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Fredag er særlig hårdt ramt af
forsømmelser i gymnasiet.



Gymnasieeleverne vil det hele: 

Feste, forbruge, arbejde og have kærester. 

Og så gå i skole, når det ellers passer i programmet.
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Der føres ingen central statistik på området, men

alle tal peger i den samme retning: Fraværet er sti-

gende blandt gymnasieelever. I gymnasiebekendt-

gørelsen fra 1999 skred man til handling og satte

den tilladte grænse for fravær ned fra 15 procent til

10 procent. Siden er gruppen af forsømmere blot

blevet endnu større, og de bruger ikke de ledige

timer til at lave lektier. En rapport fra Undervisnings-

ministeriet sidste år dokumenterer, at over 50 pro-

cent af alle forsømmelser begrundes med alminde-

ligt pjækkeri, og at elever med meget fravær får

dårligere karakterer. Samme rapport viser, at sene

ydertimer øger forsømmelsesprocenten, og at fre-

dage generelt er hårdest ramt. 

På Frederiksborg Amtsgymnasium har rektor Peter

Kuhlman problematikken helt inde på livet. Han er

glad for de nye, skrappere regler, men succesen er

ikke ubetinget.

»10 procent-reglen har betydet, at sanktionssyste-

met træder hurtigere i kraft, og at eleverne hurtigere

kommer op i fuldt pensum. Jeg mener, det har haft

en præventiv virkning, men for de kvikke elever har

det også haft den effekt, at de opfatter 10 procent

som en pligt – man skal i hvert fald være fraværende

10 procent af timerne. Og det er der nogen, der kan

styre, men der også nogen, som pludselig får en al-

vorlig influenza, og så falder hammeren,« siger Peter

Kuhlman.

Travle unge

Det ligner en klassisk forfaldshistorie om en magelig

ungdom, som har mistet respekten for skolen, men

problematikken kan ikke reduceres til et spørgsmål

om dovne elever, mener Birgitte Simonsen. Hun er

ungdomsforsker, leder af Center for Ungdomsforsk-

ning på Learning Lab Denmark og beskæftiger sig

med unge og uddannelse.

»Unge mennesker er meget meget lidt dovne. Der er

kolossalt meget, som skal nås for at være et succes-

fuldt ungt menneske, og deres forventninger til sig

selv er mere bredspektrede end nogensinde før. Der

er sket et skred. Hvis man beskriver ungdommens

levevilkår, så er der mere af alting. Der er mere spiri-

tus, der er mere fest, der er flere stoffer, der er flere

kærester, mere erhvervsarbejde, mere sport, flere

selvmord, flere der er meget ulykkelige, der er sim-

pelthen mere af det hele – en overophedning af

ungdomslivet. Det er ikke kun fraværet i gymnasiet,

der stiger, det er også spiseforstyrrelserne, det er alt.

Således er der også mange unge, som fungerer fan-

tastisk godt, udnytter alle muligheder, rejser til ud-

landet og er dygtigere end nogensinde,« siger hun.

Peter Kuhlman er enig i, at ungdomskulturen spil-

ler en væsentlig rolle i forbindelse med elevernes

fravær, specielt når det handler om forbrugsmønstre

og øget erhvervsarbejde, men han peger også på, at

forældrene bærer en del af ansvaret.

»Vi skal se på det i et bredere perspektiv. I folkesko-

len handler det om at få skabt respekt om at gå i

skole, at skole er en vigtig investering i det enkelte

menneskes fremtid. Det forudsætter, at forældrene i

deres socialisering af børnene også lægger op til, at

skolen er vigtig. Der er sket et voldsomt skred i foræl-

drenes holdning til folkeskolen. Man tager f.eks. ele-

ver ud af undervisningen, hvis rejsen er billigere på et

tidspunkt. Dermed signalerer man til eleverne, at det

at gå i skole er mindre vigtigt end at rejse til Mallorca

i undervisningstiden, og det var ukendt for 30 år

siden og helt uacceptabelt,« siger han.

Engagement efterlyses

Ungdomskultur og manglende forældreopbakning

er plausible forklaringer på det øgede fravær i gym-

nasiet. Men hvad med gymnasiet selv? Hænger fra-

været sammen med, at eleverne ikke kan se relevan-

sen af undervisningen, eller ikke interesserer sig for

den?  

Ifølge rapporten ‘Elev/student’ (2002) fra Institut

for Gymnasiepædagogik på Syddansk Universitet

kniber det gevaldigt med elevernes engagement. De

to forfattere Steen Bech og Birgitte Gottlieb konklu-

derer: »De fleste gymnasieelever mener ikke, at

læreren kan forlange, at de udviser nysgerrighed

over for fagene eller engagerer sig i undervisningen.

