 
især de ledere, som indgår i interviewundersøgelsen. Ritualer og 

traditioner ved afslutningen af erhvervsuddannelse er ligeledes noget 
som kan medvirke til stolthed. Når man får tildelt sit svendebrev giver 
det stolthed. Både i individ-dimensionen, hvor eleven får følelsen af at 
have ’bedrevet noget stort’. At have gennemført en uddannelse, som 
er værd at fejre, og som er noget særligt. Men også som del i den 
uddannelseskulturelle dimension hvor andre elever kan se – og være 
en del af – fejringen af de færdiguddannede elever. På en af de 
medvirkende skoler i undersøgelsen foregår fejringen ved at uddele 
guld, sølv og bronzemedaljer, som det også se ses ved de tidligere 
nævnte ’Skills-arrangementer’.  

Et godt undervisningsmiljø handler dog også meget om mere 
dagligdags foreteelser, som ganske enkelt er med til at gøre det rart 

at være på skolen. At man hilser på hinanden, at man kan hinandens 
navne, at man interesserer sig for hinanden. Derfor er det ikke kun de 
ekstraordinære begivenheder, der gør, at elev føler sig stolt af at være 
en del af miljøet men også de små ting i dagligdagen. En anden måde 
hvormed man kan skabe et godt studiemiljø på er via 
undervisningslokalernes æstetiske udtryk. Der kan med fordel tænkes 
i mere stolthedsfremmende udsmykning, idet det fysiske rum betyder 
meget for lysten til at lære – og for stoltheden. I det hele taget er 
uddannelsesstedet en del af den proces hvor elevens fagidentitet 
opbygges (Rasmussen 2018). 

 

Anerkendelse og interesse fra kunde, borger, praktiksted eller lærer 

vedr. opgaveudførelse  

Anerkendelse og interesse er to forskellige begreber, der kan føre til 

stolthed. Ordet ’anerkendelse’ handler om, at eleven bliver rost for en 
opgave af kunde/borger, praktiksted og lærer. ’Anerkendelse’ i 
hverdagsforståelsen som ”værdsættelse og ros” kan have betydning 

”De er jægerkorpset 
inden for håndværkere. 
Der er ikke nogen, der er 
dygtigere til træ eller 
komposit end de er. Det 
er én side af deres egen 
selvforståelse. De er 
meget eftertragtede i 
andre brancher, det er 
dem der bliver ringet til, 
når det er en meget svær 
snedker opgave, som ikke 
kan løses lokalt.” (leder, 
bådebygger) 
 

 
”Altså malerfaget er et 
meget visuelt fag. Du skal 
kunne se de mindste ting, 
og de skal selvfølgelig 
lige have hjælp til at se, 
om farven nu er helt 
korrekt, men jeg synes, 
det er helt fantastisk, at 
det går så hurtigt, for det 
er nogle avancerede 
teknikker, de skal 
igennem. Når de siger ’Er 
den der ikke nu? Eller skal 
den liiige have lidt mere?’ 
når de kan tage ejerskab, 
det er fedt. Så er jeg ikke 
bleg for at sige ’Hold kæft 
I er gode til det her!’. 
Nogle gange spørger jeg 
dem ”Har I forstået det 
her, det her og det her?” 
(…) Nogle gange kan det 
virke uoverskueligt for 
dem, men så gælder det 
om at få det skåret ned 
og selv lade dem se, om 
det er godt nok, det de 
arbejder med.” (lærer, 
maler)   
 
  
 
2: Det kritiske øje på 
dem, lærer dem at se 
kritisk på deres arbejde. I 
stedet for at gå og høvle 
dem ned og sige ”Ej det 
der, det er altså ikke godt 
nok” Det tror jeg ikke jeg 
har sagt til en eneste 
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for elevens oplevelse af stolthed i forhold til en tilbagemelding på sin 
udførelse af en opgave fra en kunde/borger, et praktiksted og lærer. 
Ordet ’interesse’ indeholder ikke en decideret anerkendelse af 
opgavens resultat, men en opmærksomhed på den opgave eller det 
arbejde eleven er i gang med. Det kan føre til stolthed hos eleven, at 
andre interesserer sig for arbejdet (uden nødvendigvis at rose), og 
’interesse’ er en ikke-bedømmende tilgang, der også kan føre til 
stolthed. Dette når andre viser en interesse, der fortæller eleven, at 
’noget vigtigt er på spil’ (f.eks. lærerne der interesserer sig for elevens 
arbejde i undervisningen). Interesse kan f.eks. være, at lærerne giver 
dem individuel feedback på processer og produkt (Lausch et al. 2014). 
I den forbindelse er interesse ikke det samme som anerkendende ros, 
men handler derimod udelukkende om, at læreren fokuserer på deres 

