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Mens antallet af elever i hver
dansk gymnasieklasse fortsat
stiger, viser en analyse foreta-
get af Undervisningsministe-
riet, at store gymnasieklasser
ikke får flere elever til opgive
uddannelsen. 

Ser man på den gennem-
snitlige frafald i klasser med
hhv. færre end 25 elever, 25-
28 elever og flere end 28 ele-
ver, er der ingen sammen-
hæng mellem klassestørrelse
og frafald på nogen af de tre
gymnasieuddannelser. 

Analysen viser desuden, at
store klasser med flere end 28
elever på handelsgymnasiet
og det tekniske gymnasium
ikke medfører lavere karakte-
rer. Kun på det almene gym-
nasium ses et fald i karakte-
rerne, jo større klassen er,
men det gælder kun for ele-
ver, hvis forældre ikke har en
uddannelse. 

En savnet dokumentation
Undervisningsminister Tro-
els Lund Poulsen (V) mener,
at analysen afliver en myte
om store gymnasieklasser.

»Vi har manglet denne do-
kumentation i debatten,
hvor det ofte har lydt, at store
klasser fører til stort frafald.
Jeg forestiller mig ikke, at der
nu kommer 40 elever i hver
klasse, men det kan give de
enkelte skoler større frihed,«
siger ministeren. 

Et eksempel på udviklin-
gen er, at 6 af 10 klasser på det
almene gymnasium i dag har
mere end 28 elever. For knap
10 år side var det kun hver
fjerde klasse, der havde den
størrelse. 

Hos rektorerne på det al-
mene gymnasium hilser man
undersøgelsen af klassestør-

relserne velkommen.
»Hvis vi laver klasser med

28 elever, frigiver vi penge til
at lave f.eks. lektiecafeer og
vejledning til de elever, som
har mest behov for hjælp.
Det kan sikre en tættere kon-
takt mellem lærer og elever.
Det er forældet kun at se på
klassestørrelserne. Ligesom
på et universitet foregår no-
get af undervisningen i klas-
sen, mens andet sket i studie-
grupper,« siger Jens Boe Niel-
sen, der er formand for rekto-
rerne. 

Logikken er, at gymnasier-

ne får taxametertilskud fra
staten for hver elev, de ud-
danner. Hvis der er 28 elever
frem for 24 i en klasse, får
skolen flere penge fra staten
pr. klasse. 

Andre er dog stadig kritiske
med hensyn til de store klas-
ser. Bl.a. Susanne Murning,
ph.d.-stipendiat ved Center
for Ungdomsforskning, som
har forsket i fastholdelse og
frafald på gymnasierne. Hun
mener ikke, at analysen fra
ministeriet beviser, at klasse-
kvotienten er uden betyd-
ning. 

»Det kan f.eks. betyde, at
det er de skoler, som er øko-
nomisk presset til at have sto-
re klasser, derfor har et større
fokus på at nedbringe frafal-
det. Notatet kan da give an-
ledning til at stille spørgs-
mål, men man skal passe me-
get på med at bruge det som
en undskyldning for at lave
større klasser,« siger forske-
ren. 

Gorm Leschly, der er for-
mand for lærerne i det alme-
ne gymnasium, undrer sig
over analysens resultater,
som afviger fra Gymnasie-

skolens Lærerforenings tidli-
gere analyse.

Han mener heller ikke, at
ministeriets analyse tager
højde for, at gymnasierne, si-
den de blev selvejende, har
haft en motivation til at hol-
de fast på elever – også de ik-
ke-egnede og få dem til at
fortsætte i gymnasiet. 

»Det er logik, at det er
svært at fange alle elever, når
der sidder flere elever i klas-
sen. Det vil gå ud over kvali-
teten i undervisningen, når
klasserne vokser, uanset hvor
stort frafaldet i klasserne er,«
mener Gorm Leschly. 

Han oplever ikke, at færre
elever i klasserne fører til tæt-
tere kontakt mellem lærer og
elev, som rektorerne anfører:

»Det, der kan gøre en for-
skel i de store klasser, er at
sætte to lærere i hver klasse,
men det sker ikke ret mange
steder.«

Eleverne brænder for sagen
Så sent som i går præsentere-
de Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning en under-
søgelse af størrelsen på årets
nye gymnasieklasser.

Den viser, at der bliver flere
klasser med 32 elever eller fle-
re. Elevernes formand, Mar-
tin Schäfer, er dog ikke over-
rasket over, at de store klasser
ikke fører til et større frafald. 

»Mange af dem, der vælger
gymnasiet, brænder for det.
Men at frafaldet ikke stiger,
siger intet om indholdet i ud-
dannelsen i disse megaklas-
ser. Desuden går ud over in-
deklimaet, når der sidder så
mange elever i et lokale. På
mange gymnasier er lokaler-
ne ikke lavet til så mange
mennesker,« siger Martin
Schäfer.

Han mener, at klasser på 26
elever er at foretrække. 

Analysen fra Undervis-
ningsministeriet viser, at
klassestørrelserne i de alme-
ne gymnasier og på de tekni-
ske gymnasier stiger hvert år.
På handelsgymnasierne fal-
der klassestørrelserne en
smule, men det er stadig her,
at klasserne er størst.

I skoleåret 2009/2010 var
der 28,9 elever i gennemsnit. 

Store klasser giver ikke frafald
N Ifølge en analyse fra Under-
visningsministeriet er der ikke
nogen sammenhæng mellem
klassestørrelse og omfanget
af frafald.

N En myte er aflivet, mener
ministeren.

MORTEN VESTERGAARD
JAKOB BINDERUP
jakob.binderup@jp.dk
morten.vestergaard@jp.dk
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Antal klasser og gennemsnitlig frafaldsprocent fordelt på klassekvotient og tid.
Klassekvotienten er opgjort med udgangspunkt i elevens stamklasse på 1. år. Når eleverne i de danske

gymnasier begynder i 1.g
efter sommerferien, er
klasserne større end i
2010.

Sidste år var der 32
elever eller flere i 89 af
landets 1.g-gymnasie-
klasser.

I år er tallet hævet, så
133 af de nye klasser har
mindst 32 elever, viser en
undersøgelse, som Dan-
ske Gymnasieelevers Sam-
menslutning (DGS) har
foretaget.

Martin Schäfer, for-
mand for gymnasieelever-
ne, kalder resultaterne for-
uroligende.

»Så mange elever i klas-
selokalet skader det den
enkeltes uddannelse. Læ-
rerne har mindre tid til at
vejlede og hjælpe den en-
kelte elev, og indeklimaet i
lokalet bliver uudholde-
ligt,« siger han.

Siden sidste år er antal-
let af klasser med 32 elever
eller flere steget med 49,4
pct. 

Det betyder, at stignin-
gen siden sommeren 2009
runder 90 pct. med de nye
tal.

Politisk indgreb
Oppositionen vil sætte en
stopper for udviklingen.

Derfor er Socialdemo-
kraterne, SF, De Radikale
og Enhedslisten gået sam-
men om en fælles udmel-
ding, der kritiserer de vok-
sende klassestørrelser.

Loftet over klassekvoti-
enter blev afskaffet i 1999,
og derfor har der ikke si-
den været nogen begræns-
ning på, hvor store klas-
serne må være. 

Den nye undersøgelse
viser, at der findes klasser
med op til 38 elever.

Det får også gymnasie-
elevernes formand, Mar-
tin Schäfer, til at efter-
spørge et loft over klasse-
kvotienten.
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