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1 INDLEDNING 

1.1 INDLEDNING 

I alle samfund er den sociale interaktion en afspejling af både normer og praksis. Denne opgave 

handler om, hvad der sker, når sociale interaktionsfelter er begrænset af et overordnet 

traditionelt hierarkisk normsystem. Det begrænsede interaktionsfelt og det faktum, at eleverne 

på skoleskibet Georg Stage får betydning for, hvorledes rollerne ombord på skibet udspilles, vil 

være denne opgaves hovedomdrejningsfelt. 

1.2 PROBLEMSTILLING OG AFGRÆNSNING 

Da Georg Stage danner rammerne for en totalinstitution1 for besætningen, er det interessant at 

anskue, hvorledes disse rammer fyldes. Ud fra dette er rollerne, der tildeles elever og officerer, 

med til at udfylde skoleskibets interaktionsrammer.  

 

I ethvert fællesskab fordeler de deltagende individer forskellige roller. Sådan er det også på 

Georg Stage. Roller er ikke blot noget, der tildeles, idet den enkelte elev har mulighed for selv 

at gøre en indsats for at erhverve den rolle i gruppen, han selv ønsker. Den første tid på skibet 

bruges ikke blot på at lære skibets fysiske rammer, traditioner og regler at kende, men i høj grad 

også til at lære de andre nye elever og den faste besætning at kende. Alle skal se hinanden lidt 

an, det vil sige, at eleverne søger oplysninger om de andre, de skal til at leve med, deres 

personlighed, syn på sig selv og andre, kompetencer og så videre. Bevidst og ubevidst handles 

der i forhold til, hvilken rolle den enkelte selv ønsker at indtage på skibet i forhold til de roller, 

som står til rådighed. Spørgsmålet er blot - hvordan skal rollerne fordeles? 

Roller kan ikke anskues som statiske tilstande, og selvom det er svært at bryde ud af en allerede 

tildelt rolle, er det muligt. Man kan endvidere forestille sig, at der på George Stage forekommer 

flere rolleskift grundet den intensitet, der præger dette lille samfund, end der forekommer i det 

 
1 Goffmans begrebsafklaring af totalinstitutionen i Anstalt og menneske: 
Den totale institution kan defineres som et opholds- og arbejdssted, hvor et større antal ligestillede individer 
sammen fører en indelukket, formelt administreret tilværelse, afskåret fra samfundet udenfor i en længere 
periode. (Goffman 1981: 9) 
Deres [institutionernes] altomfattende eller totale karakter symboliseres ved den barriere mod socialt samspil eller 
interaktion med omverdenen og mod det at kunne gå, når man vil, som ofte er indbygget i institutionen… 
(Goffman 1981: 12)    
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store omgivende samfund. Rollefordelingen har ikke blot stor betydning for, hvorledes den 

enkelte elev klarer sig i løbet af togtet i dette begrænsede tidsforløb; men strækker sig også 

fremefter i forhold til, hvilke roller den enkelte ønsker at besidde i nye fællesskaber fremover. 

Rollerne strækker sig dog ikke blot frem, men baseres deslige på de roller, eleven har haft før i 

tiden, og kan evalueres efter, hvorledes de har været samstemmende med den opfattelse, 

individet har haft af sig selv. Elevernes rollegalleri skifter alt efter, hvilke grupper de indgår i; 

men generelt kan de sammenkoges til at være i den kollegiale og arbejdsmæssige gruppe i skiftet 

og som del af den samlede besætning, samt den sociale gruppe som også opererer på tværs af 

de mere formelle grupper. Rollerne kan eksempelvis være den arbejdsomme, den sociale, den 

morsomme, den kritiske osv. Flere af eleverne på Georg Stage oplever således, at deres roller 

ændrer sig i løbet af togtet, eksempelvis fra at være den sociale, til at være den arbejdsomme, 

idet de ser, at de har lyst og mulighed for at erhverve sig en stor og brugbar viden i forhold til 

at blive inden for erhvervet. Vægtningen af skiftende kompetenceområder i forhold til togtets 

forløb, muligheden for at markere sig stærkt på det faglige eller sociale område, kan 

eksempelvis have stor betydning for rollefordelingen. For eksempel kan en social gruppe ikke 

blot bestå af individer, der ønsker at indtage en styrende social rolle, eller en kollegial gruppe, 

der udelukkende består af kritiske elever osv.. Dette vil betyde, at gruppen i sig selv ikke vil yde 

det nødvendige stykke arbejde. Det vil sige, at der i en hvilken som helst gruppe er et vist antal 

af karakteristika, der skal uddeles blandt gruppens medlemmer for at få den til at fungere, og at 

det derfor ikke er alle, der kan få den samme rolle i gruppen. Af denne grund er det ikke altid, 

at den enkelte elev kan påtage sig den rolle, som ønskes. Fordelingen af rollerne på skibet har 

derfor stor betydning for den enkelte elevs udbytte på skibet såvel som den samlede dynamik 

på Georg Stage. Problemformulering bliver af denne grund som følgende:      

Hvorledes er det muligt for den enkelte elev på Georg Stage at påvirke den rolle, 

han/hun får på skibet, og hvilke muligheder har den enkelte for at ændre den i løbet af 

togtet?  

1.3 METODE 

Nærværende opgave har flere metodiske forhold at tage stilling til. Opgaven bygger på 

feltarbejde på Georg Stage, hvor observationer, spørgeskemaer, analyser af enkelte 
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elevdagbøger fra feltarbejdsperioden og dybdeinterviews er blevet foretaget i perioden fra 5/8 – 

21/8 2002  i sidste halvdel af skoleskibets togt.   

At opretholde tilstrækkelig objektivitet under et feltarbejde og udarbejdelse af den tilhørende 

fremstilling af forskningsresultaterne er en problematisk balancegang. Som tidligere beskrevet 

fungerer skibet som et lille lukket samfund, og under feltarbejdet var der stort set ingen kontakt 

med omverdenen. Under feltarbejdet var jeg ikke blot afhængig af at indgå i interaktionen på 

skibet for at opnå resultater, men samtidig var det ikke muligt at undgå at indgå i hverdagen på 

den ene eller den anden måde. Styrken under feltarbejdets korte periode var i mit tilfælde, at jeg 

selv havde været elev på skibet elve år tidligere og derfor var bekendt med de store linier i livet 

og arbejdet ombord.  Når man er udefrakommende gæst i et så lille og lukket samfund, kan det 

ikke foregå ’uopdaget’. Det er kun muligt at objektivere handlingssammenhænge, der er gjort til 

genstand for iagttagelser, idet det, der er gået forud for handlingssituationen, tjener som 

informationskilde. Kommunikation og handling eksisterer ikke i sig selv, men opnår betydning 

fra den kontekst, den opstår i, hvorfor jeg som fortolker er nødsaget til at gå ind i 

henvisningssammenhængen som en deltagende fortolkningspartner. For at opnå denne 

formforståelse af konteksten indlader forskeren sig i udformning, såvel som videreudformning 

af selv samme kontekst. Således tager jeg som forsker allerede del i fremstillingen af den 

handlingssammenhæng, der bruges til iagttagelsesgenstand for analysen (Cederstrøm 1997: 

171ff). 

 

Skibet rummer mange analysemuligheder; men denne opgave kommer udelukkende til at 

omhandle eleverne, hvor officerer, bestyrelse og andre instanser, der har mulighed for at 

påvirke elevernes hverdag, kun vil blive berørt i det omfang, de har direkte betydning for 

elevernes roller. Da det kan betragtes som en svaghed, at forhold omkring Georg Stage som 

totalinstitution ikke bliver behandlet dybdegående, da det naturligvis har indflydelse på 

interaktionen på skibet; mener jeg dog at kunne kompensere for dette, ved at jeg udelukkende 

beskæftiger mig med rollefordelingen eleverne imellem og kun inddrager de specielle forhold, 

der hersker i en total institution, når de viser sig relevante for en direkte besvarelse på 

problemformuleringen.  
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Elevdagbøgerne, som jeg har bedt et par elever om at lave til denne undersøgelse, indeholder  

elevernes egne beskrivelser af det, de oplever på skibet. De finder selv ud af, hvad de vil skrive 

om, og det er udelukkende deres egne ord, der bliver brugt. Derfor er disse rent subjektive, da 

jeg kun har udleveret dagbøgerne med en kommentar om, at de her kan skrive, hvad de har lyst 

til.  

En etisk overvejelse i forhold til udarbejdelsen af denne opgave er, hvor let genkendelig 

udtalelser kan være i forhold til den samlede besætning på årets togt. Personernes integritet står 

i højsædet, men jeg er nødsaget til at bruge materialet fra feltarbejdet selvom det drejer sig om 

et lille persongalleri. I hvert tilfælde vurderes, om det vil kunne skade informanten at blive 

citeret. Da denne opgave overvejende omhandler eleverne og da de på nuværende tidspunkt 

har overstået deres eksamener, og de, der ønsker et videre liv til søs,  har fået hyre, er det 

begrænset, hvilken skade de kan påføres. Transskriberede interviews, dagbøger og udfyldte 

spørgeskemaer bliver ikke vedlagt som bilag, idet de er personlige og derfor vil komme til at 

bryde det etiske ansvar over for informanten.  

Det vil sige, at jeg som forsker in spe har haft mulighed for at registrere, hvem afsenderne af de 

enkelte spørgeskemaer og dagbøger har været, og dermed har været i stand til at sammenligne 

resultaterne fra disse med observationer og dybdeinterviews. For at bevare informantens 

integritet vil det i opgaven ikke fremgå eksplicit, hvem informanten er, men blot om denne er 

elev eller officer.  

Udformningen af dybdeinterviewene er semistrukturerede, idet interviewguiden indeholder 

emner og støttespørgsmål, som skal diskuteres. Interviewguidens funktion kommer derved til at 

være et fast holdepunkt at søge tilbage til, hvis samtalen bliver afsporet; men informanten har 

selv mulighed for at styre samtalen ved at følge det spor, han ønsker, så længe det er inden for 

interviewguidens emner. 

1.4 TEORETISK REFERENCERAMME  

Rollebegrebet kan teoretisk betragtes som et galleri af stereotype personligheder; men det 

stereotype ligger ikke i forholdet om et bestemt sæt af roller, der er til rådighed i alle situationer; 

men det stereotype i rollebegrebet er derimod, at opfattelsen af roller kendetegnes ved et 

bestemt adfærds- eller handlingsmønster eller forventninger om samme i forhold til bestemte 

socialt definerede grupper eller positioner. En person kan ikke udelukkende være i besiddelse af 

én rolle, men indtager forskellige roller i de forskellige situationer og grupper, han befinder sig i. 
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Roller defineres af denne grund altid i forhold til den sammenhæng, personer indgår i med 

andre individer. Eksempelvis ændrer individets roller sig i situationer, hvor det er sammen med 

de nærmeste venner, er omgivet af fremmede, modtager undervisning eller befinder sig i en ny 

arbejdssituation. Begrebet dækker endvidere over erhvervede og tildelte roller. Erhvervede 

roller skabes og opretholdes på grundlag af forventninger til hinandens præstationer osv. i 

forholdsvis klart afgrænsede socialt definerede grupper. Tildelte roller er derimod kulturelt 

bestemte roller som eksempelvis kønsroller, som opererer med langt mere diffuse grænser 

(Jerlang 2001: 174). Gruppepsykologiske lovmæssigheder er medbestemmende for den adfærd, 

der skal fremkaldes, hvor individuelle forudsætninger er afgørende for, hvem der skal udføre 

den givne adfærd og hvornår. 

Der findes fire karakteristiske træk for gruppen: 

 -    at den består af en samling individer med en vis fælles tilknytning 

- at gruppedeltagerne udvælger et fælles sæt normer […] 

- at gruppedeltagerne foretager en rollefordeling 

- at gruppedeltagerne har et eller flere fælles mål (Brørup 2000: 262). 

Grupperne er således de enheder, der bliver afgørende for rolledelingen mellem eleverne 

ombord på Georg Stage.  

 

Muligheden for at skabe sin egen rolle og ændre den er tæt forbundet med muligheden for 

aktivt at handle. J. Habermas (Cederstrøm 1997) beskæftiger sig i Teorien om den kommunikative 

handlen med fire forskellige handlingsmodeller. Den teleologiske, den strategiske, den 

normregulerede og den dramaturgiske.  

Den teleologiske handlen er rettet mod et ønske om at virkeliggøre et mål, idet aktøren i hver 

givne situation vælger et middel, som ved hensigtsmæssig brug virker lovende for succes. Altså 

et valg mellem flere handlingsalternativer. Den strategiske handlingsmodel er på samme måde 

baseret på successivt valg mellem handlingsalternativer, men i denne model kommer 

forventninger om én eller fleres handlingsafgørelser til at spille en betydelig strategisk rolle for 

valget (Cederstrøm 1997:122). I forhold til denne opgaves genstandsfelt vil de to ovennævnte 

handlingsmodeller ikke blive yderligere uddybet, dels fordi en sådan behandling ikke har en 

særskilt betydning for elevernes rollefordeling på skibet, og dels fordi yderligere behandling vil 

blive for omfangsrig i forhold til en reel anvendelse i opgaven.    
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Begrebet den normregulerede handlen fordrer, at aktøren arbejder og skelner mellem to 

verdener; den faktiske, der indeholder subjektive betingelser og midler; samt den normative, der 

er intersubjektiv i form af værdier. Modellen relaterer til medlemmerne af en social gruppe, 

hvor hver enkel aktør orienterer sin handlen efter fælles værdier udsprunget af fællesskabet, 

hvor normefterkommelse bliver det centrale begreb. Begrebet dækker over, at den enkelte aktør 

opfylder en generaliseret adfærdsforventning, idet den sociale gruppe er berettiget til at forvente 

en vis adfærd (Cederstrøm 1997: 123). Da den normregulerede handlen bygger på en 

generaliseret adfærdsforventning, kommer den endvidere til at sætte rammerne for det 

handlerum, menneskets roller udspilles i. Det vil sige, at den opstiller grænserne for tildelte og 

erhvervede roller.  

 

Habermas’ redegørelse for den dramaturgiske handlen bygger delvis på E. Goffmans teorier  

om individers brug af roller i hverdagen. På trods af at de beskæftiger sig med enslydende 

sagsforhold, er der stor forskel på deres indgang til emnet. Habermas’ handlingsbegreb er ikke 

en kritik af Goffmans arbejde, men et supplement. Af denne grund er det betydningsfuldt at 

uddybe Habermas’ dramaturgiske handlingsbegreb, såvel som Goffmans anskuelse omkring 

vore rollespil i hverdagen i værket af selv samme navn (1992), for at opnå en dybere afklaring af 

opgavens sagsforhold. Habermas’ gennemgang af den dramaturgiske handlen behandler 

rollespillet på et meget overordnet og teoretisk plan, der ikke giver meget plads til, hvorledes 

roller reelt udspiller sig. Goffman beskriver derimod rollebegrebet helt ned i detaljer.  

De to teoretikere adskiller sig på ét markant punkt. Dette er, at Goffman anser kommunikation 

for at være ytringer såvel som handlen. Habermas’ derimod skriver modsat: 

For at forebygge misforståelser ønsker jeg at gentage, at den kommunikative 
handlingsmodel ikke ligestiller handlen med kommunikation. Sprog er et 
kommunikationsmedium, som tjener den indbyrdes forståelse, mens aktører, idet de forstår 
sig med hinanden, for at koordinere deres handlinger, i det givne tilfælde forfølger 
bestemte mål. (Cederstrøm 1997: 144) 

Dette til trods mener jeg at finde, at Habermas og Goffman opererer ud fra det samme 

grundlag på, blot med den forskel at Habermas eksplicit skriver kommunikation og handling i 

stedet for blot kommunikation. Faktum er, at han adskiller disse to, hvilket der er blevet taget 

højde for i nærværende opgave på trods af, at jeg bruger begrebet som Goffman.   
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Den mellemmenneskelige interaktion bliver styret af mange ubevidste og bevidste forhold. 

