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Eleverne
kræver mere
Demokrati har eleverne
lært. Nu vil de have
bedre undervisning.

E

leverne sparker røv. Ja, undskyld udtrykket i en pæn avis. Men det gør eleverne altså. Som omtalt i Politiken lørdag har Danske Skoleelever netop fået 1 million kroner til deres ’Speak Up!’-kampagne, der
med bus, uddannelse af elever og demokrati
vil arbejde på at give eleverne mere indﬂydelse på deres skole.
Hvad vil eleverne så bruge indﬂydelsen til?
Til ﬂere fritimer og krav om surroundsound,
når der bliver vist ﬁlm i vikartimerne?
Glem det. Det var måske elevperspektivet
tidligere. Men ikke i dag. Eleverne argumenterer for mere undervisning, færre aﬂyste timer og bedre undervisningsmiljø. Lidt af en
udfordring for skolerne og for landets kommuner, hvor udgifterne per elev spænder fra
omkring 45.000 kroner til lige under 90.000
kroner i årlig udgift. Selv om nogle kommuner og skoler evner at få meget ud af få penge,
viser forskellen, hvor forskelligt kommunerne prioriterer skolen. Nogle elever og lærere
har fremragende forhold, andre møder et
helt elendigt undervisningstilbud. Her er elevernes stemme vigtig.
Især kravet om ﬂere timer er afgørende.
Som tidligere beskrevet i Politiken er det gennemsnitlige timetal fra 1. til 9. klasse på landsplan i frit fald, hvis det betragtes over en længere årrække. En elev i 60’ernes skole havde
så mange ﬂere timer på skemaet, at det svarer
til mindst et skoleår fordelt på de ni år!
Derfor er det oplagt, at elever sparker fra
sig. Få vil modsige, at folkeskolen trænger til
et spark. Og helst fremad.
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jacob.fuglsang@pol.dk

Albuerne er blevet spidset
på ungdomsuddannelserne
Konkurrencen blandt
elever i gymnasiet og på
erhvervsuddannelserne
er blevet benhård.
Stærke elever gider ikke
længere løfte de svage.
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Målretning er i fokus

Konkurrence er i fokus

»Min mor har altid lært mig,
at jeg ikke skal tænke en skid
over jobmuligheder og penge
- og at jeg skal gøre, hvad jeg
vil. Jeg har også indtryk af, at
det er det, der skaber det
hele menneske.«

K

lassekammerater, der ikke gider
lave deres lektier eller ikke er dygtige nok, må sejle deres egen sø.
Sådan er holdningen blevet blandt
mange elever på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne.
Det viser tre undersøgelser, hvoraf to
endnu ikke er offentliggjort, fra Center
for Ungdomsforskning (Cefu), Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole på Aarhus Universitet. Undersøgelserne handler om, hvordan
elever oplever at gå på
PERNILLE
henholdsvis gymnasiMAINZ
um, erhvervsuddannelse
og på VUC (uddannelse for voksne og unge, red.).
»Der har sneget sig en konkurrencetendens ind mellem eleverne, som på gymnasiet gør, at betydningen af at få gode karakterer er blevet større. Og som på erhvervsuddannelserne gør, at holdningen
er: Hvis de andre ikke tager sig sammen,
er det deres problem. Det vigtigste er, at
jeg får en praktikplads«, siger forskningsleder Noemi Katznelson.
Hun tilføjer:
»De unge er blevet mere optaget af,
hvordan de sikrer sig selv i forhold til at
kunne nå deres mål«.
Det nikker formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation Christian Træholt
genkendende til. »Det skinner også igennem på erhvervsuddannelserne, fordi der
er så stor konkurrence om praktikpladserne. Man bliver tvunget til at differenti-

ere sig fra andre og arbejde endnu hårdere«, siger han.
Noemi Katznelson mener, at den primære årsag til den øgede kamp eleverne
imellem skal ﬁndes i, at uddannelsessystemet de senere år meget tydeligt har
markeret, hvilke elever der er med – og
hvilke der ikke er.
»Eksempelvis har erhvervsuddannelserne forløb for elever, der har særlige behov, og de har, ligesom gymnasierne, forløb for eliten. Man signalerer, at nogle er
mere end andre, og den tænkning har
nogle af eleverne overtaget«.
»Derved er vi på vej væk fra uddannelsesprincippet om at samle alle elever under én paddehat og lade de stærke være
med til at løfte de svage«, forklarer hun.
Ifølge Noemi Katznelson er der de seneste 20 år sket et skift i forhold til unges
indstilling til uddannelse. Mens der i