Læreren kan forlange deres arbejdsindsats på de

områder, hvor det er strengt nødvendigt, men så hel-

ler ikke mere.«

Peter Kuhlman kan godt genkende billedet af de

uengagerede elever, men han ser ikke nogen grund

til at ændre undervisningsformer eller indhold af

den grund. 

»Undervisning er ikke noget reality show, og der er

meget hårdt arbejde i tysk grammatik og latin og

matematik, før man forstår det. Man skal ikke for-

vente, at uddannelsessektoren er en stor underhol-

dende soap-serie, man bare kan læne sig tilbage og

labbe i sig. Det kræver aktiv deltagelse fra elevernes

side, og nogle gange gør det altså ondt, og nogle

gange er det svært at forstå, og så må man arbejde

længe med det. Men det er ikke en holdning, de

unge har. Man hører ofte fra elevernes side, at det

ikke er spændende og interessant, men det bliver

faktisk først spændende og interessant, når man har

brugt energi på at sætte sig ind i det,« siger Peter

Kuhlman.

Som ungdomsforsker ser Birgitte Simonsen pro-

blemet noget anderledes. For mange unge er ud-

Det er ikke kun fraværet i gymnasiet,
der stiger, det er også spisefor-
styrrelserne, det er alt.
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gangspunktet for at gå i gymnasiet at udsætte det

endelige uddannelsesvalg i 3 år, og det er langt fra et

læringsmæssigt optimalt udgangspunkt.

»Gymnasiet sidder mellem mange stole, dels fordi

det er blevet en masseuddannelse, dels fordi det er

blevet en ventesal, hvor man finder ud af, hvem man

er, og hvad man skal. Og så er det noget, der skal

kvalificere til studieforberedelse, og hvordan gør

man det i et globaliseret samfund? De fleste gymna-

sieelever vil i en stille stund gerne stille spørgsmåls-

tegn ved noget af det gymnasiale dannelsesindhold

– om det er det rigtige, og om det er det, der skal til,«

siger hun.

Det er op til dig selv

Der findes ingen nem løsning på fraværsproblemet,

men både rektoren og ungdomsforskeren kan blive

enige om, at regler og sanktionsmuligheder er et

nødvendigt onde.

Jeg synes sanktionsmulighederne er udmærkede,

som de er i dag. Vi varsler eleverne og taler med

dem. Vi skal lige tage med, at der er elever, som ry-

ger ind i alvorlige personlige problemer med syg-

dom, skilsmisser eller dødsfald, og dem skal vi tage

hensyn til – der hjælper det ikke at have faste græn-

ser og sanktioner. Over for den anden gruppe af ele-

ver, som bruger de 10 procent som en pjækkemulig-

hed, har vi en glimrende sanktion, nemlig at de skal

op i fuldt pensum. Og kan de ikke leve op til det, og

stadig pjækker, så bliver de smidt ud,« siger Peter

Kuhlman og pointerer, at det grundlæggende hand-

ler om, at skolen bliver opprioriteret i forhold til fri-

tidsinteresser.

En af de fritidsinteresser, Birgit Simonsen gerne

så, at de unge gik mindre op i, er druk. Statistikkerne

på området er præget af stor usikkerhed, da de er

baseret på selvrapportering, men de tyder alle på, at

danske unge har europarekord i druk.

»Mange gymnasieelever synes selv, det går for

vidt. De bliver skyllet ind i det og fanget af gensidige

forventninger. Men hvor sjovt er det at være fuld-

stændig fraværende i store dele af sin ungdoms-

alder? Det er ikke kun udtryk for livsglæde og over-

skud – det har noter af desperation og menings-

løshed over sig, og det kan gøre det ekstra svært at

passe sine ting,« siger Birgitte Simonsen. 

Hvad der på den ene side kan ligne en ungdom

med flere muligheder og større frihed end nogen-

sinde før, er samtidig en ungdom knuget af evige

valg og store forventninger til sig selv. Og det kom-

mer blandt andet til udtryk i et øget fravær, mener

Birgitte Simonsen.

»Det, der er nyt, er, at der hele tiden er en indre

debat: Skal jeg stå op, eller skal jeg ikke? Jeg siger

bestemt ikke, at det var bedre tidligere – der var bare

ikke så mange interne diskussioner i den unges ho-

ved. Det faldt ligesom ikke for, at man kunne lade

være. Det er uhyre pinagtigt med alle de tilsynela-

dende valgmuligheder. Og jeg vil holde fast i, at det

er tilsyneladende valgmuligheder, for der er en

fælde, der klapper: Det er op til dig selv, og du skal

lade som om, du er meget interesseret, og du skal

komme, fordi du brænder for det – det er også et

krav, du stiller til dig selv. Og i virkeligheden er det en

illusion med de frie valg, for det er en nødvendighed

for at kunne komme videre i et eller andet uddan-

nelsessystem,« slutter Birgitte Simonsen. y
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