Goffman betragter det menneskelige samspil som et rollespil i stil med et teaterstykke i værket 

“Vore rollespil i hverdagen” (Goffman 1992). Modellen er bygget op omkring teaterforestillingen, 

hvor ego som rolleindehaver står over for medskuespillere, der også indtager positionen som 

publikum. Således indbefatter modellen aktører, tilskuere, kulisser mm., men til forskel for det 

fiktive teaterstykke er de dramaturgiske iscenesættelser, Goffman beskæftiger sig med, 

virkelighed for aktører, såvel som for tilskuere. Vigtigst i forhold til denne opgave er, at dette 

værk etablerer en forståelse af, at rollespil, selvrepræsentation og indtryksmanipulering er 

elementære træk i samfundet. Processerne medvirker til at opstille orden i forhold til interaktion 

og til at beskrive, hvorledes vi hver især er medansvarlige i at forme samfundet (Goffman 1992: 

8ff).  

Aktøren er i teorien den umiddelbare formidler i kommunikationen, men kun ind til én af 

tilskuerne træder ind i på scenen og deltager i kommunikationsstrømmen ved tale eller 

handling. På denne vis forekommer en vekselvirkning for det enkelte individ mellem at være 

aktør og tilskuer (Goffman 1992: 11ff).  

Ifølge Goffman er definitionen af interaktion det, der finder sted, når to eller flere mennesker 

befinder sig samlet en tid ved enhver givet anledning. Herved forståes den gensidige 

indflydelse, personer har på andres handlinger, når disse befinder sig i umiddelbar nærhed 

(Goffman 1992: 22). Måden, en person evner at udtrykke sig på, bygger på to forskellige former 

for tegn; dels er det den form for handlen en person bruger bevidst eller ubevidst for at give 

udtryk for sig selv, dels forekommer der en diametral modsat form for kommunikation end 

ovennævnte, idet det er måden, hvorpå andre personer, tilskuere oplever og opfatter, at aktøren 

afgiver indtryk i kommunikationen. Ved førstnævnte er der tale om verbale symboler eller 

tilsvarende handlinger, der benyttes af aktøren, for udelukkende og åbent at formidle 

informationer og oplysninger videre, altså kommunikation i traditionel forstand (Goffman 

1992: 12f). Aktøren søger altså at fremkalde et bestemt billede af sig selv hos sit publikum ved 

at åbenbare mere eller mindre af sin subjektivitet. Det er den handlende alene, der har kontrol 

over, hvor meget øvrige interaktionsdeltagere skal have af adgang til den sfære, som omhandler 

aktørens egne hensigter, tanker, indstillinger, ønsker osv., som præger hans handlen. Ved den 

dramaturgiske handling er den privilegerede adgang til den subjektive sfære en faktor 

interaktionsdeltagerne kan udnytte via en regulering og styring af gensidig tilgang til den 
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enkeltes egen subjektivitet i interaktionen. Selvrepræsentationen bliver således en 

tilskuerrelateret stilisering af udtryk for ens egne oplevelser, og handlinger kommer således til at 

fremstå som karakteristiske for aktøren i form af selvrepræsentation (Cederstrøm 1997: 123). 

  

Kommunikation og handling anser Goffman for at antage karakter af et løfte mellem aktør og 

medskuespillere. I det mindste så længe at aktøren stadig er i andres nærvær, må de andre 

sandsynligvis stole på udsagns og handlingers sande værdi. Derefter kan den enkelte tilskuer 

drage slutninger, som bygger på de oplysninger, de i forvejen sidder inde med om aktøren; men 

denne form for følgeslutning adskiller sig markant fra de slutninger, der har med omverdenen 

at gøre. Goffman mener, at det kun er i det sociale samspil, at de genstande, der drages 

konklusioner om, med vilje fremmer eller hindrer erkendelsesprocessen. Hvad han her mener, 

der skal lægges vægt på, er, at mennesket ikke har mulighed for at træffe afgørelser om andre 

her i livet på baggrund af statistiske eller videnskabelige beviser, men derimod kun på baggrund 

af personlige slutninger (Goffman 1992: 12f ).   

Habermas retter kritik mod Goffmans anskuelse af verdenen: 

I denne ydreverden kan skelnes mellem handlingssituationens normative og ikke normative 
bestanddele; men i Goffmans handlingsmodel er det ikke forudset, at han forholder sig til 
den sociale verden med en normkonform indstilling. Han tager kun legitimt regulerede 
interpersonelle relationer i betragtning som sociale kendsgerninger. Derfor forekommer det 
mig at være rigtigt også at klassificere den dramaturgiske handlen som et begreb, der 
forudsætter to verdener, nemlig en indre- og en ydreverden. Ekspressive ytringer fremfører 
subjektiviteten i afgrænsning til ydreverdenen; i forhold til sidstnævnte kan aktøren 
grundlæggende kun indtage en objektiverende indstilling. Og det gælder, til forskel fra den 
normregulerende handlens tilfælde, ikke kun for fysiske, men også for sociale objekter. 
(Cederstrøm 1997: 134) 

For at få et bedre indblik i, hvad det er Habermas bygger sin kritik på, må Goffman 

nødvendigvis uddybes på dette område.  

 

Aktørens handlinger i kommunikationsmomentet vil være bestemmende for den opfattelse af 

situationen, deltagerne vil sidde tilbage med, uanset om reaktioner og opfattelser er tilsigtede 

eller ej. Når definitionen af en given situation er videreformidlet og frembragt af aktøren, er det 

muligt at anlægge et funktionelt syn på sagen. Kommunikationsprocessen er behæftet med en 

fundamental asymmetri, idet den oftest både består af en direkte og kontrolleret, samt indirekte 

og mere ukontrolleret adfærd og udsagn (Goffman 1992: 15ff). Publikum har mulighed for at 

for at lave en ’sandfærdighedstest’ bestående af tre gyldighedsfordringer, der skal være til stede, 
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for at aktørens ytringer kan accepteres som sande. I fremstillede udsagn skal først og fremmest 

de rent objektive egenskaber være sande. Dernæst kan udsagnet efterprøves, om den falder 

inden for en fælles forståelsesreference, for derefter at efterprøve om aktørens ytringer og 

handling nu også er overensstemmende (Cederstrøm 1997:142). De øvrige deltagere i 

interaktionen har det fortrin, at det er lettere for dem at efterprøve de mere kontrollerbare sider 

af aktørens handlinger med de mere ukontrollerbare, end det er for aktøren at styre alle 

aspekter af sin adfærd. Deltagerne definerer selv passivt eller aktivt, hvorledes de opfatter den 

tilkendegivende situation ved deres blotte reaktion på aktørens kommunikationsstrøm. Selv om  

der ofte vil være forskellige definitioner af en situation, vil interaktionsdeltagere ofte være tilpas 

påpasselige med, at de ikke bliver direkte modsatrettede i forhold til de andre (Goffman 1992: 

17f).  

 

En lang række af de handlinger, mennesket, aktøren, gør, bliver udført uden, at der er en 

direkte mening med dem. Goffman beskæftiger sig hovedsagligt med at afdække 

sammenhængene i den formodentlig utilsigtede og ikke-verbale kommunikation, hvorvidt den 

så end er afgivet bevidst eller ubevidst hos aktøren (Goffman 1992: 12f). I hverdagens spil 

kommer dette sammen med selvrepræsentationen til at skabe helheden af de udtryk, aktøren 

selv mener at have givet udtryk for, hvorfor selvrepræsentationen kommer til indtage en 

markant plads i teorien. Selvrepræsentationen er  hos Habermas også et spørgsmål om, at der 

opereres med to verdener, en indre og en ydre. I denne handlingsmodel bliver aktørens indre 

verden afgrænset af en ydre, hvor aktøren kun har mulighed for at indtage en indstilling til sin 

egen subjektivitet i bevidstheden. Publikum kan ligeledes kun indtage en indstilling i 

bevidstheden til ekspressive ytringer fra aktøren. Men i og med at publikum udsættes for 

ekspressive ytringer, der reelt ikke kan undergå en ’sandfærdighedstest’, er det kun muligt for 

den enkelte deltager at tilregne de ekspressive ytringer til den handlende baseret på tillid. 

Deltagernes subjektive stillingtagen til ydreverdenen bliver styret af ønskernes og følelsernes 

stræben efter tilfredsstillelse af behov, hvilket kommer til udtryk via vurderinger i form af 

sprogets brug af evaluative udtryk, det har til rådighed. Evaluerende udtryk og værdistandarder 

har en iboende retfærdiggørende kraft, hvis tilskuerne mener at kunne identificere egne behov i 

fortolkningerne af fremlagte karakteristikker, idet de gøres troværdige ved, at der samtidig 

appelleres til alment udbredte standarder i den givne kultur. Det vil sige, at den ydre verdens 
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handlingssituationer kan opdeles ud fra, om de er normative eller nonnormative (Cederstrøm 

1997: 41ff).  

 

Med gennemgangen af Habermas’ kommunikative handlingsmuligheder er det på sin plads at 

diskutere dette overordnede begreb yderligere. Altafgørende for hans redegørelser omkring 

disse handlingsmodeller er, at han ser en dynamik mellem de fire handlingsbegreber. Habermas 

mener ikke, at individet udelukkende benytter sig af en model, men derimod, at personer 

anvender de forskellige modeller, alt efter hvilken situation det befinder sig i. Uanset hvorledes 

det enkelte individ forholder sig til de enkelte handlingsmodeller, er det, der binder dem alle 

sammen, individets formåen til at handle kommunikativt. Oversætterne af værket skriver i 

forordet:   

Han hævdede at menneskers kommunikative handlen i hverdagen bygger på en 
kommunikativ kompetence, et intuitivt kendskab til universelle regler for menneskelig 
kommunikation. (Cederstrøm 1997: 9) 

Overordnet kan det diskuteres, om handlingsbegrebernes intuitive bestanddel ikke blot er en 

måde at beskrive, at mennesket ikke alene handler på baggrund af bevidst handlen, men at det i 

lige så høj grad instinktivt handler på baggrund af tidligere opnåede handlingsresultater. 

Ydermere er det endog et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at sidestille de fire 

handlingsmodeller, idet de griber ind i hinanden og så at sige operer på fire forskellige plan. 

Habermas skiver selv i sin fremstilling: 

For så vidt er den teleologiske struktur fundamental for alle handlingsbegreber. Begrebet 
om den sociale handlen skelner imidlertid imellem forskellige måder for, hvorledes 
koordineringen af forskellige interaktionsdeltageres målrettede handlinger finder sted: som 
egocentriske nyttekalkulers gensidige indgreb i hinanden […]; som en via kulturel 
overlevering og socialisation reguleret socialt-integrerende indforståelse om værdier og 
normer; som konsensuel relation mellem publikum og fremstiller; eller endog som 
indbyrdes forståelse opfattet som en kooperativ tydningsproces. (Cederstrøm 1997: 144)      

 

Den teoretiske referenceramme i form af Goffmans og Habermas’ vil i nærværende opgave 

blive udnyttet til at belyse, hvorledes eleverne på Georg Stage handler i forhold til de roller, der 

’står til rådighed’ på skibet. Habermas’ teori om den normative handlen vil være medvirkende 

til skabe en forståelse af de overordnede styrende rammer og normer, eleverne lever med, men 

samtidig også er med til at videreudvikle. Habermas kommer således til at danne grundlag for 

en analyse med særligt henblik på, hvilke overordnede normer der hersker på skibet, da de 

fastsætter, hvilke roller der for det første står til rådighed for eleverne, men samtidig definerer, 
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hvilke roller der er acceptable i forhold til den samlede gruppe, besætningen udgør. Resultatet 

af denne analyse vil blive, at det dermed er muligt at påvise, hvilke muligheder den enkelte elev 

har for at påvirke den samlede besætnings rollefordeling. Goffman danner grundlaget for en 

mere individuel analyse af elvernes rollepåvirkning. Hans teori bruges til at påvise elevernes 

brug af roller i hverdagen og hvilke bevæggrunde, der kan være til, at de søger bestemte roller 

for at nå deres mål i form af de udtryk og indtryk, de afgiver, samt måden de gør det på. Dette 

gøres for at kunne vise, om der er samhørighed mellem den rolle, eleven mener at have, og den 

eleven reelt har. Dette er vigtigt i forhold til at vise, hvorvidt den enkelte elev reelt udnytter 

muligheden for at påvirke de roller,  de har ombord på skibet. 
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2  GEORG STAGE – DEN SEJLENDE SØFARTSSKOLE  

Stiftelsen ”Georg Stages Minde”: Denne selvejende institution har som formål, i dag som 
dengang i for 120 år siden, ”…at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første 
undervisning i praktisk sømandsgerning om bord i et dertil bestemt skoleskib”. (Stiftelsen 
”Georg Stages Minde”2 D: 4. Alle anvendte udgivelser fra Georg Stages Minde er vedlagt 
som bilag i opgaven) 

2.1 FAKTISKE FORHOLD OM GEORG STAGE 

Stiftelsen ”Georg Stages Minde” og dets skoleskib har haft sit virke siden 1882. Skoleskibet 

Georg Stage er verdens mindste sejlende fuldrigger og måler 36 m. i vandlinien, er 8 m. bredt 

og har 800m² sejl, fordelt på 20 stk. Besætningen består af 10 officerer samt 63 elever. 

Undervisningen foregår blandt andet på skibets 2 banjer (elevopholdsrum), samt på dækket. 

Der bliver undervist i praktiske og teoretiske fag, hvor hovedparten af undervisningen varetages 

af officersbesætningen (Stiftelsen ”GSM” D: 7f , 16).    

2.1.1 ELEVFORHOLD 

Georg Stage optager i alt 63 elever mellem 17½ og ca. 22 år, hvor ca. en tredjedel er piger. 

Langt størstedelen kommer fra Danmark, derforuden kommer der vanligvis enkelte fra 

Grønland, Færøerne og de øvrige nordiske lande. Ud af de 63 bliver tre - fire fra hvert skifte 

optaget som kokkeelever, og resten bliver dækselever. De væsentligste krav for at blive taget i 

betragtning som elev er, at de er motiveret til at leve til søs i de 20 uger, skoleskibets togt varer,  

at de som elever skal være opsatte på at indordne sig under de regler og traditioner, der er 

forbundet ved at leve på et skib, samt at de har bevis på at være fysisk i stand til at klare 

opgaver forbundet med et liv på et sejlskib (Stiftelsen ”GSM” A: 02.03.02). Sidst men ikke 

mindst er det en uddannelsesinstitution og ikke et opdragelseshjem, – hvilket betyder, at der 

ikke bliver optaget elever, der har en kriminel fortid eller er karakteriseret som 

adfærdsvanskelige (Stiftelsen ”GSM” D: 19).  

Eleverne deles i tre skifter af 21 personer, disse tre skifter er faste enheder under hele togtet, 

hvor skifterne følges ad i undervisning, vagter og landlov. Hvert skifte består af to bakker (de 

to borde, som deles af skiftet), der hver har en baksformand, som fungerer som en ’holdleder’. 

1. og 2. skifte holder til på forbanjen (Stiftelsen ”GSM A: 02.03.02). Det er her, de skaffer 

 
2 Stiftelsen ”Georg Stages Minde” vil herefter blive henvist til som Stiftelsen ”GSM” i kildehenvisninger. 
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(spiser), læser lektier, opholder sig i deres fritid, har deres skabe og kistebænke til alle deres 

personlige ejendele, samt sover i hængekøjer. Det samme gør sig gældende for 3. skifte, der 

holder til på agterbanjen. Eleverne har i deres fritid mulighed for at opholde sig her samt på 

hoveddækket.  

Foruden baksformændene stiller hvert vagtskifte med en ansvarshavende elev. En opgave der 

går på turnus mellem eleverne ved hver påbegyndt vagt. Den ansvarshavende elevs opgave er at 

sørge for at kalde til baksmønsstringer og andre af de faste begivenheder i løbet af dagen, samt, 

i ringe omfang, at videreformidle oplysninger mellem elever og officerer.  

2.1.2 OFFICERSFORHOLD 

Georg Stages officersbesætning består af skibets kaptajn, der samtidig er forstander for 

skoleskibet. Derudover er der fire styrmænd, en maskinmester, en hovmester og tre 

kvartermestre. Disse personer udgør også skolens lærerråd. Det vil sige, at besætningen indgår i  

to strukturer; dels den maritimt hierarkiske opdeling af officerer efter grad, dels lærerrådet som 

bygger på en egalitær struktur (Stiftelsen ”GSM” A: 03.01.01; C 03.02.02). Officererne har hver 

deres kammer, spiser i en fælles messe og har mulighed for at bruge deres fritid på agterdækket, 

hvor eleverne kun skal opholde sig, hvis de har rorvagt eller er bjergmærs (holder udkig efter 

mand over bord). Styrmændenes vagter er styret af, at de har to faste fire timers vagter i døgnet, 

der følger styrmandsgraden, hvorimod kvartermestrene følger deres faste skifte; 1. 

kvartermester – 1. skifte, 2. kvartermester – 2. skifte osv.. Hovmester og maskinmester følger 

en mere ’normal’ rytme, der stort set følger dagen. Kvartermestrenes undervisning er kun af 

praktisk art på dækket, mens de øvrige officerers undervisning er praktisk såvel som teoretisk 

Stiftelsen ”GSM” C: 03.03.01).  