90’erne var uddannelse til alle og frit valg
på alle hylder, er 10’erne præget af en stigende konkurrence blandt eleverne.
Blandt andet på grund af den politiske fokus på talentudvikling som redskab til at
sikre virksomheders produktivitet og
Danmarks samlede overlevelse.

Gode karakterer betyder alt
Formanden for gymnasieeleverne, Martin Schäfer, peger på andre årsager til, at
rundsavene på albuerne er kommet mere
frem.
Blandt andet at andelen af elever, der
kan søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, er blevet reduceret fra 20
til 10 procent. Og at studenter kan gange
deres eksamenssnit med 1,08, hvis de går i
gang med en videregående uddannelse
senest to år efter studentereksamen.
»Det gør, at gode karakterer bliver det
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Folkeskolen er presset. Skoler lukkes, udgifterne til specialundervisning er eksploderet og hver femte elev kan ikke gennemføre en ungdomsuddannelse. På den baggrund spørger Politiken, om folkeskolen
har en fremtid og hvilken?
Den nyudnævnte Børne- og undervisningsminister Christine Antorini
(S) har inviteret til et partnerskab om folkeskolen med alle skolens
parter: Lærere, skoleledere, kommuner, elever og forældre. Politiken
vil på dette debatmøde lade folkeskolens parter sætte en dagsorden,
som kan være udgangspunkt for en fælles national aftale blandt
skolens parter og et bredt ﬂertal i Folketinget.
Debat om nyt partnerskab med skolen
Christine Antorini (S) Børne- og undervisningsminister
Anders Bondo Christensen Formand for Danmarks Lærerforening
Jan Trøjborg Formand for Kommunernes Landsforening
Karen Ellemann Folkeskoleordfører for Venstre
Jacob Fuglsang Ordstyrer er Politikens uddannelsesredaktør

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

vigtigste. Eleverne får en følelse af, at det
vigtigste er, at de gør det godt. Tankegangen bliver individualistisk, og så vil man
hellere lade være med at hjælpe andre«,
siger han.
Elevformanden håber derfor, at regeringens nylige udmelding om at udvide
kvote 2 bliver til virkelighed.
»Og helst på den anden side af 20 procent. Det vigtigste, når man optager de
unge på en videregående uddannelse, er
ikke karaktererne. Det er de menneskelige egenskaber. Man lærer meget af et ophold i udlandet eller af at have frivilligt arbejde. Det gør en bedre til at samarbejde
og til at have en god dialog med mennesker«, siger Martin Schäfer.
Elevformanden mener, at mere gruppearbejde i gymnasiet vil kunne lægge en
dæmper på den interne konkurrence.
pernille.mainz@pol.dk
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»Der er én, der kommer og spørger
mig, om jeg gider hjælpe ham. Hvis
det er noget, jeg ved, der bliver givet
karakter i, så vil jeg ikke hjælpe, fordi
det må han lige som selv lave. Jeg
synes bare, han skulle tage selv at
lytte efter.«
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»Jeg er glad for, at jeg ved,
hvad jeg skal. Mit mål er at
fuldføre en ungdomsuddannelse. Alligevel ville det være
rart at vide: Og bagefter skal
jeg det og det.«

Tak til dig, som sender en sms med LÆGE til 1414 og støtter med 150 kr.* Du gør det
muligt for os at yde medicinsk nødhjælp til ofre for katastrofer og konflikter. Vi er klar
til at hjælpe på stedet inden for 48 timer, hvis ikke vi allerede er der i forvejen. Og vi
hjælper alle uanset race, køn, religion og politisk overbevisning. Men vi er dybt afhængige
af private donationer, så vi kan arbejde uafhængigt og ikke lade andre interesser end
patienternes behov styre, hvor og hvornår vi sætter ind. Derfor – tak.
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