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Hver anden pige i 9. klasse føler sig enten tit eller altid presset over 

skolearbejdet. For piger i 6. klasse er det næsten en tredjedel. Det 

viser tal fra Børns Vilkår i november 2020. Samme undersøgelse 

indikerer, at mange elever ikke føler sig trygge nok i timerne til at 

turde fejle. Det har stor betydning for deres skolegang og glæde 

ved at gå i skole.

I Præstationskultur undersøger Anders Petersen og Søren Chr. 

Krogh, hvordan skolens præstationskultur hænger sammen med 

samfundets fokus på konkurrence og individualisering samt med 

politiske ambitioner om måltal og styring af skolen. Med afsæt i  

interviews med 80 udskolingselever viser de, på hvilke måder 

præstationskulturen kommer til udtryk i skolen. På den baggrund 

peger de på, hvordan skolen kan skabe præstationsfrigørende rum, 

hvor elever i et trygt klassefællesskab kan arbejde undersøgende og 

nysgerrigt med fagene uden at være bange for at begå fejl eller for 

ikke at leve op til bestemte idealer formuleret langt væk fra skolens 

hverdag.
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Søren Chr. Krogh er ph.d.-studerende ved Institut for politik og sam-

fund på Aalborg Universitet. I sit projekt undersøger han, hvordan 

præstationskultur, køn og sociale medier påvirker udskolingselevers 

daglige trivsel og mentale sundhed.

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Præstationskultur er bog 19 i Aarhus Universitetsforlags serie 

Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks 

Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver  

Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoledagen og 

inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.

PRÆSTATIONSKULTUR
ISBN: 978 87 7219 535 3

Af Anders Pedersen og Søren Chr. 

Krogh

72 sider

PRIS 129,95 kr.

E-bog 99,00 kr.

Fås også i abonnement

UDKOMMER 24. juni 2021

KONTAKT
Anders Petersen

apt@socsci.aau.dk

Tlf. 23 83 16 33

PRESSEKONTAKT
Cecilie Harrits, redaktør

E-mail: cha@unipress.au.dk

Tlf. 53 55 05 83

Ny bog anbefaler at vriste skolen fri af 
præstationskulturen