2.2 ELEVERNES HVERDAG 

Dagligdagen ombord på skibet er meget afhængig af, om skibet sejler, er i havn eller ligger for 

anker. Søvagten er delt op således, at de tre skifter hver har vagt på dækket fire timer ad gangen. 

En Georg Stageelevs hverdag kan eksempelvis på en 4-8 vagt forløbe således:  

Ca. 3:30 eleverne purres (vækkes) og tager tøj og faldsikring på. Eleverne på vagtskiftet skal 

have faldsikringen på under hele vagten, så de hurtigt kan komme til vejrs, hvis det er påkrævet. 

3:55 er der vagtskifte mellem afgående og pågående skifter. Skifterne stiller sig, så tiltrædende 

vagtskifte står i nummerorden på to rækker i lu (vind) side, og fratrædende vagtskifte stiller sig 
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på samme måde på to rækker i læ side. Vagthavende elev fra afgående vagtskifte råber de faste 

vagter i form af rorgænger, bjergmærs, udkig og ordonnans, hvorefter de tørner ind. Derefter 

overgives ’ledelsen’ af skiftet til den nye vagthavende elev. Kokkeeleverne er ikke med til 

baksmønsstring, de går direkte i kabyssen for at afløse det andet vagtskiftes kokkeelever.   

4:00 begge skifter skaffer (spiser). Vagtskiftet har ikke lang tid til at spise og skal også sørge for, 

at de faste vagter på dæk bliver afløst, så de også kan nå at få noget mad, inden den ryddes af 

vejen.  

4:00- 5:00 rydder kokkeeleverne maden væk efter det afgående skifte, når de er færdig med at 

skaffe. Derefter skal der skal skrælles kartofler, bages brød og gøres klar til næste skiftes 

morgenmad. På denne vagt er der én kokkeelev, der går fra til at tage sig af officersmessen, 

samt sørge for mad i officersmessen.        

Dækselevnerne starter morgenen med, at to elever fra hver bakke tager bakstørn (opvask og 

oprydning) efter morgenmaden og rengøring af banjen. Når de er færdige med rengøringen 

under læ, vaskes toiletterne og borde oppe under bakken (forrest på skibet). Derefter skal 

dækket skures, og affaldet smides ud og stuves af vejen. Dette varer typisk fra 4:00 til  7:00, da 

der lejlighedsvis også skal laves sejlmanøvrer, der blandt andet kan være at trimme sejlene, 

ændre kurs, sætte sejl eller gøre sejl fast.  

7:00-7:55 er der som regel tid til lidt undervisning i praktisk sømandskab, lektielæsning og 

opklaring (oprydning) på dækket, inden det næste skifte tørner til.  

7:55 vagtskiftet finder sted.   

8:00-9:00 Køjerne pakkes sammen og lægges på plads i finkenettet (et skab) på dækket. Skiftet 

har den store morgenskafning. Efter dette har de elever, der ikke skal klare bakstørnen 

mulighed for at slappe af. 

9:00- 11:30 modtager 4-8 vagtens elever undervisning under læ i eksempelvis motorlære, 

navigation eller andet (for yderligere oplysning om undervisningsfag se ”GSM” D: 9f)  kun 

afbrudt af en enkelt pause. 

11:30-13:00 banjerne klares op, og der dækkes op til skafning. Den varme middagsmad spises, 

bakstørnen tages, og der er tid til en pause eller lidt lektielæsning, inden dagens videre forløb 

går i gang.  

13:00-14:40 skiftet modtager igen undervisning om læ. 14:40-14:55 er der pause, hvor der 

serveres eftermiddagsfrugt på dækket.  
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14:55 er der igen vagtskifte, hvor 4-8 vagten tørner ind.  

15:00-17:00 vagtskiftet modtager undervisning i praktisk sømandskab, laver sejlmanøvrer og 

vedligeholder skibet. Kokkeeleverne tørner til i kabyssen, hvor der bages og gøres klar til den 

kolde aftensmad. Under skafning skiftes eleverne til at afløse de elever, der har faste vagter på 

dækket. 

17:00-19:55 eleverne på vagtskiftet har mellem sejlmanøvrerne mulighed for at læse lektier og 

tale lidt med eleverne fra de andre skifter, der også har undervisningsfri i dette tidsrum.   

19:55-03:30 vagten skifter, køjerne hænges op, og eleverne sover til de igen bliver purret til 

næste dags vagt.   

 

Vagtturnussen er normalt af en uges varighed. Når skibet ligger til ankers, er der langt mere tid 

til overs til undervisning for vagtskiftet, da der ikke er nær så mange faste opgaver på dækket at 

tage sig af. Undervisningen foregår efter samme princip, som når skibet sejler, men 

ankervagterne skaber en mere ens dag for alle, da alle elever står op og går til køjs på samme tid 

med undtagelse af, at vagtholdet skal stille med 2 elever, der skal gå vagt i to timer ad gangen. 

De vågne timer ligger mellem 06.30 og 22.00. Når skibet er i havn, er der mulighed for eleverne 

for at få landlov. Vanligvis er der purring kl. 06.30 og praktiske gøremål mellem 08.00 og 10.00, 

hvorefter frivagterne har mulighed for at gå i land til 22.00, hvor de igen skal påmønstre 

(Stiftelsen ”GSM” D: 16f).  

For uddybende oplysninger henvises til  Stiftelsen ”Georg Stages Minde” Skoleskibet ”Georg 

Stage”, Søfartsskole og de yderligere udgivelser fra Stiftelsen der ligger som bilag. 

2.3 GEORG STAGE  - I SPÆNDINGSFELTET MELLEM DANNELSE OG UDDANNELSE 

Som kapitlets indledende citat vidner om er Georg Stage først og fremmest fagligt dannende 

søfartsskole, der arbejder mod at give leverne på skibet en fyldestgørende ballast ud i det 

maritime. Men ud over dette udgør en stor del af den ballast de unge drager af sted med efter 

endt togt, en almen dannelse i form af den personlige udvikling de unægtelig vil undergå i løbet 

af togtet. I et komparativt lys vil man kunne placere søfartsskolen Georg Stage i spændingsfeltet 

mellem to velkendte nationaltypiske fænomener: den danske efterskole og folkehøjskolen, hvor 

der kan drages paralleller til begge former for skoler. Det mest åbenlyse særpræg for alle tre 

former for skoler er at eleverne på skolerne lever et mere eller mindre afskåret liv i forhold til 

det øvrige samfund, hvor langt de fleste aktiviteter foregår inden for et afgrænset område, hvor 
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kun elever og undervisere fælles har deres daglige gang og hvor der sjældent findes 

udefrakommende personer på området (Madsen 2003: 22). Yderligere er et andet meget stærkt 

fællestræk for de tre former for (ud)dannelsessteder lige netop at de er optaget af at sigte mod 

en udvikling af elevernes dannelsesprojekt. En almen dannelse af eleverne, hvor også det 

sociale aspekt under opholdet naturligt får en høj status, idet alle disse skoler er fungerer som 

totalinstitutioner, og derfor beror på at deltagerne kan begå sig socialt med hinanden under 

skoleforløbet. Men her slutter så også det fælles sammenligningsgrundlag for alle tre former for 

skoleformer.  

Trods det faktum at elverne på alle tre skoleformer vælger skole efter individuelle interesse 

ønsker og at alle skolerne har hver deres faglige særpræg, er det reelt faglige udbytte på de tre 

skoleformer af stor forskellighed. Formen og brug af eksamen er i den komparative 

sammenhæng det springene punkt for skoleformerne. Georg Stage fungerer som en 

videregående uddannelse og er af denne grund underlagt bestemmelser der fastlægger 

undervisningsindhold og eksamensform (Stiftelsen ”GSM” B: 01.01.01). Individer der søger 

denne uddannelse søger derfor principielt af egen fri vilje i ønsket om at erhverve sig en 

maritim eksamen. Efterskoleophold har derved den afgørende forskel i en sammenligning med 

Georg Stage, at skoleundervisningen principielt er identisk med folkeskolen; og at dette forhold 

medfører at efterskolen, som institution, indordner sig under lovkravet om ni års obligatorisk 

undervisning og folkeskolens afgangseksamen  (Thøgersen 1999: 11 & Madsen 2003: 23f). De 

danske folkehøjskoler underlagt en egentlig uddannelseslovgivning, og det er derfor ikke muligt 

at tage egentlige adgangsgivende eksamen fra en sådan. Folkehøjskolerne er derved baseret på 

et individuelt ønske om almen dannelse, der oftest er kombineret med faglige interesser som 

den enkelte højskole tilbyder, men der opnås ikke autoriseret eksamen. Det et mange unge ofte 

bruger et længere folkehøjskole ophold til er at tilegne sig point i forhold til det danske kvote 2 

optagelsessystem til videregående uddannelser. Opholdet er således udelukkende en indikator 

faglig interesse og almen dannelse (RUE 2004).  

Georg Stages placering i uddannelsessystemet bliver således meget særpræget i forhold til de 

mere gængse danske uddannelsesformer, hvilket også kommer til at have betydning for mangt 

og meget af livet ombord på skibet, hvilket følgende kapitler vil give udtryk for.     
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3 DEN OVERORDNEDE STYRING AF ROLLEFORDELINGEN 

I forhold til rollefordelinger på Georg Stage er den normregulerede handlen af stor betydning i 

forhold til den samlede besætning, idet der kan argumenteres for, at den er rammen for livet 

ombord på skibet. Normerne ombord på skibet er ikke blot noget den samlede besætning 

udarbejder i fællesskab, men er i høj grad også udformet på baggrund af betingelser og midler 

for skibets uddannelsesmæssige virke, hvorfor man kan mene, at normerne i lige så høj grad 

bliver skabt ud fra sagsforhold pålagt oppe- og udefra. Besætningen skal således handle inden 

for de overordnede normer og betingelser, danske skoleskibe styres af. Således dannes de 

uddannelsesmæssige normer i et fællesskab mellem de styrende organer i form af regulativer fra 

skibets stiftelse, bestyrelse og søfartsstyrelsen; skibets øvrige samarbejdspartnere, hvor det er 

den faste besætning, der står for normefterlevelsen på skibet. Kravet om, hvorledes et skoleskib 

bør arbejde, regulativer omkring, hvorledes udannelsen skal udformes, pædagogiske 

retningsliner for, hvordan uddannelsen skal gennemføres, og hvorledes underviserne og elever 

skal omgås hinanden osv., er de betingelser, skoleskibet arbejder ud fra.  

3.1 FASTE STRUKTURER OG BLØDE VÆRDIER 

Når årets togt starter, er besætningen medvirkende til at udfordre de allerede fastlagte normer, 

der findes på skibet, fortolke disse, samt skabe nye normer. Da hvert års besætning er en ny 

sammensat enhed, er det vigtigt, at der bliver diskuteret og forhandlet grunde til at bevare og 

skabe nye former for normer. Officererne og eleverne danner den sociale gruppe, der mærker 

skoleskibets normregulerede hverdag på deres krop, men det er samtidigt vigtigt, at de lærer at 

efterleve de normer og restriktioner, der er indiskutable ombord. Dette kan yderligere 

begrundes ved at Georg Stage, som total institution, arbejder med en normreguleret hverdag.  

Habermas beskriver denne proces ud fra, at livsverdenen er blevet koloniseret under 
institutionernes behov for at formalisere al umiddelbarhed og alle normative erfaringer i 
termer, koder og parametre for systemer af magt, penge og viden. (Harste 1997: 108) 

Faste strukturer i den omgivende verden påvirker og styrer livet ombord på skibet, på trods af 

at skibet sejler som en lukket enhed. Men det faktum, at officererne selv er et produkt af 

handelsflåden, er vigtig at have in mente, idet de bevidst og ubevidst socialiserer eleverne til et 

liv i handelsflåden ved at videreføre termer, koder og parametre.  
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Georg Stages Kvalitetshåndbog er udarbejdet udfra overordnede regulativer fra Søfartsstyrelsen; 

regulativer, der vedrører skoleskibe og uddannelsessteder som helhed. Disse regulativer er 

derefter blevet behandlet og tilpasset skoleskibet og dets målsætning af Georg Stages faste 

besætning. Kvalitetshåndbogen indeholder alle aspekter af livet ombord på Georg Stage, da den 

beskriver, hvorledes det forventes, at skibet drives. Kvalitetshåndbogen er ikke et statisk 

instrument, men under stadig udvikling fra det ene års togt til det andet, da hvert års besætning 

til stadighed diskuterer, tilpasser og reviderer dens indehold til årets togt. Dette giver sig udslag 

i, at kvalitetshåndbogen sætter de overordnede retningslinier for elevernes hverdag og 

handlemuligheder på skibet. Ifølge Kvalitetshåndbogen er det ikke blot håndfaste og fysisk målbare 

færdigheder, eleverne skal erhverve sig. Færdighederne er i ligeså høj grad bløde værdier og 

kompetencer. Eksempelvis skrives under afsnittet ”Vurdering af bløde kompetencer”, at det 

blandt andet skal vurderes, hvorvidt den enkelte ”forstår andres behov og interesser i en given situation”, 

eller viser ”åbenhed og respekt for andre om bord. [er] Servicemindet herunder venlig og imødekommende” 

(Stiftelsen ”GSM” A: 07.01.02). Et eksempel på, hvorledes den overordnede styringen kommer 

til udtryk i Kvalitetshåndbogen, er under ”Beskrivelse af Grundkursus”: 

Uddannelsesforløbet skal bidrage til elevens personlige udvikling og give forståelse for 
samfundet og dets udvikling. Heraf forstås at eleverne: 

- får indgående kendskab til almindeligt forekommende tjenester ombord på et skib, […] 
tilegner sådan viden om sundhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, at de undgår 
ulykker og arbejdsskader og bliver bevidste om betydningen af et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø. 

- bliver fortrolige med anvendelsen af SMS kodens generelle mønster og udviser 
ansvarsfølelse i de daglige tjenester […] 

- opnår bevidsthed om sine personlige ressourcer, tolerance og forståelse for 
mellemmenneskelige reaktioner og handlinger i bl.a. krisesituationer. (Stiftelsen ”GSM” B: 
01.01.01)  

Trods det faktum at kvalitetshåndbogen fungerer som et opslagsværk, der beskriver, hvorledes 

hverdagen skal struktureres og gennemføres, er det de enkelte officerer, som fortolker 

retningslinierne i bogen. Af denne grund er det officererne, som danner grundlaget for den 

generaliserede adfærdsforventning på skibet, idet officersbesætningen kommer til at stå for den 

overordnede fortolkning af begrebernes implementering i dagligdagen. Den generaliserede 

adfærdsforventning er præget af at være en vekselvirkning mellem de forventninger, eleverne 

mener, officererne har til dem og omvendt. Fortolkningen af de bløde begreber påvirkes 

endvidere af, at officersbesætningen former en mindre social primærgruppe og medvirker til at 
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udforme det overordnede værdigrundlag og de normer, eleverne skal affinde sig med. Idet 

fortolkningsmulighederne bygger på intersubjektive vurderinger, vil der forekomme mindre 

ændringer mellem de forskellige års togter. På trods af, at citatet blandt andet vidner om bløde 

værdier og kompetencer, som også medvirker til etableringen af normer, afspejler 

fortolkningsmulighederne normer og værdier fra handelsflådens regi, da ”[d]et tilstræbes at 

efterligne forholdene i handelsflåden med daglige rutiner, pligter og vagttjeneste” (Stiftelsen ”GSM” D: 16). 

