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På den ene side har vi de pæne præstationspi-
ger. Dem, der stræber efter de høje karakterer, 
men som til gengæld også er dem, der er ved 
at gå til af stress. På den anden side har vi de 
ubekymrede drenge, der har et mere afslappet 
forhold til uddannelse, men har et langt stør-
re frafald. 

Selv om der naturligvis er store, individuelle 
forskelle, er køn ikke uden betydning, når det 
kommer til, hvordan du begår dig i uddannel-
sessystemet. Det er en af hovedkonklusionerne 
i undersøgelsen ”Drenge og piger på ungdoms-
uddannelserne” fra Center for Ungdomsforsk-
ning (CeFU). 

”Pigerne oplever uddannelse som meget 
 nødvendigt i forhold til at klare sig på arbejds-
markedet. Den nødvendighed er drengene 
længere tid om at opleve,” fortæller postdoc og 
ph.d. Mette Lykke Nielsen fra CeFU, Institut 
for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet. 

Ifølge hende fortæller pigerne om et ”cv-ræs, 
et jobræs og et aldersræs”. Alt sammen noget, 
der lægger et stort pres på pigerne. 

”Kvinder begynder langt tidligere end mænd 
at tænke på børn. De vil ikke være for gamle, 
når de afslutter deres uddannelse. De ved nem-
lig godt, at det kan være svært at få job, når 
man er kvinde i den fødedygtige alder,” fortæl-
ler Mette Lykke Nielsen. 

Afslapning & topstillinger
De tanker kommer først langt senere for mænd, 
der til gengæld udtrykker større ønsker om en 
pause fra studierne – især efter gymnasiet. 

”Jeg har brug for at slappe af for fuld skrue, 
som de siger, og bruger udtryk som ”så gik der 
kajak i den”. Statistisk set er de også længere 
om at gå i gang med en videregående uddan-
nelse,” siger Mette Lykke Nielsen, der alligevel 
advarer mod stereotyperne.

For selv om tendensen er, at det er drengene, 
der er de store drop-outs, og pigerne scorer alle 
12-tallerne, så er det fortsat mændene, der kan 
gå glade ind på netbank og trone på de øverste 
taburetter i samfundet. 

Fremtidsdrømme
Piger er mere bekymrede for fremtiden, især i forhold til risikoen for at blive 
arbejdsløs. Drenge er generelt ikke bekymrede for fremtiden og har et mere 
kortsigtet perspektiv på deres uddannelsesvalg.
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Uddannelse fordelt på køn

Frafald 

”Langt fra alle mænd er tabere: De får en 
 højere løn og de fleste lederstillinger. Forskel-
len er, at det tidligere var både muligt og mere 
legitimt, at mænd var ufaglærte. I dag bliver 
uddannelse mere og mere nødvendigt,” fortæl-
ler Mette Lykke Nielsen.

”Det presser jo begge køn. De tackler det bare 
forskelligt,” forklarer hun. ·

Præstationspiger
og slappe drenge
Pigers jobræs stresser – hos drengene går der kajak i den efter gymnasiet

19 % af de unge mænd står i dag uden ungdoms-
uddannelse, når de er 25 år. Det gælder kun 14 % 
af kvinderne. 
37,2 % af de mandlige studenter er ikke i gang 
med en videregående uddannelse tre år efter 
 deres studentereksamen – mod 29% af de kvinde-
lige studenter. 
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Størst sandsynlighed for frafald er der for drenge, der 
begynder på en erhvervsuddannelse. Her vil gennem-
snitligt 52 % af drengene falde fra mod 50 % af pigerne. 
Piger på gymnasiet er omvendt mindst tilbøjelige til at 
falde fra. Godt 15 % vil falde fra mod 20 % af drengene. 

Frafaldstallene skal tages med forbehold, da frafald 
opfattes forskelligt, og da en del  af registreret frafald 
skyldes skift til anden uddannelse eller fx mangel på 
praktikplads. 
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