
D et er to aktive timer, børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini (S) i af-
ten byder folkeskolens partnerskab vel-

kommen til. Dels skal partnerskabets repræsen-
tanter fra KL, Børne- og Kulturchefforeningen,
Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederfore-
ningen, Skole og Forældre og Danske Skoleelever
have noget at spise, dels skal repræsentanterne in-
spirere ministeren i det videre arbejde med at fyl-
de indhold i det, som i regeringens skolereform
kaldes aktivitetstimer.

Timerne med aktivitet er helt afgørende for sko-
lereformens succes. 80 procent af udvidelsen i ele-
vernes skoledag skal bestå af sådanne
timer, hvor fagligt indhold formidles
på en aktiv måde, og hvor pædagoger
og lærere samarbejder om at få skole-
dagen til at hænge godt sammen. 

»Der står flere steder i regeringens
forslag til en skolereform, at aktivitets-
timerne skal være spændende. Det be-
tyder forhåbentlig ikke, at de øvrige ti-
mer i skolen skal være kedelige«, som
Skole og Forældres landsformand,
Mette With Hagensen, udtrykker det.
Hun møder til dagens diskussion med
en ny undersøgelse under armen. Un-
dersøgelsen er lavet blandt forenin-
gens medlemmer, der alle er forældre til børn i
folkeskolen og samtidig medlemmer af en skole-
bestyrelse. Den viser, at hver tredje mener, at refor-
mens foreslåede skoledage er for lange. Flere for-
ældre peger desuden på, at kvaliteten af undervis-
ningen er vigtigere end antallet af timer. 

Elever vil have valgfag
Forældrene er ikke alene er med deres bekym-
ring. Også formanden for Danske Skoleelever, Ve-
ra Rosenbeck, vil på dagens møde udtrykke sin be-
kymring over, at aktivitetstimerne risikerer at bli-
ve for løse i kanten. Hun ser i lighed med Skole og
Forældre en risiko for en opdeling i klassiske un-
dervisningstimer med fast fagligt indhold og akti-
vitetstimer, hvor indholdet endnu ikke er define-
ret. Det rummer en fare for, at fremtidens skole-
dag bliver opdelt i tung faglighed og letbenet akti-
vitet. Desuden vil Danske Skoleelever foreslå, at
nogle af aktivitetstimerne i de ældste klasser byt-
tes med flere valgfag for sikre, at de ældste elever
ikke skal have tændstikker i øjnene for at holde sig
vågne gennem de længere skoledage.

Børne- og undervisningsminister Christine An-
torini har sagt til deltagerne, at partnerskabet
skal være kilde til inspiration. Hverken mere eller
mindre. Det var også derfor, der var en mødepau-
se på et halvt år, mens regeringen skruede sit for-
slag til en skolereform sammen. Om inspiration
kan kaldes et partnerskab, kan diskuteres, men
det er i hvert fald en form for aktivitet.
jacob.fuglsang@pol.dk 
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I dag mødes folkeskolens 
partnerskab. Elever og forældre
vil kræve svar på, hvor meget 
aktivitet og hvor mange timer
eleverne skal have.
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E n ting er drenge og piger på ung-
domsuddannelserne enige om: De
vil have engageret og afvekslende

undervisning. 

Derudover forholder de sig meget for-
skelligt til skolen. Drenge er gennemgå-
ende selvsikre og afslappede i forhold til
skolen. De tager skolen stille og roligt og
er ikke bange for at sige deres mening. Til
gengæld er de også mere tilbøjelige til at
koble ud af undervisningen, hvis de ikke
finder den interessant. 

Piger fremstår mere usikre og bekym-
rer sig mere. Både om uddannelse og om
fremtiden. De lægger vægt på at være am-
bitiøse og flittige, men bliver ofte også
mere stressede og usikre i forhold til de
krav, skolen stiller. 

Det viser en ny undersøgelse, som har
fokuseret på, hvad køn betyder for elevers
deltagelse og motivation i uddannelse og
læring. I undersøgelsen indgår spørge-
skemaresultater fra 3.541 førsteårselever
på 20 forskellige ungdomsuddannelser,

en række interview med elever og obser-
vationer af undervisning og dagligdagen
på skolerne. Undersøgelsen er gennem-
ført sammen med Forum 100%.