Skoleskibet arbejder ’naturligvis’ ikke blot ud fra bløde værdier og normer. Normerne skal 

afspejle dem i landets handelsflåde, og derfor er den faste besætning nødsaget til at følge en 

lang række af de søfartsmæssige regulativer, der styrer handelsflåden. Dermed er det dog ikke 

ens betydende med, at alle nye regulativer er blevet internaliseret til en norm ude i 

handelsflåden; men Georg Stage gør meget ud af, at specielt sikkerhedsmæssige regulativer 

bliver indarbejdet, som norm under dets togter. Eleverne skal under togtet kun forholde sig til 

de normer, der udstikkes fra Georg Stages side, og bliver kun gjort bekendt med de normer, 

officererne lægger vægt på, at de skal have viden om. Det vil sige, at eleverne bliver undervist i 

søfartsstyrelsens regulativer, der kan have betydning for de arbejdsopgaver, de skal udfylde 

under deres senere hyrer og de normer, de kan afstedkomme. 

 

De bløde værdier er svære at arbejde med for elever såvel som for officerer. Grunden til dette 

er, at bløde værdier er svære at gennemskue og bedømme, da Georg Stage trods ønske om at 

strukturere bedømmelsen (Stiftelsen ”GSM” A: 07.01.02) reelt bygger på subjektive vurderinger 

hos officererne. En elev svarer på spørgsmålet om, hvad der er sværest at leve med: ”Her da vi 

fik karakterer… det synes jeg…  det var lidt svært fordi der lå et eller andet ubevidst pres. Man skal 

selvfølgelig bare være sig selv, men der var et eller andet som… var i luften. Man kunne se på nogle elever at der 

også… de virkelig stræbte sig frem til de karakterer …i den periode. ….. Det er mere de bløde karakterer der 

slår.[…] Men… men som lærerne også har sagt så kan de jo kun tage ud fra hvad der sker på dækket … så 

altså de ved jo godt at der sker meget nede på banjerne… men altså det er lidt svært det er det altså”. Den 

forskel der kan være mellem en elevs opførsel på dækket, når der er officerer i nærheden, og 

den opførsel, en elev vil udvise nede på banjen, kan være en af grundene til, at de bløde værdier 

bliver opfattet som unfair af mange flere elever. Men som en anden af de interviewede elever 

bemærker, virker karakterer i de bløde værdier hårdere end i de faglige, da det er deres 

personlighed, der bliver sat under lup til en indgående bedømmelse. Dette er en vigtig pointe, 
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da det i det lille samfund, Georg Stage danner ikke, blot er faglighed, der spiller ind, men også i 

høj grad hvordan man omgås andre.    

Eleverne opfatter som tidligere nævnt ikke forskel mellem pædagogiske og hierarkiske normer 

på skibet, for dem er der specifikke forskelle på normer i forhold til, hvilke arbejdsmæssige og 

sociale grupper de indgår i. På denne måde er normerne på skibet alle integreret ind i hinanden 

for eleverne. Det er derimod officererne, der oplever forskelle mellem de pædagogiske og 

hierarkiske normer. De er i kraft af deres stillinger på skibet nødsaget til at forholde sig til de 

hierarkiske og pædagogiske normer og strukturer, skoleskibet indeholder. Det bedste eksempel 

på dette er, at skoleskibet som skib fungerer under de gængse hierarkiske strukturer, hvor 

kaptajnen er den øverstbefalende, hvorimod den faste besætning indgår på lige fod med 

hinanden i lærerrådet, som behandler de pædagogiske aspekter på Georg Stage.  

  

Streng disciplin bliver betragtet som en norm på skibet. Disciplin såvel som selvdisciplin er en 

del af livet ombord. Ikke blot fordi det gør det lettere for så mange mennesker at leve sammen 

på et lille areal, men også fordi det er vigtigt, at den enkelte unge kan leve under sådanne 

forhold, når de kommer ud i handelsflåden. Disciplinen bliver dog slækket i takt med, at togtet 

skrider frem, og eleverne har fået indarbejdet den selvdisciplin, der skal til for at få skibet til at 

fungere. Ved spørgsmålet om, hvad disciplinen om bord gør ved elverne, svarer en af 

officererne: ”Jeg tror at vores disciplin er hårdere og også vores selvdisciplin [end i handelsflåden] … og dog 

ik’, fordi det kommer an på situationerne. Fordi øhh… jeg kunne forestille mig i nogle arbejdssituationer der vil 

man forvente at man har selvdisciplin nok til at fortsætte. Altså man giver ikke op. Man bliver simpelthen nødt 

til at gøre de her ting færdig. Og så i andre situationer er der ting som man er ligeglade med, som vi ikke er 

ligeglade med fordi vi har et ry – et ansigt ud ad til altså.[…] De skal ligesom flytte deres egne grænser til at 

gøre nogle ting fordi at de på længere sigt,… fordi de kan se fordelen ved det”. Styringen af handelsflådens 

skibe er forskellige alt efter rederi og kaptajnen ombord på skibet, men det forventes, at 

eleverne kan klare arbejdet ombord selvstændigt, uden at de skal sættes i gang, og at de kan leve 

under nogle til tider meget hierarkiske systemer. Det er lige netop det, officersstaben ønsker at 

indarbejde som normer i elevernes hverdag, idet eleven forventes at kunne arbejde og leve 

under de betingelser, når de får hyre i handelsflåden.   

At selvdisciplinen er en del af en generaliseret adfærdsforventning, kom stærkt til udtryk ved 

observationer ombord på skibet. Eksempelvis fandt jeg, at der var stor forskel på mange af 
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elevernes aktivitetsniveau på dæksvagten om dagen og om natten. Om dagen var der generelt 

langt mere aktivitet på dækket, dels fordi der hele tiden var mange på dækket og mulighed for 

mange aktive opgaver, og dels fordi der også var en konstant risiko for, at der kunne komme 

officerer forbi. En risiko der kan fungere som en måde at indarbejde selvdisciplin på for den 

enkelte elev. Om natten herskede der derimod andre forhold. Nattevagterne føltes ofte lange 

for eleverne, da nogle vagtturnusser ikke gav mulighed for at få megen sammenhængende søvn, 

samtidig med at den fysiske aktivitet på vagterne var begrænset til et minimum af hensyn til den 

sovende besætning under dæk. Af denne grund var meget af tiden om natten afsat til 

lektielæsning, så snart de praktiske opgaver var afsluttet, og det var ikke altid lige let for 

eleverne at efterkomme, når de var trætte. Under disse forhold var selvdisciplinen omkring det 

at holde sig vågen på trods af træthed meget stor, især da der er natbelysning på skibet grundet 

søsikkerhed og søfartsregulativer. Den største fare for sikkerheden ombord på skibet såvel som 

på alle andre skibe er, hvis et besætningsmedlem falder i søvn på en vagt. Eleverne, der ikke 

havde en fast vagt som udkig, bjærgmærs eller rorgænger havde i reglen fundet et system for at 

holde sig vågen på disse vagter. Tiden blev ikke brugt på lektielæsning, da de fandt det svært at 

holde sig vågne, når de læste. Derimod brugte de megen tid på at tale med hinanden, synge eller 

lave andre sociale ting med hinanden. Det hændte også, at de fandt et mere afsidigt liggende 

sted, hvor de vidste, at officererne sjældent kom forbi, og her skiftedes til at tage sig en lur, 

mens andre holdt øje og advarede i tide, hvis der kom en officer forbi.          

Nok er dette betingelser, de må lære at leve med, når de efter endt togt skal søge hyre; men det 

er også disse, der danner grundlag for de subjektive betingelser og midler, eleverne skal benytte, 

når de handler ud fra den normregulerede handlings model. Reelt mener jeg ikke, at disciplinen 

bliver slækket i takt med, at eleverne får indarbejdet en større grad af selvdisciplin. Derimod 

finder jeg, at officerer og elever i takt med, at togtet skrider frem, ikke længere tillægger 

disciplinen så meget fokus, da det ikke længere er nødvendigt. Men der er dog en forskel 

mellem at slække på disciplinen, og at den findes som internaliseret som selvdisciplin blandt 

eleverne.  En yderligere grund for at arbejde med en streng disciplin fra starten af togtet er 

forbundet med interaktionens ’første indtryk’. Goffman understreger at interaktionen blandt et 

større antal mennesker, der fra start skal arbejde med en hierarkisk opdeling, så som lærere og 

elever, er forbundet med en strategisk overvejelse der er behæftet med en understregning af det 
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hierarkiske forhold bliver etableret fra starten Forsøg på at starte blødt op for derefter at 

forsøge at understrege et sådan forhold er langt dømt til at blive en succes (Goffman 1992:19f).       

3.2 TRADITIONER OG ITALESÆTTELSE AF NORMER 

Overordnet kan der argumenteres for, at ovenstående gennemgang af påvirkningen på den 

normregulerede handling oppe fra henviser til overordnede normer, der gør sig gældende for 

den samlede elevbesætning. Traditioner forbundet med livet til søs og på skoleskibet tager også 

form af at danne overordnede normer på skibet. Dog er det sådan, at der blandt eleverne 

hersker underliggende normer inden for de forskellige gruppekonstellationer,  den enkelte elev 

indgår i og deres indbyrdes sociale omgang med hinanden. 

     

Besætningen på Georg Stage udgør en samlet gruppe, men den helhed kan deles i flere 

forskellige gruppetyper: primær-/sekundær grupper, formelle-/uformelle grupper og reference-

/medlemskabsgrupper. Hvert skifte danner en primærgruppe, karakteriseret ved nærkontakt og 

tæt samarbejde. I modsætning til det står de to andre skifter, der nok er en del af den samlede 

besætnings primærgruppe, men sekundær til individets eget skifte. Ovennævnte grupper kan 

yderligere deles op, idet skiftet udgør en formel og bevidst oprettet gruppe, hvorimod der 

forekommer mere uformelle grupper i- og mellem skifternes individer, dannet spontant ud fra 

fælles interesser eller gensidige tilhørsforhold. Skiftet er endvidere rammen for en 

medlemskabsgruppe, da det er elevens ’arbejdskolleger’, samt gruppen de følger og lever med. 

Referencegruppen er derimod stedet, hvor individet henter ideer, normer, holdninger og 

værdier. Det vil sige gruppen, den enkelte søger at leve op til, ønsker at jævnføres med og 

’regnes’ med til (Brørup 2000: 262f). Dette har betydning for de normer, de enkelte grupper 

opererer med, men også hvilke roller de enkelte elever søger at opnå i forskellige situationer, 

hvilket vil blive behandlet i de senere kapitler. 

 

Opdelingen af skifterne bliver foretaget ved optagelsen af eleverne. Når eleverne bliver udvalgt 

til årets togt, bliver de opdelt i skifter og bakker ud fra flere forskellige parametre: alder, 

forudgående uddannelse, håndværksmæssige erfaringer, nationalitet, adresse, udannelsesønsker, 

køn, navn, fysik, dynamik og rygevaner (Stiftelsen ”GSM” A: 02.03.02). Ud fra dette kan 

skibsledelsen formode, at der vil forekomme en ligelig fordeling af ressourcerne i skifterne, som 

vil virke afsmittende på normefterkommelsen og videreudviklingen af normerne i skifterne, 
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såvel som for den samlede besætning. Eleverne er med påmønstringen gjort bekendt med nogle 

af de traditioner og regler, der hersker på Georg Stage, men de vil ved togtets start søge 

normefterkommelsen i meget forskellig udstrækning. Omtalen af normer er tæt forbundet med 

omtalen af traditioner, hvilket Georg Stages besætning og bestyrelse eksplicit skriver i 

Skoleskibet ”Georg Stage – Søfartsskole: ” […] du [eleven] skal indordne dig under de regler og traditioner, 

der er forbundet med et skib på søen ” (Stiftelsen ”GSM” D: 4). Dette har betydning for elevernes liv 

ombord på Georg Stage. Giddens skriver om traditioner:   

Traditionen rummer et middel til organisering af det sociale liv, som specifikt er beregnet til 
ontologisk forskrifter. Traditionen strukturerer for det første tiden på en måde, som 
begrænser åbenhed ved den hypotetiske fremtid. […] Tradition skaber derudover en følelse 
af tingenes stabilitet som typisk blander kognitive og moralske elementer. (Giddens 1996: 
63f) 

Man kan således påstå, at eksempelvis de traditioner, der findes på skibet omkring opdeling af 

elever, er medvirkende til at organisere elevernes sociale liv ombord på skibet, samtidig med at 

traditionerne påvirker de overordnede normer.  

I takt med, at eleverne lærer traditioner, regler samtidig med, at de lærer den samlede besætning 

bedre at kende, vil de også begynde konstruktivt at udfordre og differentiere mellem allerede 

eksisterende normer og selv udvikle nye normer for deres sociale omgang med hinanden. I et 

interview med en af officererne omkring den tradition, der er på Georg Stage, der vedrører 

disciplin, siges der: ”De lærer at opføre sig pænt. Når jeg siger pænt,, så mener jeg ikke ’pænt’, altså de lærer 

at opføre sig pænt… de ved godt, hvornår de ligesom skal stoppe, og jeg tror, at man vil kunne se det på dem i 

forhold til, fra da de kom og til de tager af sted nu. Måden de vil opføre sig over for andre mennesker på, måden 

de vil respektere andre mennesker på, den er vokset tror jeg.[…] det gør meget for de sociale kompetencer. Det 

kan godt være, at det er ’a pain in the arse’ en gang imellem, men vi kører det jo stramt i starten, og så slækker 

vi jo op bag efter, og så kan vi jo mærke allerede når vi slækker op at […] der ikke er noget bøvl længere og det 

er heller ikke bøvlet for dem længere. De brokker sig ikke så meget over de regler, der er ved disciplinen, fordi de 

kan se der også er noget fornuft i dem. […] Vores store problem er jo mange gange,, at de kommer fra noget, 

som er så frit, at de faktisk mener, at det som vi gør, det er som at sætte dem i spjældet. De har ligesom ikke 

forståelsen af, at de regler er der for at få samfundet til at fungere bedst, når de starter. […] Men det gør de så 

ikke i dag, de kan godt se fornuften i det nu”. En af grundene til at eleverne ofte lærer at følge de 

normer, som især den faste besætning ønsker, skal herske på skibet fra starten er, fordi det 

letter omgangen mellem så mange mennesker, og at eleverne finder dem fornuftige. Eleverne 

udtrykker også selv, at der er en grund til, at de bliver nødt til at underlægge sig visse regler for 
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at kunne fungere sammen som en besætning, men i høj grad også for at de kan leve så tæt uden 

mulighed for at fortrække sig, når de ikke har overskud til de konflikter, der naturligvis vil 

komme, når alle handler ud fra egocentriske mål.        

 

Officererne finder, at eleverne er præget af individualisme, et karaktertræk, der har fået stor 

indflydelse på livet ombord på skibet. Individualismen viser sig til tider at grænse til det 

egocentriske, idet de ønsker, at verdenen skal være koncentreret om dem. En af officererne 

siger om dette: ”Mange af de unge i dag har mig selv mig selv og så mig selv. Og det det har vi måske nok 

selv lært dem, ved at… dyrke det personlige og selvstændigheden og sådan noget så bliver det jo kun sådan noget 

mig selv noget. Men virkeligheden fungerer jo ikke sådan helt sådan. Så derfor er skibet i sig selv et godt 

pædagogisk instrument til at udvikle ansvarsfølelsen, samarbejdsevnen … og øh.. og de ting der er vigtige for at 

kunne begå sig i et snævert socialt miljø… snævert fysisk set”. Når eleverne oplever, at hverdagen skal 

fungere, og at man for at få den plads, man selv ønsker, er nødsaget til give andre den samme, 

skabes der en italesættelse af normerne, der vedrører den sociale omgang med hinanden. Under 

feltarbejdet var der problemer i et af skifterne, idet der under skafning på banjen opstod uro, 

fordi et par af eleverne ikke kunne tale pænt til hinanden. Dette skete til trods for, at det var til 

stor irritation for de andre elever i skiftet, der blot ønskede ro og fordragelighed under 

skafningen, der er et af de tidspunkter, hvor de alle havde mulighed for at slappe lidt af. Efter at 

det havde været et problem under stort set hele togtet og var blevet taget op til diskussion i 

lektioner om arbejdsmiljø, nåede skiftet frem til, at en af skiftets normer skulle være, at alle talte 

pænt til hinanden og respekterede hinanden. Slutteligt diskuterede skiftet sig i fællesskab frem 

til, at i de tilfælde, denne norm ikke blev overholdt, var det acceptabelt at smide de stridende 

parter op på dækket og skaffe i respekt for resten af skiftet. Dette eksempel er tilsammen med 

ovenstående interviewcitat blot to blandt mange tegn på, at mange af eleverne ændrer kurs fra 

at være styret af individualisme til at besidde en mere kollektiv normtænkning, i det mindste på 

det ideologiske plan. Måden, hvorpå den kollektivistiske tanke bliver en del af elevernes 

hverdag, er ikke blot fysisk, ved at de alle eksempelvis er ens klædt, men også ved at eleverne i 

høj grad bliver belønnet og ’straffet’ kollektivt, især i starten af togtet. Et eksempel på dette er 

kollektiv indskrænkning eller forlængelse af landlov. 
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Dialogen omkring normdannelserne og fastholdelse af normer er påvirket af, at eleverne søger 

forklaringer og grunde til normernes berettigelse. At italesætte normer er gunstig for dialogen, 

idet det giver en begrundelse for at tage de enkelte normer op til revision. Dialogen udfordrer 

de allerede eksisterende normer, hvilket den faste besætning er opmærksomme på. Af denne 

grund bestræber besætningen sig på fastholde normerne uden at skabe dialog, før eleverne er 

sig bevidste om, hvilke konsekvenser det skaber at ændre normer og traditioner. Eksempelvis 

bliver der set strengt på, at eleverne skal overholde tiderne for landlov. Den faste 

officersbesætning søger at indprente eleverne vigtigheden af at møde op til tiden efter landlov, 

da konsekvensen ved at komme for sent ude i handelsflåden er, at skibet vil forlade havn uden 

dem. En sådan agterudsejling har store økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser for den 

efterladte. Ved feltarbejdets påbegyndelse havde eleverne fået lov til at få to timers længere 

landlov, da der var crewparty for alle de deltagende skibe i det internationale Cutty Sark Race. 