arbejde og har tilstrækkelig tid til det. Her kommer politiske og 
økonomiske prioriteringer ind i billedet via den samfundsmæssige 
dimension i stolthedsmodellen. Der skal afsættes midler til at lærerne 

får den nødvendige tid til at udvise autentisk interesse for elevernes 
arbejde. Stoltheden i den samfundsmæssige dimension har at gøre 
med politisk fokus på erhvervsuddannelserne, idet uddannelsernes 
økonomiske rammer skal matche arbejdet med at forøge stoltheden.  

Elever fortæller også, at det kan give en god følelse når praktikstedet 
eller kunden er tilfredse med det udførte arbejde. Mestringsoplevelser 
kan altså også være forbundet med anerkendelse forstået som 
ros/værdsættelse, når der er tale om autentiske kunder og en 
arbejdsplads, der anerkender et godt og veludført stykke arbejde. 

Kundens/borgerens glæde ved det udførte kan understrege 
betydningen af elevens indsats.   

Ledere og lærere i undersøgelsen omtaler præmieringer og fejringer 
som led i synliggørelse og fastholdelse af det gode arbejde. De mener, 
at fejringer af succeser er vigtigt, fordi man ellers risikerer, at 
uddannelsesprocessen bliver forskelsløs og neutral. Anerkendelse og 
værdsættelse af veludført arbejde kan have betydning for muligheden 
for at rekruttere til faget. I den forbindelse udtrykker ledere og lærere 
også at det skal være ’tilladt’ og helt naturligt at være fagligt ambitiøs 
og at gå efter det bedst mulige resultat i arbejdet. Dette hænger 
sammen med den uddannelseskulturelle dimension, hvor der således 
kan arbejdes med at sætte en dagsorden i skolefællesskabet, der 

handler om at stræbe efter at blive ekstra dygtig til sit fag. 
Undersøgelsens observationer viser, at dette allerede sker på skolerne, 
men også at dyrkelsen af faglig ambitiøsitet i uddannelseskulturen med 
fordel kan ske i endnu højere grad.     

 

”Vil vi gerne have, at 
vores ældre har det godt? 
Jeg kunne da godt tænke 
mig at få god mad, når 
jeg en dag skal på 
plejehjem. Det skal være 
friskt og hvem skal gøre 
det? Det skal 
ernæringsassistenterne. 
SOSU-assistenterne 
kunne også godt gøre 
det, men de har så 
mange andre opgaver. 
Der er en masse arbejde, 
som 
ernæringsassistenterne 
står for. Og det gør mig 
stolt, når jeg ved, at man 
kan bidrage med noget til 
samfundet, med noget 
kvalitet. Jeg kommer med 
en viden, fordi jeg har 
taget en uddannelse, som 
jeg har fået gratis! Gid 
det var sådan i hele 
verden. Jeg kan bidrage 
med noget, fordi jeg har 
fået en viden med fra 
mine lærermestre, og jeg 
tror, at hvis vi ikke giver 
den viden videre, så går 
den tabt.” (elev, kok)  
 

 
”Vi laver jo netop tingene 
fra bunden, og også det 
med at fortælle historien 
om tingene og retterne, 
som måske har en lang 
historie bag sig. Så får de 
også en fornemmelse af, 
at der er noget dybde i 
det, og at vi ikke ’bare’ 
lige skal have stegt en 
bøf. Der er noget dybere i 
det.” (lærer, kok)  
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At bidrage til videreførelse af faget - og til noget ’højere’ end én selv   

Det er naturligvis ikke alle erhvervsuddannelser, der har mulighed for 
at trække på en længere faglig historie. Men nogle af de ældre fag kan 
viderebære den stolte tradition, og der kan fortælles historier om, 
hvordan man tidligere har arbejdet i faget. Der findes eksempelvis 
museer, som viser værktøj man har brugt i faget gennem flere 
hundrede år osv. Stolthed kan også udspringe af elevens videreførelse 
af familiens traditioner i faget. Måske har elevens bedstefar og far 
arbejdet i et bestemt fag, og eleven kan være den tredje generation i 
erhvervet. Der kan være stolthed forbundet med videreførelse af 
familietraditionen. Stolthed har i disse tilfælde at gøre med at være 
bevidst om, at man er indfældet i en kulturel tradition for godt 

håndværk, der bygger på generationers videreførelse af viden og 
færdigheder i fag, der udøves på stadigt højere niveauer (Ross 2009).  

