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TILLID TIL EGNE MULIGHEDER OG 
ALSIDIG UDVIKLING? HVORDAN 

TRIVES DANSKE ELEVER?     

 
 
 
 

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d 
Skoleforskning / DPU/ Aarhus Universitet 

 



Tillid til egne muligheder? Alsidig udvikliing? 
Motivation for læring? Trivsel i skolen? 



”Unge har aldrig følt sig dårligere” 

 …overskrift i Politiken, 7.9.14, baseret på 
ny rapport fra Statens Institut for 
Folkesundhed, hvori det fremgår,  at 
danske unge føler sig mere stressede, mere 
deprimerede og mere utilfredse med livet 
end danske unge gjorde for 20 år siden 
(Statens Institut for Folkesundhed, 2014).  
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Performancekultur 

 Der er skabt en ”performancekultur” 
blandt de unge (Statens Institut for 
Folkesundhed, 2014). En kultur, der 
stresser pigerne og får drengene til at stå 
af. Det perfekte blevet det nye normale for 
pigerne (Katznelson, 27.09.14). 
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Nogle projeketer og kilder 
 ”Drengeakademiet” (se min rapport på løkkefonden.dk) 

 ”FUF”. Fremtidens Undervisningsfacilitet (se min rapport 2015 
på (katafonden.dk) 

 ”Lyst til læring” – netop afsluttet CEFU-projekt  

  Sørensen & Nielsen ( 2014) Et helt normalt perfekt selv. 
Konstruktioner af selvet i unges beretninger om mistrivsel. 
Dansk Sociologi, nr. 1/2014 

 Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv. Statens Institut for 
Folkesundhed, 2014 (rapport). 

 Katznelson: Unges identitetsudvikling – uddannelse og 
tilknytning til arbejdsmarkedet. I: Læring i konkurrencestaten. 
(2014) Samfundslitteratur 
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http://www.løkkefonden.dk/
http://www.katafonden.dk/


Børn og unge i skolen i dag 
Mange flere og meget længere i skole:  

• De går længere tid i skole nu end før 

• Flere unge starter på en uddannelse 

• De kommer hurtigere gennem 
uddannelsessystemet 

• De  unge er yngre, når de starter på 
en  uddannelse og yngre når de 
afslutter 

• De er mere 
arbejdsmarkedsorienterede – ’få 
noget på cv’et’ 

•  De er mere ’fornuftige’ (senere 
alkoholdebut, færre rygere, færre 
kriminelle, senere sexdebut) 

 

Tegn på alvorlige trivselsproblemer 

• Forsat højt frafald og dropout 

• Manglende deltagelse i 
undervisningen,  – store problemer 
med ”privat mediebrug” i timerne  

• Flere psykiske diagnoser til børn og 
unge 

• Flere problemer med  
præstationsangst  

• Stress helt ned i børnehaven 

• Flere uddanner sig til arbejdsløshed 

• Polarisering mellem  stressgruppen 
og restgruppen 
 



Tre overordnede forandringer  

 Test og 
præstationsorientering 

 Ændrede 
kommunikations- og 
vidensformer (”Being 
alone together”) 

 Øget polarisering 
mellem restgruppen og 
stressgruppen 
 



1. Test og præstationsorientering 
i skole og uddannelsesliv 
• Uddannelse skal ruste unge til at være ‘employable’ 
• Forskydning fra ‘dannelse ‘ til nytte 
• Hastighedsoptik - konkurrencestat 
• Øget fokus på test, præstationer og ‘ranking’ 
• Mere standardisering 
• Udvikling af performancekultur 
• Motivation for at præstere, være den dygtigste, 

være den smarteste / smukkeste, osv. 
 

 



2. Ændrede vidensformer 

Nye mediebårne kommunikations- og vidensformer 

Høj forandringshast 

Viden og kvalifikationsbehov forældes hurtigt 

Unges online liv i ”overfladen” (”The Shallows” af Nicholas Carr) 
og i ”kommunikerende ensomhed” ( ”Being alone together” af 
Sherry Turkle) 

 

Konsekvenser for skolen: 

Det totale tab af vidensmonopol 
Manglende relevans – hvorfor  skolegang og udddannelse 
når jeg kan lære mere, hurtigere og mere  relevant på 
nettet? 
Konkurrence om de unges opmærksomhed – og 
motivation med hele medie-, gadget- og 
forbrugerkulturen 
 

 



3. Øget polarisering 

Præsterer supergodt  
Tendens til 
overmotivation 
Stress og selvskade   
 

Passer 
skolen, men 
har også 
andre 
interesser 

Har manglende eller 
ingen motivation for 
skolen. Er stået af. 
Risiko for 
marginalisering. 