Officererne havde valgt at bryde normen og traditionen om, at elevernes landlov slutter 

klokken 22.00, da de på dette tidspunkt forventede, at alle eleverne havde forstået formålet med 

denne norm og konsekvensen ved at bryde den. Til trods for dette valgte nogle elever at bryde 

aftalen og kom hjem flere timer senere. Konsekvensen af denne handling kunne have været, at 

de blev nægtet at fuldføre uddannelsesforløbet på Georg Stage, men besætningen besluttede sig 

dog til, at der skulle tages individuelle hensyn til de enkelte elever. Udfaldet blev, at de 

implicerede elever blev nægtet kommende landlov i forskellig udstrækning, alt efter om de før 

havde brudt skibets regler (se i øvrigt bestemmelser for bortvisning Stiftelsen ”GSM” B: 

03.02.02). 

 

Eleverne oplever hurtigt, at der også forekommer forskelle mellem de normer, traditioner og 

rutiner, der bliver lagt særligt vægt på hos de forskellige officerer. Nogle officerer holder 

stærkere på, at visse normer bliver holdt i hævd langt ind i togtet. Dette beror på den todeling 

af verdenen, modellen om den normregulerede handlen fordrer. De subjektive betingelser og 

midler den enkelte officer arbejder ud fra, påvirker de intersubjektive forhandlinger om 

fastlæggelse af de normative værdier og vice versa. Det vil sige, at den enkelte officer nok kan 

dele et overordnet og generelt syn på normerne, men at de i det daglige virke subjektivt skal 

fortolke og efterleve dem. Måden dette reelt kommer til udtryk ved i hverdagen på skibet er, at 

eleverne hurtigt lærer sig, at vagterne med de forskellige officerer kan forløbe meget forskelligt. 
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I forhold til kvartermestrenes virke er eleverne i hvert skifte dog bundet til den samme gennem 

hele togtet, men de oplever stadig i deres daglige færden på skibet, at der er forskelle i den 

måde, de forskellige kvartermestre omgås og takler eleverne på  i de andre skifter. 

 

Trods de forventninger, som foreligger om, at hver enkel elev har en veldefineret adfærd, og at 

hvert skifte er så tilpas nøje sammensat, at der formodentlig er en ligelig fordeling af ressourcer 

og kompetencer, forekommer der flere forskelle blandt de tre skifter.  

Forskellene fremspringer fra de forskelle, der er i skifternes individkonstellationer, hvor hvert 

enkelt individ indgår i tre underenheder på skibet; den samlede elevbesætning, skiftet, samt 

bakken. Enheder, der ikke ligger under konstant og direkte påvirkning fra officererne, skal fra 

dag ét søge at opbygge et fælles værdigrundlag for de normer, som skal efterleves på togtet.  

Ifølge Goffman formår eleverne, som interaktionsdeltagere, at opnå en foreløbig homogenitet i 

forhandlinger om et fælles værdigrundlag ved at nedtone umiddelbare og oprigtige følelser, idet 

de fremlægger definitioner og syn på situationer, som, eleven i det mindste mener, vil kunne 

vinde foreløbig accept hos de andre deltagere. Udsagn om individuelle ønsker bliver nedtonet 

til fordel for, at aktøren kan gøre sig til talsmand for gængse værdier, alle føler sig forpligtede til 

at fastholde. Således er det muligt for eleverne at opretholde en tilstand af umiddelbar enighed, 

hvor deltagerne eksperimenterer med at fastsætte et officielt synspunkt, der har vital betydning 

for den enkelte, men ikke er af samme umiddelbare betydning for de andre deltagere. I og med 

at alle elever har mulighed for at deltage aktivt, opstår der en samlet generel definition af den 

givne situation. Den generelle definition blandt eleverne kan kun opstilles, da der indirekte 

findes en regel om, at aktøren som tak for at måtte ytre sig om vitale sagsforhold, forholder sig 

hensynsfuld og neutral i sager, der ikke har samme vitale betydning for netop ham. Den 

umiddelbare enighed er dermed en reel enighed om, hvilke påstande og spørgsmål vedrørende 

værdier, der vil blive accepteret, hvis - og når de bliver forelagt. Dette gør sig i reglen gældende 

i starten af togtet, hvor ingen af eleverne ønsker at markere sig for kraftigt i forhold til at 

opretholde sin position i fællesskabet. Fællesskabsfølelsen er en af de vitale værdier, alle er 

parate til at opretholde, og en af de værdier, den samlede besætning ønsker at fremme. Men 

trods dette er Georg Stage et godt eksempel på, at det ikke er givet, at en foreløbig konsensus 

opnået i en interaktion er sammenlignelig med konsensus i andre interaktioner og særligt på 

lang sigt (Goffman 1992: 16ff). 
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Georg Stages elever har således mulighed for at deltage aktivt i normdannelsen blandt eleverne, 

men mulighed er ikke ens betydende med, at denne reelt bliver udnyttet i alle situationer. 

Individet har forskellige grænser for, hvad der skal til for, at det føler sig trygt nok i en given 

sammenhæng til at ytre sig eksplicit om, hvilke værdier der er i højsædet hos den enkelte. Men 

på trods af, at den enkelte elev ikke nødvendigvis ytrer sig eksplicit i interaktionen, gives 

meninger til kende implicit ved den stiltiende accept i kommunikationen (Goffman 1992: 17f). 

Normdannelsen i de tre forskellige underenheder af skibets elevbesætning bliver præget af, at 

det i starten ofte er de samme elever, der slår tonen an i de forskellige underenheder. En af 

officererne siger om eleverne: ”Den hierarkiske kultur i deres skifte … den kan jo godt skabe nogle 

problemer. Øh jeg tror faktisk den skaber mest…altså jeg tror der er størst problemer med den i starten med det. 

Og det er fordi der er mange, der har nogle store albuer og maser sig frem som måske ikke er de rigtige ledere. 

Og så som så på et eller andet tidspunkt efter en måned eller to eller tre henne bliver trynet af nogle og ligesom 

rykker ned i hierarkiet og så bliver der problemer for så skal de ligesom til at slås for at komme op igen ik’. 

[…] Jeg tror, at det i starten er lidt svært at finde den rigtige leder med det samme, fordi der bare er nogle, der 

vil være det, og så når de kommer lidt længere hen, … så bliver de overhalet af de andre, af den stille der bare 

sidder og venter. Og så når chancen er der, så bliver de faktisk meget mere respekterede… og det kan godt give 

lidt bøvl.”    

Det hierarkiske system er i dette tilfælde ens betydende med dem, der søger at sætte 

dagsordenen for, hvorledes elevernes indbyrdes normer skal udformes. Foreløbig konsensus 

blandt eleverne er ikke statisk, men derimod en konsensus, der undergår stadige forhandlinger. 

Interaktionen bliver gradvist karakteriseret ved, at størstedelen af eleverne føler sig tilpas trygge 

til at ytre sig om de situationer, de befinder sig i. Normdannelsen kommer således til være en 

stadig proces, hvor eleverne forhandler sig frem til en overordnet fælles forståelse. Således er 

der stor forskel på de enkelte elevers engagement i forhold til normdannelsen på skibet. Der 

sker store omvæltninger i forhold til, hvilke elever der sætter dagsordenen i starten af togtet og i 

slutningen af togtet. Dermed ikke ens betydende med, at alle elever kommer til at have lige 

afgørende roller i forhold til at sætte dagsordnen, men derimod at det ikke er de samme elever, 

der indtager styrende roller i forhold til normdannelsen gennem hele togtet.  
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Interaktionen blandt eleverne undergår, som nævnt, forandringer gennem togtet. En af de 

grundlæggende ting eleverne skal blive enige om er, hvad der skal godtages som acceptabel 

opførsel blandt dem selv. Eleverne lærer i stigende grad at respektere hinandens forskelle, men 

trods dette forekommer der konflikter på togtet, som ikke umiddelbart er til at løse. 

Konflikterne drejer sig hovedsagligt om de elever, der ikke ønsker eller formår at blive en del af 

elevfællesskabet. Eller rettere frivilligt eller ufrivilligt lader sig ekskludere af fællesskabet. 

Normen på skibet og blandt eleverne byder, at alle elever skal være en del af fællesskabet og 

deltage i fællesskabet.  En af officererne beskriver det således: ”Det morsomme er… det er jo at de 

der 20 mennesker der er samlet. De vil jo have tingene til at spille for så har alle det jo bedre hvis der så er 

nogen der ligesom falder udenfor… så tror jeg simpelthen at de nakker dem hårdt altså jeg tror sgu ikke der 

bliver lagt fingre imellem – det tror jeg ikke.  Alfa og omega for skiftet er, at fællesskabets bedste 

bliver prioriteret højt. Med fællesskabets bedste menes, at fællesskabet skal fungere i en sådan 

grad, at arbejdsopgaverne løses bedst muligt. Ved observationer og i interviews kommer det 

klart til udtryk, at eleverne accepterer forskelle i tilgangen til arbejdet, men kun så længe den 

enkelte gør sin del i forhold til fællesskabets bedste. Alle elever oplever gode og dårlige dage, 

hvor motivationen til at arbejde til fordel for fællesskabet varierer. Men elever, der udelukkende 

nyder godt af at udføre arbejde af selviske årsager og ikke yder til fællesskabet, accepteres ikke 

af de andre.  

 

Den normregulerede handlen blandt eleverne er således styret af, at alle arbejder ud fra, hvad de 

anser som fællesskabets bedste. De enheder, de danner, søger løbende at blive enige om fælles 

fortolkninger af værdier, der vedrører, hvad der kan accepteres som fællesskabets bedste. Georg 

Stages traditioner byder, at fællesskabet blandt eleverne er i højsædet, samt at skifter og den 

samlede elevbesætning ofte bøder kollektivt for de fejl, der begås. Af denne grund kommer 

dialogen omkring normerne for fællesskabet til at have stor betydning. 

Forskelle i subjektive midler og betingelser blandt eleverne giver sig udslag i forskelle i 

underenhedernes udformninger af normer. Eleverne som aktører kommer således til at rette 

deres handlemuligheder ind efter at efterkomme de normer, de er med til at danne, et træk der 

overordnet kommer til at styre den dramaturgiske handlen. 
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4 ROLLEFORDELINGENS KUNST 

4.1 SKIBET ER LADET MED… 

Georg Stage kan rumme mange roller; roller som man også finder i alle øvrige samfund og 

grupper. Skibet danner som nævnt rammerne for mange forskellige gruppeinddelinger, hvor 

elevernes rollegalleri kan udfolde sig. I selve rollebegrebet findes en iboende vejledning om, 

hvorledes individet skal reagere og handle i forskellige situationer i dagligdagen. Det vil sige, at 

individets daglige adfærd dirigeres af et sæt spilleregler, i form af gensidige forventninger til 

egne og andres roller, samt behovet for at indfri forventningerne (Brørup 2000: 272). Ifølge den 

faste besætning kan og vil Georg Stage i princippet indeholde alle roller, så længe den ikke tager 

karakter af at være til fare for nogen eller noget. Eleverne påtager sig ikke én enkelt rolle, men 

de har mulighed for at ændre mellem deres mest fremherskende roller i forskellige situationer, 

altså at personlige roller ændrer sig i forhold til den situation, personen befinder sig i, og hvad 

det er, den enkelte ønsker at opnå i situationen. ’Personligheds’- og rolleændringer er ikke altid 

velovervejede og bevidste valg, men beror i høj grad på erfaringer fra tidligere og lignende 

situationer. Det vil sige, at der eksempelvis kan skelnes mellem rollen, de har blandt deres 

nærmeste fortrolige på skibet, og når den samlede besætning arbejder på dæk.  

 

I mødet med nye mennesker er det i reglen almindeligt at søge oplysninger om modparten, for 

at danne et indtryk af, hvem den anden er. Dette er normalt den andens socioøkonomiske 

status i al almindelighed, synet på sig selv og andre, kompetencer, pålidelighed osv. (Goffman 

1992: 11ff). Oplysninger som disse medvirker til at opstille samværs- og samfundssystemer, der 

bygger på princippet om, at aktøren via sociale kendetegn kan forvente en moralsk ret til, at 

andre værdsætter og behandler ham efter et givent socialt kodeks (Goffman 1992: 23). I togtets 

første dage og uger bruger eleverne, som tidligere nævnt, størstedelen af tiden med at finde sig 

til rette med alle de basale og nye ting de skal lære på skibet, men de bruger den i lige så høj 

grad på at finde sig til rette i forhold til de andre elever. Det er netop i denne periode, hvor 

elevernes rollefordeling begynder, i og med at de prøver at opnå så megen viden om de andre, 

at de kan placere rollerne i de grupper, de indgår i. Elevernes socioøkonomiske status spiller 

ved første øjekast ikke nogen umiddelbar rolle på skibet, idet alle elever er ligestillede i form af 

ens beklædning, og at alle på dette punkt er ligestillede på skibet. Men når dette er nævnt, spiller 
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den dog en indirekte rolle i forhold til, hvorledes grupperingerne kommer til at være på skibet. 

Der er en tendens til, at størstedelen af eleverne vil finde sammen med elever med samme 

referencepunkter, syn på livet osv. som dem selv, og disse er alt andet lige ofte forbundet med 

den socioøkonomiske status, det enkelte individ har. Den socioøkonomiske status bygger 

blandt andet på elevens uddannelsesmæssige baggrund og opvækst.  

I og med at langt størstedelen af eleverne starter deres uddannelse på skoleskibet uden nogen 

videre viden om livet til søs, om sejlskibe, og at det det samme gør sig gældende for de fleste af 

de andre elever, sker der det, at der skabes der et rum, hvor den enkelte elev har mulighed for 

at skabe helt nye roller end dem, de tidligere har besiddet. Som nævnt i det tidligere kapitel kan 

dette skabe problemer i forhold til de regelsæt, der opstilles for samvær- og samfundssystemet 

på skibet. Rummet, der skal udfyldes med elevernes roller, medfører et vakuum, hvor flere af 

eleverne oplever, at de har frit valg mellem de roller, de ønsker at besidde. Men den rolle, de 

skal indtage, er ikke baseret på det rene ingenting, men derimod på de tidligere elementer som 

kompetencer, livssyn, pålidelighed osv.. Er der for mange, der søger de samme roller og ikke 

har de elementer og karakteristika, der skal til for at understøtte dem, kan det føre til konflikter.  