Nogle elever på SOSU-området fremhæver ”en højere mening” med 
arbejdet, som noget der giver dem stolthed, hvilket er forbundet med 
at hjælpe til med at opfylde ”samfundets behov” og at bidrage til større 
sammenhænge (Göbel & Guthke 1995). Og ’give tilbage’ til ældre som 
har arbejdet for, at samfundet har udviklet sig til der, hvor det er nu. At 
betale tilbage til samfundet giver stolthed og er noget der i særlig grad 
gælder for de SOSU-elever, der indgår i undersøgelsen. At udøve 
omsorg kan give stolthed. I andre fagområder er man måske ikke i 
samme grad optaget af en ’højere menneskelig og omsorgsmæssig 
mening’ og at ”noget er højere end en selv”, men her kan man være 

optaget af at finde nye tekniske løsninger på eksisterende udfordringer 
eller være optaget af at yde et arbejdsmæssigt bidrag til fælleskabet. 
Ikke mindst kan man være optaget af at føre fagets stolte traditioner 
videre.  

 

At få tildelt ansvar for en opgave 

Det skaber stolthed i den individuelle dimension at eleven får tildelt et 

reelt ansvar for en opgave. Dette naturligvis både i uddannelsens 
skoledel og praktikdel. At få overdraget et ansvar er væsentligt, men 
stolthed opstår også generelt, når der er noget på spil. Når der 
eksisterer en udfordring, og når det (vel at mærke) lykkes at 

overkomme udfordringen. Det er fremmende for elevens oplevelse af 
stolthed, at uddannelsens barre ligger tilpas højt.  Når man skal ’stå på 
tæer’ for at få mestringsoplevelser og stolthedsoplevelser, og når man 
samtidig har reelle muligheder for at nå målene.  

Dette kan med fordel tænkes ind i den uddannelseskulturelle 
dimension, hvis man vil arbejde med at forøge stolthedsoplevelsen. 

”Jeg synes vores lærere 
er rigtig gode til det. Når 
der kommer dage, hvor vi 
er godt trætte og 
udmattede, så er de gode 
til at motivere og skabe 
energi. Interviewer: ’Kan 
I mærke på dem, at de er 
stolte over at undervise?’ 
Elev: Ja, meget! Hver 
gang vi har lavet et 
projekt, roser de meget 
og siger det er mega godt 
klaret og… hun siger jo 
også, at vi jo er bedre 
end HHX’erne. Det giver 
kamp gejst! (elever, 
merkantil) 
 

 
”Vores fornemmeste 
opgave er vores lærere. 
Det er der, vi kan noget. 
De er gode 
repræsentanter for den 
stolthed. Det kan 
selvfølgelig gå begge 
veje. Nogle elever kan 
måske blive skræmt og 
tænke ’Ej, jeg bliver 
aldrig så god’, og derfor 
synes jeg også, at 
lærerne har en 
dobbeltrolle. De skal dels 
være repræsentanter for 
deres fag og dels skal de 
vise de unge vejen ind til 
det.” (leder, maler) 
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Elever kan få stolthedsfølelse af at få pålagt et reelt ansvar for 
udførelse af en opgave, uanset om det handler om skoledelen eller om 
praktikdelen. For det første kræver det, at ansvaret er autentisk, og at 
der i princippet kan ske store fejl, hvis ikke elevene lever op til ansvaret. 
Elever kan potentielt lære meget af store fejl. Dette kræver, at såvel 
lærer som praktikansvarlig har mod på at slippe styringen i perioder 
(Hersom & Koudahl 2017).  Det er naturligvis ikke alle elever, der selv 
synes, at de kan varetage store ansvarsområder, men igen handler det 
om at ’sætte barren tilpas højt’ i forhold til den enkelte elev. Samtidig 
handler det om at sørge for, at elevansvar bliver en konkret del af 
uddannelseskulturen – både i skolen og i praktikken (Kuhn et al. 2011). 

