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Flere drenge
opdager uddannelse
N Nye tal for hvor mange
unge, der forventes at få
en ungdomsuddannelse og
en videregående uddannelse,
viser, at drengene haler ind
på pigerne.
N Især indvandrerdrenge får
mere uddannelse.
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I flere år har drengenes skæbne i det danske uddannelsessystem givet panderynker
hos politikere og forskere,
når det har vist sig, at for få
drenge vælger at tage en uddannelse.
Nye tal for, hvor mange
der forventes af få en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, viser
dog, at drengene haler hastigt ind på pigerne, om end
de stadig halter bagefter.

Fra 2007-2010 steg prognosen for, hvor mange drenge der vil få mindst en ungdomsuddannelse fra 81,7 til
87,6 pct., mens pigernes andel steg knap 2 pct. til 91,7
pct.
Samme tendens ses på de
videregående uddannelser,
hvor andelen drenge i samme periode er steget fra 39 til
47 pct.
Endnu mere tydelig er udviklingen, når man ser på
drenge med indvandrerbaggrund. Her er andelen, der
får en ungdomsuddannelse,
steget næsten 10 pct. til 76,9
pct., og også for indvandrerdrenge, der vil få en videregående uddannelse, er andelen steget knap 10 pct.

Manglen på job
I flere år er undervisningen i
folkeskolen blevet kritiseret
for først og fremmest at være
målrettet pigerne, mens en
del af drengene har svært ved
at finde sig til rette. Professor

på Center for Grundskoleforskning på Aarhus Universitet Per Fibæk Laursen ser
dog udviklingen som et udtryk for konjunkturerne i
samfundet og manglen på
job, snarere end at skolen i
højere grad er begyndt at tilpasse sig drengenes behov.
»De mange drenge, som
for få år siden blev lokket til
at forlade skolen for at tage et
job, bliver nu i uddannelsessystemet. Det er den samme
mekanisme, som gør, at der i
det hele taget er flere unge,
der uddanner sig,« vurderer
Per Fibæk Laursen.
Derfor forudser han også,
at andelen af danske unge,
der uddanner sig, kan stagnere igen, når konjunkturerne ændrer sig.
»Set over flere årtier tager
en stadig større andel danskerne en uddannelse. Hvis
man for 25 år siden havde
påstået, at vi en dag ville opnå det uddannelsesniveau,
som vi har i dag, ville man

Større forventninger til drengene
Hvert år præsenteres en prognose for, hvor stor en del af en ungdomsårgang, der forventes at få
hhv. en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse 25 år efter, at de har forladt 9.
klasse. I år viser prognosen, at stadig flere forventes at tage en uddannelse - og at drengene
haler ind på pigerne.
Drenge
Piger
I pct.
Andel af en årgang der forventes at
få mindst en ungdomsuddannelse:
89,8
81,7

89,3
81,6

90,2
84,5

87,6

Andel af en årgang, der forventes at
få en videregående uddannelse:

39,2

2008

2009

GØR ET KUP
MED SØDE VINE
FRA RIVESALTES

I den rigtige retning
Noemi Katznelson, der er leder for Center for Ungdomsforskning, er enig i, at den
positive udvikling i nogen
grad skyldes den økonomiske afmatning. Hun er forsigtig med at lægge for meget i
den aktuelle statistik.
»Det går i den rigtige retning, men udviklingen skal
ses i lyset af, at de unge er blevet meget opmærksomme
på, at det er nødvendigt at få
et arbejde. Der er især færre
drenge, som går fra grundskolen og ud i arbejde, fordi
det simpelthen ikke er muligt at få et job,« forklarer
hun.
Samlet set forventes knap
90 pct. af de unge, der går i 9.
klasse i 2010, at få mindst en
ungdomsuddannelse, hvilket er 4 pct. flere end i 2007.
Det tal dækker dog over, at
ca. 4 pct. får en videregående
uddannelse uden at have en
ungdomsuddannelse, f.eks.
fordi de har en uddannelse
fra et andet land. Andelen af
unge, der reelt gennemfører
en ungdomsuddannelse er
således 85,6 pct.