 

Et eksempel på en sådan konflikt er den tidligere beskrevne konflikt i et af skifterne mellem to 

af eleverne, der ikke kunne enes på noget tidspunkt. Konflikten som allerede opstod i starten af 

togtet og stadig var i lys lue, da jeg foretog feltarbejdet i slutningen af togtet, var efter min 

bedste overbevisning, på grundlag af observationer og samtale med flere af eleverne, opstået på 

baggrund af uenighed om den moralske ret, de to implicerede elever havde til at blive behandlet 

efter et givent socialt kodeks. Begge elever forestod som individer, der var rede til at kæmpe for 

at få en fremtrædende og markant status i skiftet. Dertil skal det nævnes, at ingen af de to elever 

havde de kompetencer, der reelt skulle til for at indtage en sådan rolle i skiftet. De to elever var 

begge meget markante i tale og til tider i handlinger; karaktertræk der har stor betydning for 

individet, der ønsker at give udtryk for sig selv, men også det udtryk, personen afgiver. Det, der 

skabte konflikten mellem disse to elever, var, at de hver især kæmpede for at indtage en 

styrende roller og påtage sig en markant status i den nye gruppe, som skiftet udgjorde, men 

samtidig fandt de ikke, at den anden med de karaktertræk, denne besad, var berettiget til rollen. 

Dette gjorde, at modpartens umiddelbare kommunikation i form af handlen og ytringer blev 

oplevet som en direkte provokation. Samtidig med at dette forløb blev udspillet, gjorde deres 
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indbyrdes konflikter, at de fleste andre i skiftet tog mere og mere afstand fra dem, da de to 

involverede elever ikke selv var i stand til at efterleve de sociale kodeks for interaktionen i 

forhold til de øvrige elever. Det vil sige, at de ikke kunne efterleve at udvise den respekt, der 

omgærede den moralske ret, de øvrige elevers roller medførte. De to elever var under hele 

togtet så optaget af, at deres egne moralske rettigheder i interaktionen ikke blev overholdt af 

den anden part i konflikten, at de øvrige elevers rettigheder gik hen over hovedet på dem.   

Ovenstående maler et billede af, at trods førstehåndsindtrykket blot er resultatet af det første 

møde ud af en lang række af interaktioner, har det indtryk, der bliver afgivet, stor betydning for, 

hvorledes langt størstedelen af de følgende samværssituationer kan komme til at forløbe. Dette 

hænger tæt sammen med det tidligere nævnte samværs- og samfundsopbygningsprincip, idet 

personens implicitte og eksplicitte tilkendegivelse af sociale kendetegn viser, hvem han er. Da 

aktøren stiller moralsk krav om at blive behandlet, som det nu end bør sig for en af hans status, 

bliver han samtidig stillet ansvarlig for, at de sociale karakteristika, han udviser, stemmer 

overens med virkeligheden. Og dermed giver aktøren samtidig afkald på at blive behandlet efter 

et andet socialt kodeks (Goffman 1992: 20f). Dette gjorde sig også gældende for de to stridende 

parter. Den ene part i konflikten formåede at genvinde en del af den magt og til dels moralske 

ret, elevens ønskede rolle og derved noget anderledes status i skiftet medførte, hvilket vil blive 

belyst i et senere afsnit. Den anden part mistede derimod moralsk ret i enhver henseende til at 

blive behandlet med respekt af langt de fleste af eleverne. Hans rolle på skibet blev 

nedværdigende, hvor alle havde ret til at tale ned til ham, på trods af at flere af eleverne havde 

en form for medlidenhed med, at han blev behandlet på en sådan måde. Han kom til at besidde 

en status som, efter min mening gjorde, at denne elev ikke havde mulighed for at trække på de 

kompetencer, han besad i forhold til mange af de andre elever i skiftet, såvel som den samlede 

elevbesætning. Han blev stillet til ansvar for de implicitte og eksplicitte ytringer, han havde givet 

de andre om sig selv og den virkelighed, han mente at leve i. Det vil sige, at han ikke formåede 

at spille en troværdig rolle, hvilket ville blive behandlet dybere i næstkommende underkapitel. 

Han formåede dog at ændre situationen på et punkt, idet at han i slutningen af togtet var i stand 

til at vise den samlede besætning, at han besad faglige kompetencer, ingen havde troet om ham. 

Dette havde dog ikke den virkning, man kunne forvente, idet omgangen i forhold til eleven og 

hans rolle ikke ændrede sig for de øvrige i skiftet.                   
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Under feltarbejdet arbejdede jeg i interviews og spørgeskemaer med nogle overordnede 

rollekarakteristika, så som den ansvarlige, den sociale, den arbejdsomme og så videre (se evt. 

bilag 1-3 for præcisering), og det var ud fra disse, jeg har kunne fremstille en generel vurdering 

af, hvilke roller der blev anset som mest essentielle for skibets drift. Generelt set er der blandt 

officererne stort set enighed om, at de vigtigste kompetencer, elevernes roller skal indeholde, er 

ansvarlighed socialt såvel som arbejdsmæssigt. Elevernes egen vurdering af de 

rollekarakteristika, der er essentielle for, at deres dagligdag og skibets drift var sikret, var i høj 

grad baseret på den sociale rolle. I feltarbejdets spørgeskemaer og interviews kan det udledes, at  

den empatiske kompetence er forbundet med den sociale rolle, selv om den ikke foreligger 

eksplicit. Men under interviews og ved elevernes forespørgsler omkring spørgeskemaet var det 

deres egen vurdering, at denne kompetence var en del af den generelt definerede rolle. Stort set 

er der ikke forskel mellem officerernes højeste rolle prioritet og elevernes, hvor langt over 

halvdelen af eleverne selv mente at besidde den sociale rolle. Alle de interviewede elever mente, 

at den sociale rolle var helt essentiel for skibets drift. Dette postulat underbygges endvidere af 

Stiftelsens eget elevevalueringsskema, hvor eleverne blandt meget andet skulle svare på 

spørgsmålet om de ”[…] har lært at have ansvar for andre ombord – elever og besætning” (Stiftelsen 

”GSM” E: B13). Ved vurdering af spørgsmålets vigtighed svarede 32, at det var ”ret vigtigt”, 10 

at det havde ”nogen betydning”, hvorimod der ikke var en eneste, der mente, at spørgsmålet ikke 

var vigtigt for skibet målsætning og daglige virke.  

Eleverne var i perioden, hvor jeg foretog feltarbejdet meget præget af at have togtets endelige 

mål – eksaminerne -  for øje. En af eleverne sagde under et interview: ”Hvis det er sådan at jeg 

spørger en fra bakken om hjælp til lektier, jamen så er der altid nogen der gerne vil hjælpe, på andre områder 

har jeg også hjulpet mange for eksempel med knob og stik […] hvis jeg spørger en fra bakken får jeg næsten 

altid hjælp. Det er ikke sådan at de bare alle sammen altid kommer rendende … nogen gange bliver man lige 

nødt til at sige ”hallo” -  jeg spurgte om der var nogle der kunne hjælpe!.. Men der er altid nogen der gerne vil 

hjælpe ikke altid af sig selv, men hvis man spørger er der altid hjælp. Men det er selvfølgelig kun i forhold til de 

krav der bliver stillet i forhold til, hvad officererne kræver af os […] Men … der er selvfølgelig nogle dage hvor 

man bare ikke har lyst til at være her … og bare har lyst til at øhh.. at skride. Men det …  det bliver 

accepteret af de fleste…  at man bare har lyst til at være lidt for sig selv eller bare har lyst til at tage det lidt stille 

og roligt”.  

 

 - 36 -  



 

 

Eleverne formåede at fremvise meget empati for de elever, der stod dem nærmest, hvilket også 

forstærkedes af den intense stemning, der prægede det trænge liv på skibet. Men under 

observationerne kom lidt andre forhold til udtryk.  

En af eleverne skriver blandt andet således i en dagbog:  

I alle grupper er der svage led og det er der jo selvfølgelig også hos os! I min bakke er det 
[2 navne udeladt], de har begge svært ved at involvere sig, og samarbejde er en by i 
Rusland!   

Senere skriver eleven:  

Fuck hvor jeg glæder mig til at komme hjem. Folk er begyndt at irritere hinanden, og der er 
flere diskussioner end der plejer […]. Desuden er [navn udeladt] i dårligt humør, eller skal 
jeg sige at hans humørsvingninger er værre end de plejer! Han går rundt og stønner og 
sukker højlydt, og alle der er i nærheden skal have sympati for ham. Uden ham ombord 
havde alle i vores bakke unægtelig fået et bedre togt! Han er så langt tilbage i hans sociale 
udvikling […]. Jeg har lidt moralske skrupler over at skrive sådanne ting ud jeg ved at andre 
skal læse det, for det er ikke moralsk korrekt at dømme andre folk, men man gør det jo 
alligevel!    

For de enkelte skifters vedkomne var det kun muligt for et fåtal af eleverne at have 

humørsving, uden at der var nogle i elevbesætningen, som lagde mærke til det og forsøgte at 

sætte sig ind i grunden til disse. Dette fåtal af elever kunne gå i længere tid, uden at der var 

nogle, der lagde mærke til det, og hvis de selv gjorde opmærksom på det, ønskede praktisk talt 

ingen elever at vise interesse for at sætte sig dybere ind i, hvad der lå til grund for elevens 

problem. På trods af at det var ganske få elever, det drejede sig om, forekom de. Disse var i 

løbet af togtet blevet hægtet af gruppen enten frivilligt, fordi de ikke havde engageret sig i 

elevbesætningen, eller fordi de ikke havde formået at få de roller, de havde erhvervet sig på 

skibet til at være troværdige. 

Elvernes sociale univers bliver således tillagt langt større vægt en det individuelle. Dette er der 

flere grunde til dels at skiftet uafbrudt arbejder sammen og at det i grunden ikke er stærkere end 

det svageste led i gruppen og af den grund er det af største vigtighed at de enkelte elementer i 

gruppen kan fungere sammen i det mindste på tåleligt socialt plan. At der ikke er mulighed for 

den enkelte at skabe plads til at det individuelle univers kan plejes i form af et reflekterende 

pusterum i ensomhed; dels at der er større mulighed at fastholde den enkelte i de roller de nu 

engang har fået eller påtaget sig i grupperne.   

 

Den empatiske sociale rolle var den som over 2/3 af den samlede elevbesætning karakteriserede 

sig selv ved i spørgeskemaerne. Langt de fleste af eleverne valgte at karakterisere sig selv ved 
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krydse af i et par af felterne og ikke blot i et enkelt, men disse tegner der sig ikke noget tydeligt 

mønster eller overvægt af afkrydsninger. At eleverne valgte at krydse af i flere felter, skete da jeg 

ikke havde fået gennemtænkt og gennemskrevet spørgeskemaet tilstrækkeligt inden 

feltarbejdets påbegyndelse. Men ’fejlen’ viste sig at kunne bruges konstruktivt, idet mange af 

eleverne selv gjorde opmærksom på, at de besad flere roller, alt efter hvilken en sammenhæng 

de indgik i. Dette medførte flere gode diskussioner omkring, hvorledes det enkelte individ 

bruger de roller, de får på skibet, men i høj grad også hvordan flere fandt, at de blev låst fast af 

adfærdsforventning eller mønster i forhold til de andre elever. Men det var ikke blot blandt 

eleverne den enkeltes rolle kunne blive fastlåst. Den faste officersbesætning var opmærksom 

på, at flere af eleverne ville og havde ændret deres rolle på skibet i løbet af togtet, men som en 

af officererne pointerede om dette: ”Altså alle er jo… Georg Stage elever fra starten af. Og så er der jo 

nogle som markerer sig… der er nogle som markerer sig meget i starten ik’ og så er der… og så har du de mere 

stille, men folk de topper jo på forskelligt tidspunkt, hvis du ser et togt. At øhh… og det tror jeg er vigtigt at du 

har nogle der kører virkeligt på i starten og er meget med og meget engageret de og er med til at slå togtet i gang. 

Og nogle af dem er jo brændt ud nu her. Så er der nogle af de mere stille fra starten af som har .. er blevet mere 

sikre på sig selv og de tager sådan over nu her. Der skal man så passe på at man ikke fokuserer på at nogle af 

dem der tager over nu her til sidst nej det er de gode for de andre har jo været med til at sætte tingene i gang. Øhh 

det er så en diskussion vi lige har haft, for jeg mener at… at der skal også være plads til dem der topper i 

starten ik’.” 

Eleverne skiftede således roller undervejs i togtet. Det skift, citatet henviser til, er ud fra 

konteksten forbundet med et rolleskift i de arbejdsmæssige situationer. Men det var ikke blot i 

arbejdssituationerne, hvor eleverne havde mulighed for at ændre deres roller, det forekom også 

i høj grad i de mere socialt betingede situationer. Rolleskiftene kunne endog være skift fra den 

ene yderlighed til den anden, dette blev blandt andet styret af, om eleven og dennes omgivelser 

fandt, at rollen var troværdig, og at den rolle, den enkelte elev var i besiddelse af, stemte 

overens med den selvrepræsentation, eleven ønskede.  

4.2 SELVREPRÆSENTATION OG DEN  TROVÆRDIGE ROLLE 

Fleksibiliteten og rollefordelingen er ikke ubegrænset. Aktøren vil i sin adfærd altid fremkomme 

med en idealisering af samfundets gængse værdier i en større udstrækning end dennes typiske 

adfærd vil være i almindelighed (Goffman 1992: 37f). Med dette skal forstås at en rolle kun kan 

opretholdes og gennemføres, hvis aktøren har mulighed for at spille dette teater, men en stor 
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del af arbejdet ligger i at overbevise tilskuerne via selvrepræsentation om at de spiller en 

troværdig rolle.    

Selvrepræsentationen er i store træk et spørgsmål om, at aktøren spiller en rolle, som han 

ønsker, at iagttagerne skal tage alvorligt og tro på. Det er den opfattelse, vi har dannet om os 

selv som individuelle personligheder (Goffman 1992: 24). Dette karaktertræk ved rollespillet 

hænger endvidere tæt sammen med det forhold, at aktøren har mulighed for at indtage en 

objektiverende indstilling i forhold til fysiske, men ikke mindst sociale objekter - tilskueren. 

Således kan tilskuerens rolle komme til at antage en form af at være en modspiller, hvor 

kommunikation mellem aktør og tilskuer kan indeholde - og tage form af at være strategiske 

træk (Cederstrøm 1997: 134f). Selvfremstilling strækker sig fra at indeholde aktøren, der er fuldt 

overbevist om, at den fremstilling han leverer er oprigtig og en tro gengivelse af virkeligheden – 

den oprigtige optræden. Modsat denne findes aktøren, der ikke har et sådan formål med sin 

optræden, men derimod at anvende publikums opfattelse som et middel til at nå et andet mål, 

hvor deres opfattelse af ham som aktør eller af selve situationen er underordnet. Denne mangel 

på tro på den rolle, han tager og manglende interesse for, hvad andre interaktionsdeltagere 

mener om ham, er den kyniske optræden (Goffman 1992: 24f). Grundlæggende fandt jeg under 

feltarbejdet ikke nogle tegn på, at der var nogen af eleverne, der udelukkende opererede i disse 

ekstremer.  

 

Muligheden for at efterprøve sandhedsværdien i de handlinger andre aktører frembringer, gør 

det muligt for deltagerne at forsøge at gennemskue hensigter og tro på den rolle, aktøren spiller. 

Kunsten i at gennemskue en rolle er som nævnt langt lettere tilgængelig for tilskueren, end det 

er for aktøren selv at tilpasse og overskue den. Det er, fordi aktøren arbejder med mange 

former for kommunikation på en og samme tid, det være sig verbal og ikke verbal (Goffman 

1992: 17).  

På Georg Stage opleves det at efterprøve pålideligheden af den enkelte elevs selvrepræsentation 

meget intenst. Eleverne har mulighed for at revidere, hvorledes de andres ytringer og 

handlinger stemmer overens 24 timer i døgnet. For de elever, der går ind i deres roller med en 

oprigtighed og en seriøs tro på, at den virkelighed, de skildrer gennem deres rolle, er sand, 

finder ikke, at denne mulighed pålægger dem et pres. For de elever, der derimod er beregnende 

i forhold til de roller, de påtager sig på skibet, kommer dette forhold til at betyde et vist pres, da 
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de til stadighed er nødsagede til at tænke over, at deres handlinger og ytringer er 

overensstemmende. Disse to scenarier er yderligheder i forhold til, hvorledes hver enkel aktør 

kan håndtere sin rolle. Men en rolle er under alle omstændigheder noget, man påtager sig eller 

rettere selv skaber.  Dette skaber også et vist pres for de elever, der måtte ønske sig at påtage 

sig en rolle, de ikke har mulighed for at leve op til grundet manglende kompetencer. 