  

At lærerne er stolte 

Lærernes stolthed over deres fag og deres lærerarbejde er en særdeles 
vigtig faktor for elevernes stolthedsfølelse (Robinson 1972). Hvis man 
vil have stolte elever på erhvervsuddannelserne, er det (ifølge 
stolthedsundersøgelsen) essentielt at have stolte lærere. Læreren må 
i sin person og sin udstråling vise stolthed – ellers kan eleven ikke vide 
hvad det er. 

Stolthed i arbejdet som erhvervsskolelærer handler primært om to 
kategorier:  

1. At læreren er stolt af sit fagområde  

2. At læreren er stolt af sit lærerarbejde   

Nogle af lærerne der indgår i undersøgelsen forbinder primært deres 
stolthed med deres fagområde, idet er stolte af, at være fagpersoner 
med særlig ekspertise inden for deres område. Andre af lærerne i 
undersøgelsen udtrykte primært stolthed over at være lærere, der er i 
stand til at lære deres elever, hvordan man udfører et arbejde, som 
man selv og kunden er tilfreds med – og i det hele taget er de stolte af 
at arbejde med viden og undervisning (Aspelin 2004). 

Som tidligere nævnt er stolthed forbundet med det at kunne 
frembringe et konkret produkt, men det kan i nogle tilfælde være mere 
abstrakt at føle stolthed ved at undervise. For eksempelvis merkantile 

lærere kan det opleves abstrakt at skulle være garant for stolthed – 
pga. mindre muligheder for at arbejde med konkrete, synlige og fysiske 
produktionsprocesser og produkter. På visse uddannelser, eksempelvis 
SOSU og merkantil, er læreren ikke selv en del af elevernes fremtidige 
fag. Dette kan være sygeplejersken, der underviser SOSU-assistenter 
eller cand.merc.’en som underviser kontorelever. Læreren har måske 

”Jeg tror underviseren 
har rigtig meget med det 
at gøre – det er vigtigt at 
have en god lærer, der 
lærer os håndværket 
ordentligt - så vi kan 
være stolte af det vi 
laver!” (elev, 
skibsmontør) 
 

 
”Nogen kan sige ’Hvorfor 
arbejder du på social- og 
sundhedsskolen? Hvorfor 
er du ikke nede på 
sygeplejeskolen?’ … Og 
så må jeg sige, jamen det 
er fordi jeg godt kan lide 
det pædagogiske 
arbejde, der er med 
denne målgruppe, som 
der ikke er, når man 
kommer på et 
bachelorniveau” (lærer, 
SOSU) 
 

 
”Godt nok underviser jeg 
på et højere niveau, men 
lønnen er meget dårlige 
end på en folkeskole, så 
det er jo ret sjovt. Og det 
er det på alle erhvervs-    
skoler.” (lærer, SOSU) 
 

 
”Ens lærere og 
kammerater betyder 
rigtig meget. Har man 
det godt med dem, så vil 
man blive. Men et klap 
på skulderen af læreren 
giver da helt sikkert 
stolthedsfornemmelse. ” 
(elev, kok og tjener) 
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praktisk indsigt i det pågældende fagområde, men ser i nogle tilfælde 
ikke sig selv som en del af faget. Den uddannede sygeplejerske er 
måske stolt af sit eget fag, men det hjælper ikke, hvis vedkommende 
ikke er stolt over det område han/hun underviser i. Tværtimod kan 
visse SOSU-elever, ifølge undersøgelsen, komme til at føle sig som del 
af et andenrangs-fag sammenlignet med sygeplejersken. Lærerens 
stolthed over elevernes fagområde behøver naturligvis ikke altid at 
stamme fra, at læreren selv er udlært i faget, men så meget desto 
vigtigere er det, at læreren finder stoltheden frem i sig selv - på det 
område som vedkommende underviser i. Hvis ikke læreren kan 
forbinde stolthed med en direkte fagidentitet, kan læreren fokusere på 
stoltheden i sin faglæreridentitet og på at være lærer i faget med 
stolthed.   