»Når drengene er for afslappede i sko-
len, kan konsekvensen være, at de ikke læ-
rer det, de skal, og derfor ikke klarer sig
godt på længere sigt. Men pigernes be-
kymrede tilgang kan betyde, at de allere-
de som 15-16-årige er stressede og bekym-
rer sig overdrevet om skolen og fremti-
den«, siger lektor og souschef på Center
for Ungdomsforskning Camilla Hutters,
der er ansvarlig for undersøgelsen.

Ungdomsuddannelserne bør forholde
sig langt mere til kønsforskellene, siger
hun. Hverken drengenes afslappede atti-
tude eller pigernes bekymring er nemlig
positiv og vidner om alt for lidt fokus i ud-
dannelsessystemet på, hvordan kulturel-

le forventninger til piger og drenge påvir-
ker hverdagen i skolerne: 

»Nogle drenge synes decideret ikke, at
man bør gå for meget op i karakterer og
være for ambitiøs eller stræbsom. Og så er
det interessant, at eleverne faktisk auto-
matisk fordeler kønsrollerne i undervis-
ningen. I et gruppearbejde er det drenge-

ne, der er de innovative, mens pigerne ta-
ger referat og organiserer«. 

Du siger, at hverken drengenes afslappet-
hed eller pigernes bekymring er godt. Hvor-
dan kan man komme det til livs?

»Det er en reaktion på det uddannelses-
system, vi har i Danmark. Når vi tvinger
de unge til at træffe tidlige uddannelses-

valg og tænke langsigtet, risikerer vi at ta-
be nogle af drengene. Det danske uddan-
nelsessystem er baseret på stor selvdisci-
plin, men måske skal man have lov at lære
det i stedet for, at det er et krav, de unge
bare skal leve op til«.

Det lyder næsten, som om man burde lade
drengene starte senere end pigerne?

»Jeg ville være meget bekymret for at
dele op efter køn. Der er selvfølgelig dren-
ge, der er meget målrettede, og piger, der
ikke er stressede. Kønnet er kun én af
mange faktorer. Vi skal snarere tænke me-
get mere inklusion, og at der er mange
måder at lære på«. 

Hvordan kunne man indrette udskolin-
gen i grundskolen, så man kommer køns-
problemer til livs i ungdomsuddannelserne?

»Hvis det handler om køn, er det helt
grundlæggende vigtigt, at både folkesko-
ler, gymnasier og erhvervsskoler er op-
mærksomme på forskellene. Mange af
dem handler om, at arbejdsmarkedet stil-
ler kønnene forskelligt. Og derfor er det
vigtigt, at man allerede i grundskolen gi-
ver dem erfaring med især de erhverv, der
er meget kønsopdelte, så man udfordrer
unge i, at det for eksempel ikke kun er
kvinder, der bliver sygeplejersker«.
jakob.stig@pol.dk
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For lidt fokus på køn 
betyder, at flere piger 
bliver stressede, mens flere
drenge tager skolen, som
den kommer, siger forsker
bag undersøgelse.

Drenge er afslappede, 
piger er bekymrede Flest drenge Flest piger
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Flere drenge end piger står uden uddannelse som 25-årige. Samtidig er 
markant flere unge kvinder end mænd stressede. Rapporten ’Drenge og piger 
på ungdomsuddannelserne’ ser på kønsforskellene i uddannelsessystemet.

Lægger vægt på at have en 
afslappet tilgang til skolen

Tager let på skolens krav

Oplever, at de skal have styr på det 
hele – både fagligt og socialt

Stresser over skolens krav

Er ubekymrede for fremtiden:
’Det går jo nok’

Er bekymrede for fremtiden:
’Hvad hvis jeg bliver arbejdsløs?’

Ser andre karriereveje 
end uddannelse

Oplever uddannelse som 
den eneste vej

Foretrækker engageret og 
afvekslende undervisning

Foretrækker engageret og 
afvekslende undervisning

Der findes drenge og piger indenfor begge grupper.