 

Her kommer vi tilbage til den elev, som blev beskrevet i det tidligere underkapitel. Han blev 

virkelig sat på en hård prøve i forhold til sine implicitte og eksplicitte ytringer. Eksempelvis 

søgte han grundlæggende verbalt at fremstå som en person, der var stor i slaget. Dette være sig 

for eksempel, at han besad et overblik over de ting, der foregik omkring ham, at han formåede 

at have gode samtaler med andre, og at andre havde respekt for ham. Hans kropssprog og 

handlemåder viste dog alle tegn på, at han var meget usikker på sig selv, når han kom med 

sådanne verbale ytringer. – Og med rette; det havde den modsatte virkning på de øvrige elever, 

der dermed havde mulighed for gang på gang at cementere, at han levede i en anden virkelighed 

end de andre. Ved flere lejligheder viste det sig også, at han havde utrolig dårlig 

situationsfornemmelse, idet han havde svært ved at afkode de stemninger, der var ombord på 

skibet, og derfor kom med upassende bemærkninger og handlinger. Det vil sige, at de to former 

for ytringer ikke stemte overens med den virkelighed, de andre mente at leve i. Denne elev var 

bevidst om, at hans selvfremstilling ikke var oprigtig. Den var derimod et forsøg på en 

manipulering af den virkelighed, han levede i, men dette til trods var den fremstilling, han lagde 

for dagen, ikke kynisk. Oprindelig var selvfremstillingen sandsynligvis kynisk baseret, men 

grundet manglende kompetencer, var det som nævnt den direkte modsatte virkning, eleven 

opnåede end forventet fra starten. Eleven startede togtet på en sådan måde, at det ikke blev 

glemt af de andre elever, formodentlig fordi hans verbale ytringer havde forekommet så 

ekstrem oppositionel i forhold til den måde, han agerede. En handling, der kom til at have store 

konsekvenser for hans rolle ombord på skibet.  

 

Konsistensen mellem den enkelte elevs ytringer og handling stemmer således sjældent helt 

overens i alle situationer.  Dette kom mest til udtryk hos de elever, der var meget opsatte på at 

få deres meninger igennem fra togtets start. Som citatet i det tidligere kapitel omhandlende, 

hvorledes det i starten ikke altid er de ’rigtige’, der bliver ledere blandt eleverne, bliver det 
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udtrykt meget specifikt. Flere af de elever, der senere kom til at besidde meget stærke roller 

ombord på skibet, har virket tilbageholdende med at komme med markante 

meningstilkendegivelser og handlinger, således så selvfremstillingen har været troværdig.  De 

stak så at sige fingeren i jorden for at vejre stemningen ombord på skibet og udforskede, hvilke 

kompetencer, de havde i forhold til, hvad det krævedes som elev på skibet. Ved at undgå at 

handle og ytre sig i ekstremer virker det umiddelbart mere tilgængeligt at opretholde en 

troværdig selvfremstilling. Ikke fordi selvfremstillingen ikke kan være troværdig, hvis den er 

baseret på markante meninger og handlinger, men derimod fordi der ikke er den samme grund 

for de øvrige elever til fortløbende at efterprøve troværdigheden. Med en mere afdæmpet 

optræden falder man ikke så let udenfor, på trods af at den enkelte elev stadig bevidst eller 

ubevidst søger at arbejde med selvfremstillingen. Eleverne, der blev de styrende på togtet, var 

dem, der bevarede roen i starten af togtet til at gennemskue de kompetencer og egenskaber det 

krævede ikke blot for at besidde en styrende rolle, men også for at klare sig godt blandt sine 

medmennesker. Umiddelbart var der ingen af de markant styrende elever, der fra start af havde 

sigtet mod at få en styrende rolle på skibet. Derimod var det en rolle, der var blevet tildelt dem 

af de øvrige elever, da det er dem, der naturligt besad de evner, der skulle til for at have en 

sådan rolle. Således kunne jeg også under observationer se, at de ikke selv var sig bevidste om 

hvor stor indflydelse de havde på de andre elever, og dermed ikke kynisk udnyttede deres 

position blandt de andre elever. 

  

Det er ikke altid muligt for den enkelte elev at styre selvfremstillingens balancekunst i forhold 

til, hvorledes den rolle, eleven selv mener at spille, bliver opfattet af andre elever ombord på 

båden. Et andet eksempel på dette var en elev, der havde en stor forhåndsviden inden for 

sejlskibe. Denne elev mente selv at være i stand til at hjælpe de andre elever i skiftet med teori 

såvel som praksis. Men den måde, eleven fremstillede sig selv på, virkede på de andre elever 

som værende frembrusende og belærende, især når de fandt at ’få hjælp’ uden at have bedt om 

den og uden selv at have fået muligheden for at løse de opgaver, de stod over for. Af denne 

grund blev de umiddelbart tilsigtede intentioner om at hjælpe de andre misforståede, idet de 

blev opfattet som et tegn på at vise overlegenhed. Dette blev yderligere forstærket ved, at denne 

elev under interview og observationer eksplicit gav til kende, at denne ikke havde mulighed for 

at lære noget særlig fagligt på togtet på trods af, at denne brugte langt mere tid på at læse lektier 
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og sætte sig ind i det faglige stof end største delen af de øvrige elever, for at være på forkant 

med det hele.    

 

I skibets opbygning og struktur ligger der visse overordnede roller indlejret i forhold til 

elevernes gastfunktioner. Den mest udprægede foruddefinerede rolle på skibet er den, der er 

betegnet som baksformand. Som nævnt i kapitlet ”Georg Stage” – den sejlende søfartsskole, er 

rollen som beskrevet som bakkens ’holdleder’ en leder, der er valgt ud fra alder og tidligere 

skole og erhvervserfaringer (Stiftelsen ”GSM” A: 02.03.02). Dette er ikke en rolle, eleverne har 

nogen indflydelse på fra starten, men på togtet fandt der i en af bakkerne en udskiftning af en 

baksformand sted. Da der ikke var nogen i bakken, der ønskede at overtage rollen som 

baksformand og holdleder, blev det afgjort at baksformandsrollen skulle gå på skift en uge af 

gangen mellem eleverne i bakken.  

Dette er et indirekte eksempel på den evige argumentation for, at ”du kan blive hvad du vil”, 

også har haft en stor indvirkning på eleverne ombord på Georg Stage i det evige spil om at få 

fordelt rollerne ombord på skoleskibet. Da de ikke har mulighed for at ændre på 

sammensætningen af det store fællesskab på Georg Stage, har nogen svært ved at bryde ud af 

de roller, de påtager sig fra togtets start. Men eksemplet ovenfor er et bevis på, at det er muligt 

at bryde ud af de overordnede stramt strukturerede mønstre, skibet udstikker. Der vil altid 

forekomme forhandlinger om, hvorledes rollerne skal fordeles, da de, som tidligere nævn, ikke 

er statiske. En af måderne, hvorpå dette gøres, er via forhandlinger eleverne imellem, men også 

mellem elever og officerer. Det er ikke blot via fysiske handlinger, de kan ændres, men i høj 

grad via direkte og indirekte forhandlinger, hvor en rationel argumentation for bevæggrundene 

for rolleændringen gives til kende. Dette lykkes ikke nødvendigvis for alle i første forsøg, men 

mange af elevernes ønsker om at ændre den rolle, som de kan føle sig låst fast i, er mulig 

gennem argumentation for ændringen. Eleverne i bakken opnåede således via en rationel 

argumentation at overbevise lærerrådet, at løsningen, hvor baksformandsrollen gik på omgang 

mellem eleverne, ville være at foretrække for alle parter. Jeg tror at mange af dem finder ud af det her 

at nogen gange så hjælper det lidt når… hvis man sådan alle sammen… det kan godt være at står op alle 

sammen og råber: ”Vi vil ha’ sådan og sådan!”… Men når de først får det diskuteret sammen så siger de: ”Vi 

kunne godt tænke os eller et eller andet”. De får det omformuleret får det formuleret pænt og så får de sgu noget 

ud af det.   
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Denne form for forhandling forekommer blandt andet mellem elever og officerer, når eleverne 

ønske at opnå ændringer eller privilegier. Således oplever eleverne, at de på elevmøderne kan 

diskutere sig frem til en ønsket ændring og måden, hvorpå de ønsker at få den gennemført. 

Således lærer de at argumentere yderligere med hinanden og have en vis form for pondus for at 

blive hørt. Argumentationen bliver således også brugt på det individuelle plan. Eleverne har 

mulighed for at identificere de fejl, de gør  i deres argumentation for at opnå noget og kan 

således søge alternative veje ved at korrigere deres ytringer og handlinger, hvorfor elevernes 

argumentation er en del af en læringsproces (Cederstrøm 1997: 44). Et eksempel på dette var 

den tidligere omtalte elev, der formåede at genvinde noget af den magt, hun havde tabt i 

’kampen’ om at markere sig stærkt fra starten af togtet. Denne elev var i stand til at 

argumentere for ikke at blive kørt ud på et sidespor i forhold til resten af skiftet, idet denne 

hurtigt fandt ud af, at modparten i striden havde karaktertræk, som der var mange af de andre 

elever, der heller ikke brød sig om. Således var det muligt at argumentere for, at den måde 

modparten blev behandlet på, til dels var acceptabel. Strategien, der lå bag argumentationen, var 

at henvende sig enkeltvis til de øvrige elever, der mentes at dele disse rationelle synspunkter, 

men samtidig henvendte eleven sig endvidere til personer, der frygtede at komme til at lide 

samme skæbne som modparten. En del af læreprocessen kom således til at bestå af, at andre 

elever frygtede den måde vedkomne behandlede modstandere på. Mange af skiftets elever så sig 

ikke i stand til at gennemskue de irrationelle handlinger, som eleven brugte i situationer, hvor 

andre ikke agerede som ønsket. Denne person argumenterede ikke, når sådanne situationer 

opstod, i stedet blev der råbt ad modstanderne. Eleven formåede ikke at høre, hvad modparten 

sagde, men lagde derimod den betydning i de ytringer, som passede i forhold til den situation, 

der mentes at leve i. Denne elev var meget toneangivende i forhold til den stemning, der 

herskede i skiftet, hvilket ofte var dårlig for dem, der var nærmest. Dog var eleven i stand til at 

vende humøret til det bedre, når resten af skiftet begyndte at blive for berørt af stemningen. 

Hvad der var mest forunderligt i forhold til elevens rolle på skibet var, at den ændredes radikalt 

efter at der var blevet afholdt eksamen. Fra at rollen havde fungeret som meget toneangivende i 

forhold til at præge stemningen i negativ forstand, var det, som om eleven efter endt eksamen 

fandt sig til rette med, at det ikke var muligt at få den rolle på skibet, som ønskedes. Af den 

grund var det, som om gassen røg af ballonen, og rollen ændredes til at være mere afdæmpet i 
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forhold til jagten på dominans og stilledes tilfreds med at kunne fungere i et godt sammenhold 

med de øvrige i skiftet.               

 

Mange af eleverne ændrede deres selvrepræsentation i løbet af togtet. Når de blev adspurgt 

herom, var der ingen, der umiddelbart kunne svare på det, da det var en naturlig del af et togt, 

hvor alle blev konfronteret med nye mennesker og endnu ikke vidste, hvad de gik ind til. Ved 

nærmere eftertanke kunne alle nikke genkendende til, at de havde ændret deres rolle; nogle 

mere end andre. Og dog var det oftest den arbejdsmæssige rolle, de mente at have ændret. Den 

arbejdsmæssige rolle var dog lettest at ændre i forhold til skiftet, i og med at det var dem, der 

mærkede de største ændringer, men mange især dem, der tidligere havde haft yderligt liggende 

roller, fandt, at det var svært om end ikke umuligt at ændre rollen i forhold til skiftet og dets 

dynamik.  
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5 KONKLUSION 

Udarbejdelse af et fælles sæt af normer, der på skibet er underlagt meget faste strukturer, 

berører rollefordelingen betydeligt. Ved at fremstille de ydre rammer i form af traditioner, 

regler og strukturer, skibet og dets besætning er underlagt, er det muligt at fastsætte, hvilke 

betragtninger eleverne gør sig, når rollerne skal fordeles og forhandles. Det fælles sæt normer 

blandt eleverne gør, at de i langt højere grad har mulighed for at påvirke og vælge mellem, 

hvilke roller de selv vil indtage ombord på skibet lige så hvilke roller, der er acceptable ombord 

på skibet. Ved denne gennemgang er det således blevet gjort muligt at fremføre, i hvor høj grad  

normerne er styrende i en fastlæggelse af, hvilke roller der er tilgængelige på skibet, og at 

eleverne må uddelegere rollerne ud fra fællesskabets bedste.  

Rollefordelingens dynamik bliver i kapitlet om rollefordelingens kunst baseret på de normer og 

traditioner, der kommer til udtryk i elevernes normregulerede handlinger. Denne danner således 

basis for den dynamiske rollefordelings delelementer, hvilket gør det muligt at belyse 

problemstillingen ved at gå fra et overordnet til et individuelt plan. Eleverne ombord på skibet 

bruger således bevidst og ubevidst metoder og forskellige værktøjer til at sammensætte deres 

rollegalleri, der umiddelbart manifesterer sig ved en løbende forhandlinger om, hvilke elever der 

skal indtage hvilke roller og hvor. Sådanne forhandlinger forekommer, da der implicit i en  

gruppestruktur ligger et regelsæt om, at en gruppe ikke blot kan bestå af én form for rolle. 

Således bliver eleverne nødt til at fordele rollerne, så der i samtlige grupper er en dynamik, der 

tilnærmelsesvis efterkommer en så dynamisk form, at gruppen kan fungere som en helhed.     

 

Skoleskibet Georg Stage arbejder under nogle stramme regelkrav fra overordnede myndigheder, 

bestyrelse såvel som fra den faste besætning ombord på skibet.  Skibet lever en hverdag, der er 

karakteriseret ved et fast sæt af traditioner og normer for livet til søs. Dette skaber et meget 

klart afgrænset rum for, hvilke roller der vil kunne findes på skibet, til trods for ønsket om at 

kunne indeholde alle former for roller. En af måderne, hvorpå den enkelte elev kan påvirke sin 

rolle ombord på skibet, er derfor blandt andet ved at påvirke de overordnede normer ombord 

på skibet. Dette gør eleverne ved løbende at udfordre de allerede eksisterende normer, idet de 

umiddelbart søger bevæggrunde til normens eksistens; der sker altså en påvirkning gennem en 

italesættelse. En af de afgørende grunde til at eleverne har så stor mulighed for at påvirke 
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normerne, trods de meget afgrænsede rammer og faste strukturer på skibet, er, at der afspejles 

og vægtes bløde værdier. Idet bløde værdier er langt mere subjektivt præget, skabes der et 

råderum for eleverne, hvor de har mulighed for ikke blot at påvirke andre gennem fastsættelse 

af normer eleverne imellem, men også i forhold til skibets samlede besætning. Det vil sige, at 

der på trods af at livet ombord på skibet er er en del af en uddannelse og forbundet med hårdt 

arbejde det meste af dagen, bliver de enkelte elevers sociale kompetencer i deres roller også 

vurderet.  

De normer, der præger elevernes roller, kommer ofte til at bære præg af, om de ved, at de bliver 

betragtet af officerer eller ej, da karaktergivning i bløde værdier og kompetencer er en del af 

elevernes hverdag. Det vil sige, at der forekommer forskellige normer ombord på skibet, alt 

efter hvilke sammenhænge eleverne indgår i, og den enkelte elevs rolle kommer derfor også til 

at blive reguleret efter, hvilke gruppekonstellationer de indgår i. I alle disse grupper udarbejdes 

der således blandt eleverne forskellige normer for opførsel, hvor hver enkelt elev har mulighed 

for at påvirke den rolle, han har på skibet. 

 

Roller eksisterer udelukkende i interaktion med andre individer. I og med at eleverne er 

omgivet af andre mennesker 24 timer i døgnet, står de hele tiden overfor at skulle spille en 

rolle, dvs. at der hele tiden forekommer interaktion eleverne imellem i form af handling og tale. 