Roussillon er verdenskendt for sine “Vins Doux Naturels”,
naturligt søde vine, som har været produceret i denne
Sydfranske region i over 800 år. “Vins Doux Naturels” bør
drikkes kølige eller afkølet og er perfekte til aperitif, ost,
chokolade, dessert, kaffen som en lille ”avec” eller til ren
meditation. Ordet “sød” skal ikke misforstås. Disse vine er ikke
tunge og tilbyder nemlig en exceptionel harmoni, balance,
friskhed og kompleksitet. Ægte skatte der bør opdages!
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have anset det for helt urealistisk. Derfor mener jeg heller ikke, at man kan afskrive,
at man en dag når målet om,
at 95 pct. får en ungdomsuddannelse,« siger Per Fibæk
Laursen.
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De mange
drenge, som for
få år siden blev
lokket til at forlade
skolen for at tage et
job, bliver nu i uddannelsessystemet.
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Per Fibæk Laursen
professor på Center for
Grundskoleforskning
på Aarhus Universitet

RIVESALTES AMBRÉ
2005 DOM BRIAL

År efter år vinder
Vignobles Dom Brial
talrige medaljer for
både deres bordvine
og dessertvine
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SF står nu bag Afghanistan-styrken
N SF fraskriver sig ret til at
blokere for Afghanistanpolitik. Til gengæld kommer
partiet med i forligskreds.

med,« siger udenrigsminister Villy Søvndal (SF) efter
et møde med partierne bag
Afghanistan-styrken.

SF kommer nu med i forliget
om den danske Afghanistanstyrke.
Det sker, efter at partiet
har fraskrevet sig muligheden for at nedlægge veto,
hvis der er punkter i den
kommende politik, som regeringspartiet ikke er enig i.
»Vi er i en situation, hvor
vi er medlem af en regering.
Jeg kan ikke huske noget eksempel, hvor regeringspartier optræder med forskellige
holdninger i et spørgsmål
som f.eks. Afghanistan. I og
med at vi er medlem af en regering og har tilsluttet os
Helmand-planen, som bevæger sig i den retning, vi
ønsker, så er vi selvfølgelig

Kun EL står udenfor
Forligskredsen tæller nu alle
Folketingets partier undtagen Enhedslisten.
På forhånd truede de borgerlige partier ellers med at
blokere for, at SF kom med i
forliget. Ganske vist kunne
de ikke forhindre Villy Søvndal i at sidde for bordenden
under
forhandlingerne,
men hans parti kunne de
holde ude fra mødelokalet,
lød det.
Det skyldtes netop frygten
for, at SF kunne bruge sin nyvundne ret som forligsparti
til at nedlægge veto mod, at
f.eks. Jægerkorpset skal
sendes ud, at der skal sendes
jagerfly af sted, eller at mis-

sionen måske alligevel skal
forlænges efter 2014.
Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen,
er imidlertid tilfreds med
håndfæstningen.
»Det drejer sig om, at der
kan ske noget uforudset. Det
gælder også – og det spøgte vi
lidt med – hvis SF kommer i
opposition inden 2014. Hvad
vi jo alle sammen arbejder
hårdt på. Så vil SF fortsætte
med sin begejstrede tilslutning
til
Helmandplanen,« siger Søren Espersen.
Selv om SF ikke tidligere
har ønsket at komme med i
forliget om Afghanistanstyrken, gjorde Villy Søvndal det inden folketingsvalget klart, at han ønske at
komme med, når – eller hvis
– han skulle forvalte den
danske tilbagetrækning.
/ritzau/

PR. FLASKE V/12 FLASKER

MUSCAT DE
RIVESALTES 2010
DOM BRIAL
Den berømte sydfranske
aperitif og dessertvin i
luksusudgave
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ONLINE OUTLET FOR VINELSKERE
Par creoler med pink diamanter
i alt 0,34 ct. kr. 16.800,-

www.philipsonwine.com

Priser er kun gældende ved online-køb.
Tilbud gælder til og med 11-12-11
Besparelser udregnes i forhold til vinens 1-fl. pris.
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