Polarisering mellem…. 
Skoletræthed 
Jeg var kørt fuldstændig skoletræt. I 
det sidste år af gymnasiet gad jeg 
simpelthen bare ikke mere. Man 
skulle virkelig slæbe sig selv hen i 
skolen. Det sidste halvdel af 3. g – det 
hang mig bare ud af halsen. Jeg 
mistede bare fuldstændig 
motivationen, som jeg egentlig synes, 
jeg havde før. Så da jeg blev færdig, 
så tænkte jeg, nu skal jeg have en 
pause og prøve noget helt andet. Og 
så syntes jeg måske heller ikke helt, at 
jeg er klar til at skulle læse videre, selv 
om det sikkert vil være det bedste.  
(Esben, student fra stx) 
 

Overpræstation 
Jeg kan ligge – og det er måske ikke 
en så sund tankegang – men hvis jeg 
kommer i seng om aftenen og tænker, 
Gud, jeg har ikke nået at læse denne 
her tekst, men jeg har haft tiden til 
det, så bliver jeg bare virkelig så sur 
på mig selv, og så kan jeg godt bare 
rejse mig op og tage teksten, og så 
sidde til klokken 23.00 og læse.  (…) 
Jeg ser det sådan lidt, at hvis du går 
hjem, og du ved, at du har lektier for, 
og du har to timer, hvor du ikke laver 
noget, så har jeg det dårligt, hvis jeg 
ikke laver mine lektier, fordi jeg havde 
jo tiden til det.  
(Sofia, stx) 

 



Hvad stiller vi op med 
drengene og pigerne i skolen?  
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Projekt FUF, ”Fremtidens 
Undervisningsfacilitet”, katafonden.dk 
 

FUF Kendetegn for god naturfagsundervisning 

Fordybelse: gå i dybden med materialer og ideer  

Rammefortælling: narrativ ramme for aktiviteterne 

Åbne eksperimenter: udforske og forfølge egne ideer 

Hands on: Få tingene i hænderne – sansemæssige erfaringer 

Projektorientering. Tværfaglige, anvendelsesorienterede - og 

problemløsende tilgange -sammenhænge på tværs af fag 

Facilitering. Læreren som synlig læringsleder: facilitator og 

sparringspartner – aktivt nærvær, feed back og udfordring 

Styrkebasering. Finde egne måder at løse opgaver på og  bruge sine 

styrker og kompetencer og udvikle tro på sig selv  

Refleksion i grupper. Lade elever reflektere over egen arbejdsmetoder 

og processer i grupper og sammen med læreren (og individuelt)  
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FUF: Eksperimenter, 
udforskning, vildskab 
Kendetegn for gode naturfagslokaler 

Mulighed for ro, koncentration og fordybelse (flow)  

Æstetik og ordentlige materialer (bør udfordre alle sanser) 

Let adgang til udstyr, materialer og viden 

Gode muligheder for at eksperimentere og udforske  

Rum der lægger op til mange forskellige og varierede 

undervisnings- og læringsformer 

Rum der giver mulighed for synlig og dokumenteret læring  

Mulighed for at pakke aktiviteterne ind i rollespil og andre 

narrative tilgange 
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Drengeakademiet 
 Drengeakademiet er en ny 

inklusionsindsats for drenge 
i 8.-9. kl. med massive 
problemer. 

 Drengene kommer fra 
folkeskolen, der  indstiller 
dem til 3 ugers sommerskole 
med efterfølgende 
mentorordning hjemme. 

 Målet er at de kan vende 
tilbage til hjemskolen og 
klare 9.kl. afgangsprøve og 
en erhvervsrettet 
ungdomsuddannelse 
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OM BAGGRUNDEN FOR DRENGE AKADEMIET 

■ Dobbelt så mange drenge som piger er uden funktionelle 

læsefærdigheder 

■ Drengene trives dårligere i folkeskolen  

■ Markant flere drenge end piger modtager specialundervisning 

■ Drengene lever mere usundt end pigerne, flere bliver 

kriminelle  - og drengene dør i sidste ende flere år før pigerne 

■ Drengene må også se sig overhalet af pigerne, når det 

kommer til at få en uddannelse efter folkeskolen 

 
 
Drenge Akademiet er et læringslaboratorium,  hvor fagligt svage drenge gennem 2 ugers 

intensiv summer camp får mulighed for at løfte sig selv både fagligt, socialt og personligt. 

Det har hidtil været en succes. Nu kommer det svære: at holde de gode takter på den lange 

baner og sikre udrulningen i kommunerne. København, Ålborg og Esbjerg er på vej.  



EKSEMPLER FRA HVERDAGEN 

Synlige og individuelle mål og 
succeskriterier . 

Fagstationer med forskellige 
temaer og materialer  

Omfattende brug af digitale 
læremidler, herunder I-pads  

Løbende formativ evaluering  



IT og mobiltelefoner 
∗ Drengeakademiet lægger 

vægt på styret brug af IT 
∗ Der anvendes klassesæt af 

I-pads og pc’er men de er 
”låst” til en række 
programmer og netsteder 

∗ Private mobiltelefoner og 
gadgets samles ind og 
udleveres kun 1 time om 
aftenen  
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Drengeakademiet udvikler især de 7 
”pædagogiske” karaktertræk 

(Duckworth, KIPP-skolerne, mv) 
Selvkontrol – at have selvdisciplin og at kunne kontrollere egne følelser og reaktioner 

Engagement –at deltage aktivt, tage initiativ og udvise energi.   

Vedholdenhed – at blive ved, når noget er svært og at komme videre, når man sidder fast 

Social intelligens – evnen til at aflæse og navigere i andre menneskers følelser og motiver  

Taknemmelighed – evnen til at værdsætte oplevelser, erfaringer og andres handlinger 

Optimisme – at forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning 

Nysgerrighed – at være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden 
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De 7 træk oversat til 
”drengesprog” 
∗ Selvkontrol 
∗ Engagement  
∗ Vedholdenhed 
∗ Social intelligens  
∗ Taknemmelighed 
∗ Optimisme 
∗ Nysgerrighed 
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Evalueringen: de faglige prøver 
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