Dette forhold medfører, at der i langt højere grad er fokus på de roller, man spiller, da det er 

svært at opretholde et konstant indtryk af de roller, den enkelte spiller. Eleverne indgår således 

passivt stiltiende eller aktivt verbalt eller i handling via forhandlinger om, hvorledes normerne 

og rollefordelingen skal være på skibet. Stiltiende ved at de ikke reagerer handlende i de 

situationer, hvor det er muligt at være med til at sætte nye standarder for normerne ombord på 

skibet; verbalt ved at udfordre eksisterende normer ved at  italesætte dem eller handle. Men når 

dette nu er nævnt, er det endnu engang vigtigt at påpege, at der i en hvilken som helst gruppe 

skal forekomme en vis dynamik. Skibets ledelse danner således skifterne ud fra en formodning 

om, at lige netop denne konstellation vil skabe en vis dynamik ud fra skøn om visse 

kompetencer hos de enkelte elever. Således er det langt fra altid muligt for alle eleverne at få 

den rolle, de forventer, da der ikke er mulighed for, at alle besidder samme rolle. Således står de 

hele tiden over for refleksivt at forholde sig til de roller, der står til rådighed og de roller, de nu 

engang har på skibet i alle de gruppekonstellationer, de indgår i.  
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Der vil hele tiden forekomme en regulering af elevernes roller, men der hvor de springer i 

øjnene på den samlede besætning på skibet, er, når en elev ændrer sin rolle radikalt over en 

kortere periode. Især springer det i øjnene, når der sker markante ændringer i forhold til den 

tidligere rolle, eleven har besiddet. Måden, hvorpå den enkelte elev har mulighed for at ændre 

den rolle, han eller hun har ombord på skibet, går via ændring af selvrepræsentationen. Det er 

langt fra alle eleverne, der ændrer deres selvrepræsentation bevidst. I langt de fleste tilfælde er 

de nødsagede til at justere deres roller i forhold til deres selvfremstilling, idet ytringer og 

handlinger skal være samstemmende for den troværdige rolle. De er således i høj grad også 

nødsagede til at finjustere deres roller i forhold til de andre og den samlede gruppedynamik. 

Det er af stor nødvendighed, at den enkelte ikke falder igennem ved at give eksplicit udtryk for, 

hvad deres rolle indebærer; det vil sige måden, hvorpå de giver udtryk for dem selv og det 

egentlige indtryk, andre får af dem. Det kræver endvidere, at der er sammenhæng mellem det, 

de giver udtryk for og de tilhørende handlinger. Formår den enkelte ikke at skabe sammenhæng 

mellem disse to dele, kommer rolleindehaveren til at give udtryk for at være falsk. Er det ikke 

muligt for eleven at understøtte rollen verbalt, synes det praktisk talt at være en ufremkommelig 

opgave at lave et succesfuldt rolleskift, på trods af at rolleskiftene sjældent sker som en bevidst 

handling.  

Sidst men ikke mindst kan denne analyse vise, at roller umiddelbart er langt mere fleksible end 

man umiddelbart skulle formode i et så stramt struktureret miljø. Formodninger om, at roller i 

sådanne miljøer i høj grad vil være forholdsvis konstante enheder, er ikke tilfældet, måske netop 

fordi der i dette miljø er brug for at kunne udnytte den plads inden for de stramme strukturer, 

for at opveje den intensitet, livet leves med på skibet. 

5.1 PERSPEKTIVERING 

Nærværende opgave har taget afsæt i en beskrivelse af Georg Stages dagligdags strukturer samt, 

hvorledes Georg Stage placerer sig komparativt i forhold til lignede former for 

undervisningsinstitutioner, der bærer præg af at være totale institutioner, der også er 

kendetegnet ved mere eller mindre faste strukturer. Sammenlignes rollefordelingerne i forhold 

til, hvorledes de vil udspille sig på de tidligere sammenlignede efterskoler og folkehøjskoler, er 

det springende punkt for dette det afsluttende mål. Elevernes karakterer i de bløde fag vil være 

stærkt medvirkende til at give et samlet billede af den enkelte elev og dermed også, hvad 

eksamenen kan bruges til i et videre maritimt forløb. Derfor er elevernes roller af ganske stor 
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betydning for den enkelte, hvilket også følges af, at flere af dem tager dette i betragtning, når 

eksamens og bedømmelsen af disse nærmer sig. Elevernes rolle på skibet bliver derfor 

nødvendigvis også præget af den enkeltes fokus og formål med togtet på Georg Stage.  

Denne betragtning kunne være spændende at føre videre i en større komparativ analyse, om 

nogle tilsvarende betydningsfulde forhold ville gøre sig gældende i forhold til rollefordelingen i 

de to ovennævnte former for totalinstitutioner? Eller om de karakteristika er så tæt forbundet 

med Georg Stage, at det netop er det, der gør skibet unikt. Endvidere ville en komparativ 

analyse med det andet danske skoleskib, Danmark, og dets rollefordeling være en spændende 

udfordring. Skoleskibet Danmarks succesrate for elever, der fortsætter livet til søs, er langt 

lavere end Georg Stages. Kan rollefordelingen og den italesættelse, der er omkring skibets 

normer og traditioner, og at eleverne trods alt har noget at skulle have sagt om disse forhold,  

gøre, at de får et større udbytte og større lyst til at fortsætte livet til søs?    

Derudover kunne det være af stor relevans at se på, om resultaterne fra denne analyse vil kunne 

overføres til det øvrige samfund i form af andre organisatoriske enheder, der ikke er præget af 

at være totalinstitutioner, - altså ganske normale arbejdspladser. Vil roller være lige fleksible, om 

de fungerer under stramme eller åbne strukturer? Kan det ske under stramme strukturer, hvor 

man ellers ikke vil formode det? Det vil sige, at man godt kan udstikke retningslinier og 

principper, men at strukturer altid vil være til at manipulere med, og at det altid vil ske, at hver 

enkel gruppe vil søge at rykke grænserne, så strukturer og normer vil komme til at afspejle deres 

fælles ønsker. Disse samt mange flere problemstillinger kan udspringe af arbejdet med denne 

opgave. 
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7 BILAG 

7.1 # 1  ELEVSPØRGESKEMA 

Jeg uddeler dette spørgeskema på grund af, at jeg har fået lov til at undersøge livet ombord på 

Georg Stage, som en del af mine studier. Undersøgelserne jeg kommer til at lave ombord på 

skibet, vil i sidste ende munde ud i to store opgaver i faget socialantropologi og mit speciale i 

historie og socialantropologi. 

Jeg har selv været elev på Georg Stage i 1991 og har derfor en stor interesse i at få lov til at 

studere livet ombord på en helt anden måde.  

Dette spørgeskema, interviews og observationer vil kun blive set og behandlet af mig. 

Opgaverne og specialet vil selvfølgelig komme til at indeholde uddrag og bemærkninger fra 

mine undersøgelser, men det vil aldrig komme til at stå hvem der har gjort eller sagt det. Jeg kan 

derfor garantere fuldstændig anonymitet i forhold til det jeg oplever på skibet. 

På forhånd tak for hjælpen.  

 

 Hvad har du lavet før, du startede som elev på Georg Stage?  

 Gik du i folkeskole  

 Privatskole 

 Har du taget nogen ungdomsuddannelser? 

o Ja – hvilken …. 

o nej 

 Har du haft arbejde inden du startede på Georg Stage? 

 Ja, fuldtidsarbejde som … 

 Ja fritidsarbejde som … 

 Nej 

 Hvad vil du bruge togtet på Georg Stage til? 

 Hvad laver dine forældre? 

 Har du nogen søskende ? hvis ja hvor mange?  

 Er du ældre eller yngre? 

 Hvilke fritidsinteresser har du? 
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 Har dine fritidsinteresser ændret sig inden for seneste årrække? 

o Ja  

o Nej 

 Hvilken rolle synes du selv du har på skibet? 

o Den aktive/ arbejdsomme 

o Den styrende/ ledende 

o Den sociale 

o Den kritiske 

o Den stille 

 Hvilken rolle havde du i  skolen? 

o Den aktive/ arbejdsomme 

o Den styrende/ ledende 

o Den sociale 

o Den kritiske 

o Den stille 

 Hvilken rolle havde du derhjemme i din fritid? 

o Den aktive/ arbejdsomme 

o Den styrende/ ledende 

o Den sociale 

o Den kritiske 

o Den stille 

 

7.2 # 2 INTERVIEWGUIDE ELEVER 

 Hvad hedder du?  

 Hvor gammel er du? 

 Hvilket nummer har du og hvilket skifte er du i?  

 Er du glad for at være her? 

 Hvordan kan det være at du søgte om at komme med på dette års togt? 

 Har du søgt før om at komme med? 

 Er du glad for at være her? 
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 Har du nogen sinde fortrudt at du tog med (og hvorfor)? 

 Er der mange der er hoppet fra efter i er startet? 

 Ved du hvorfor de gjorde det – eller kan du forestille dig hvorfor? 

 Tror du der var andre grunde til det? 

 Hvordan kan det være at du søgte om at komme med på årets togt? 

 Har du før søgt ind eller søgt optagelse på noget tilsvarende? 

 Hvad havde du af forventninger om hvordan livet på skibet ville være inden du søgte? 

 Ændrede de sig efter du var blevet optaget? 

 Nu når størstedelen af tiden på Georg Stage er gået kan du så sige noget om hvilke af 

dine forventninger der er gået i opfyldelse? 

 Hvilke er ikke? 

 Har dine forventninger til togtet ændret sig i takt med sejladsen?  

 Hvordan oplever du livet og dagligdagen ombord på skibet? 

 Hvordan har du det med de andre elever? 

 Føler du at du er en del af fællesskabet? 

 Føler du at der er nogle elever der er mere populære end andre? 

 Hvorfor? 

 Hvad tror du der skal til for at blive en populær elev blandt jer som elever? 

 Tror du der er nogle ting der er bedre at kunne end andre her på skibet for at opnå 

popularitet blandt de andre elever? 

 Er det faglige ting eller mere, hvorledes man opfører sig når i er sammen som en 

gruppe (sociale)? 

 Er det efter din mening de samme ting der gør nogle elever mere populære blandt 

officererne?  

 Mener du at i alle bliver taget lige alvorligt af officererne? 

 Hvorfor tror du det er sådan? 

 På hvilke områder er togtet forskelligt fra det du har prøvet før? 

 Synes du der stilles mange krav til jer af officererne? 

 Er der forskel på den måde de stiller krav til jer i forhold til hvad du før har prøvet i 

skolen f. eks.? 
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 Synes du, du bliver hørt, hvis du kommer med forslag til andre eller anderledes måder 

at gøre tingende på?  

 Mener du at de regler du lever under er lettere at acceptere når du kender b�ggr�nden 

og formålet med den? 

 Hvorfor opstår der konflikter på båden efter din mening? 

 Hvad gør man selv for at løse konflikter i gruppen? 

 Mener du at den magtstruktur der er på Georg Stage ligner den der findes på land – 

altså i Danmark? 

 Hvornår er et skifte godt og hvornår er det dårligt? 

 Hvordan ville det perfekte skifte se ud for dig? 

 Kan det at der er en baksformand gøre at der er færre konflikter end hvis der ikke var 

en baksformand? 

 Hvorfor tror du at baksformænd er udvalgt til at have mere magt end resten af 

eleverne? 

 På hvilket grundlag tror du de vælges? 

 

7.3 # 3 INTERVIEWGUIDE OFFICERER 

Intro 

 Hvilken stilling besidder du? 

 Hvor lang tid har du haft den? 

 Hvilke uddannelse(r) har du? 

 Har du lavet noget tilsvarende inden? 

 Hvis ikke hvad har du så lavet? 

 Hvorfor har du valgt at arbejde på GS?  

 Ved du hvor mange elever der søger om optagelse på GS i forhold til det antal i kan 

tage? 

 Er skoleskibet en afspejling af den måde det fungerer i handelsflåden? 

 

Skibet kontra det omkringlæggende samfund ang. magtstrukturer 

 Hvad adskiller skoleskibet fra en traditionel arbejdsplads? 
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 Har de unge let ved at tilpasse sig strukturen på GS når de mønstrer? 

 Hvad gør i for at lære dem at indgå i skibets struktur? 

 Hvad mener du at de unge forventer sig af opholdet? 

 Er de realistiske i forhold til hvad i har af muligheder? 

 Hvad mener du er forskellen på omgangsformen ombord på skibet i forhold til, 

hvordan du mener den er på et uddannelsessted eller arbejdsplads på land? 

 Er de unge godt rustede til at indgå i arbejdet når de starter på GS  

 Synes du at eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres arbejds- og 

uddannelsessituation her på skibet? 

 På hvilken måde har de det?  

 Hvad betyder disciplin ombord på skibet? 

 Er de unge i besiddelse af den nødvendige disciplin når de påmønstrer? 

 Mener du at den disciplin der er på GS er noget særligt for livet på søen eller findes den 

i lige så høj grad på land? 

 Hvad mener du adskiller en uddannelse på GS i forhold til søfartsskolerne?    

 En af de ting der kendetegner samfundet i dag er medbestemmelse og demokrati på 

arbejdspladsen, mener du at det er noget man må forvente at blive overført til 

handelsflåden i fremtiden? 

 Tror du at det vil kunne lade sig gøre at få et skib til at fungere under sådanne forhold? 

 

Elever på skoleskibet søger faste rammer 

 Hvad er det for typer af unge der søger og påmønstrer? 

 Tror i der er forskel på de elever der søger ind på GS og dem der udelukkende søger på 

’normal’ søfartsskole? 

 Tror du at de elever der ikke kommer ind på GS søger ind på søfartsskole i stedet? 

 Hvilken betydning tror du at skibets faste rammer har på elevernes trivsel? 

 Der var mange der hoppede fra inden for den første uge efter påmønstring – var der et 

mønster i deres begrundelse for deres valg ? 

 De elever der blev kaldt ind i den første uge på ’afbud’ hvordan kan det være at de var 

blevet valgt fra i første omgang?  

 - 55 -  



 

 

 Har dem der er kommet til på et afbud haft let ved at tilpasse sig i forhold til den 

allerede eksisterende elevgruppe og skibets faste rammer?  

 Skaber skibets hierarkiske struktur ofte konflikter mellem elever og officerer? 

 Skaber den også konflikter eleverne imellem? 

 Hvordan kunne i forestille jer at de unge ville reagere, hvis der ikke var en fast struktur? 

 Tror du der er nogle elever der søger ind på GS for at få faste rammer at forholde sig til? 

 Hvilken udvikling vil du gerne have at eleverne gennemgår i forbindelse med et 

uddannelsesforløb på GS? 

 Tror du at eleverne gennemgår den samme udvikling ved at uddanne sig på en 

almindelig søfartsskole? 

 

Skifter er vilkårligt sammensat – tager ikke højde for forskellige ressourcer og kompetencer 

 Hvad mener du kendetegner en god officer? 

 Hvad mener du er kendetegnende elever i dag i forhold til da du selv var under 

uddannelse? 

 Hvis du har været med, som officer før er der så forskel de eleverne der har været med 

på de forskellige togter? 

 Hvilke kvalifikationer tror/ved du man tager højde for under udvælgelsen af elever? 

 Er kvalifikationer ifølge dig noget der skal læres fra bunden af eller er det noget der 

ligger latent i eleven og ’bare’ skal bringes frem? 

 Er der visse personlighedstyper hos eleverne der passer bedre ind i skibets dagligdag i 

forhold til andre? 

 Er der visse personlighedstyper der giver anledning til konflikter i forhold til 

officererne? 

 Er der visse personlighedstyper der giver anledning til konflikter i forhold til de andre 

elever i skiftet/på skibet? 

 Kan det skyldes andet? 

 Hvad kan i gøre for at ændre elevernes adfærd og personlighedstyper for at de bedre kan 

passe ind i skibets struktur?  
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 Folkeskolen og andre uddannelsessteder anvender ”ansvar for egen læring”, hvor 

eleverne beskæftiger sig med der lige netop interesserer dem  - hvilken betydning har 

dette for måden eleverne deltager i et skiftet 

 Giver denne undervisningsform de ung� nogle positive eller negative kompetencer i 

forhold til hvad der er relevant på GS? 

 Hvilken indflydelse har du på udvælgelsen af elever til GS? 

 Tror du skifterne ville fungere bedre hvis du havde øget indflydelse på udvælgelsen? 

 Tror du der kunne være fordele i at man søgte at forbedre grundlaget udvælgelsen og 

fordelingen af elever i de forskellige skifter gøres på? 

 Hvilke kvalifikationer mener du man skal gå efter i forbindelsen med udvælgelsen af 

elever?  

 

7.4 # 4 EVALUERINGSSKEMA ”GEORG STAGE”S TOGT 2002. 
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7.5 # 6 UDDRAG FRA GEORG STAGES KVALITETSHÅNDBOG  
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7.6 # 5 SKOLESKIBET ”GEORG STAGE”, SØFARTSSKOLE 
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