Nogle lærere lægger meget vægt på vigtigheden af at føle sig bakket 
op af sin leder, hvis man skal føle stolthed ved det arbejde, man 
udfører. Andre lærere ”oversætter” stolthed med ”glæde” – dvs. at 
kunne finde glæde ved at formidle sit fag i praksis på en måde, der 
kommer elever til gode. Visse lærere peger på, at stoltheden ved at 
være lærer er tæt forbundet med den anerkendelse, de møder i 
omgivelserne – at de mærker, at nogen ser værdien i det, de gør. Nogle 
lærere ser manglende forberedelsestid og nedskæringer/mangel på 
udstyr som begrænsende for at opleve stolthed – til tider som en form 
for dis-respekt. De hæmmes af tidspres, mange mål, og megen fokus 
på dokumentation. Hvis man er presset på kvaliteten af udstyr, 
materialer og ikke mindst tid, kan det være svært at få stoltheden frem. 

Samtidig kan lærerens egen personlige faglige stolthed stå i vejen for 
god undervisning, såfremt læreren alene fokuserer på den faglige 
stolthed og sætter for høje krav i den forbindelse - og måske dermed 
blokerer for elevens udvikling. Her skal der pædagogiske og didaktiske 
kompetencer til. 

Alt i alt ser det ud til, at lærerfællesskabet kan smitte stolthedsfølelsen 
den ene og den anden vej. Lærerfællesskabet kan ’tale stoltheden op 
eller ned’ på lærerværelset. De tre dimensioner i stolthedsmodellen 
kan altså også ses i forhold til lærerne i erhvervsuddannelserne. 
Individ-dimensionen handler om, at læreren selv er stolt af sit arbejde. 
Dette uanset om stoltheden kommer af at være fagperson, der er stolt 
af sit fagområde og egne kompetencer på området, eller af at være 

faglærer, der er stolt af sit lærerarbejde og egne kompetencer på 
området (Andersen & Christensen 2016). Erhvervsskolelærerne har 
tilsyneladende en meget stor påvirkningskraft i forhold til at sætte 
dagsordenen i den uddannelseskulturelle dimension. Undersøgelsens 
observationer viser eksempler på, hvordan lærerens egen stolthed 

”Når man ser ude i 
krogene, at tingene er 
slidt. Det sender nogle 
signaler. Svejseværkerne 
er 25år gamle… de gør jo 
hvad de skal, de kan godt 
svejse og valse, men det 
er jo mere med 
computerstyring i dag og 
sådan noget, der skal 
både være det manuelle 
med maskiner og så 
nogle af de lidt nyere. Det 
er så nemt at taste et 
program, og vide hvor 
meget og hvor lidt er så 
en del af håndværket. Og 
teorien. Men jeg synes at 
det er lidt slidt. Også 
nogle af de ting de 
arbejder med er lidt 
slidte. Så jeg tænker at 
hvis der er nogle flere 
penge med skolerne, det 
ville være fint. Også for 
at vores uddannelse er 
nogenlunde tidssvarende 
til hvad der rør sig” (elev, 
smed) 
 

 
”Det handler om krop og 
energi, de kan ikke sidde 
stille. Men så længe vi 
har et skolesystem, der 
værdsætter, at vi skal 
sidde stille og score høje 
karakterer, være gode til 
at referere, analysere 
osv. … jamen så forbliver 
vi jo de dumme. På trods 
af, at vi har kloge hænder 
og kobler det med 
hovedet” (lærer, maler) 
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smitter eleverne i rummet. Når læreren formidler sit fag med stolthed, 
kan det være med til at forme og øge stoltheden i den 
uddannelseskulturelle dimension. 
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”Jeg tror, det er 
anerkendelsen i starten, 
og så bygger man på hen 
ad vejen. Når de finder 
ud af, at de godt kan, og 
så tror jeg, man bliver 
stolt af det, man går over 
laver” (lærer, GF1, 
teknisk) 
 

 
”Det er også meget fysisk 
– for mig, der er faglig 
stolthed eller 
håndværkerstolthed, det 
er et spørgsmål om at 
kunne bruge sin krop, og 
ikke at brokke sig, når 
man for 17. gang skal 
slibe, for det er en vigtig 
del af malerfaget, altså 
den der kropslighed og 
sige ”Hov, det er jeg 
faktisk god til”. Det er 
også stoltheden over at 
kunne noget, som er 
uden ord og som man 
ikke kan læse i en bog. 
Dét er håndværk” (lærer, 
maler) 


