
8 INDLAND mandag 11. februar 2013 mandag 11. februar 2013 INDLAND 9

D Å R L I G T  G E N N E M S N I T

tema
D Å R L I G T  G E N N E M S N I T

tema

Når så stor en andel af de
drenge, der klarer sig ringe i
folkeskolen, også klarer sig
dårligt senere i livet, er det
selvsagt værd at gøre noget
ved de drenges skolegang,
mener Løkke-fonden.

– Vi vidste godt, at flere
drenge har det svært end pi-
ger i folkeskolen, men det
faktum, at det har så store
konsekvenser senere i livet,
overrasker os, siger Sofie
Münster, der er direktør i
Løkke-fonden.

Løkke-fonden er Venstres
formand Lars Løkke Ras-
mussens fond, der har som
mission at hjælpe unge
drenge væk fra kanten og
ind i samfundet.

Sofie Münster mener, at
der skal en anden tilgang til,
hvis de hårdt stillede dren-
ge skal hjælpes. Det har fon-
den blandt andet gjort via
pilotprojektet Drenge Aka-
demiet.

– Vi gennemfører projek-
ter, hvor vi kommer med en
helt anden tilgang til at un-
dervise drenge. Det giver
gode resultater, og det mest
tankevækkende er at følge
dem bagefter – de fasthol-
der nemlig udviklingen, si-
ger Sofie Münster.

Til sommer vil 100 drenge
have mulighed for at delta-
ge i Drenge Akademiet, hvor
der snart bliver åbnet for an-
søgning. Indtil da vil forsk-
ningsgrundlaget omkring
drenge og undervisning bli-
ve styrket.

Ny tilgang
giver
resultater

Dårlige karakterer i folke-
skolen får store konsekven-
ser for dele af drengene se-
nere i deres liv. 28 procent
af de drenge, som klarede
sig dårligst i folkeskolen for
ti år siden, er i dag på offent-
lig forsørgelse. 

Det viser en undersøgel-
se, som den uafhængige
tænketank Kraka har lavet
for LøkkeFonden.

Økonom og forsknings-
chef hos Kraka Esben Anton
Schultz hæfter sig især ved
den store sammenhæng
mellem dårlige karakterer i
folkeskolen, og den måde
man klarer sig på senere i li-
vet:

–Klarer man sig dårligere i
dansk og matematik i folke-
skolen, så klarer man sig
dårligere senere i livet. Det
er overraskende, at det er så
markant, og at det kan ses så
tidligt.

Undersøgelsen viser og-
så, at 60 procent af de dren-
ge, der klarede sig dårligt i
skolen for ti år siden, i dag
ikke har fået anden uddan-
nelse end folkeskolens af-
gangsprøve.

Det overrasker ikke pro-
fessor i pædagogik ved Aar-
hus Universitet Niels Ege-
lund:

–Hvis du får dig en uddan-
nelse, så er chancen mindre
for, at du ender på offentlig
forsørgelse og i kriminali-
tet, mener han og tilføjer, at
grunden også skal findes i,
at mange af de job, som
ufaglærte kan tage, er for-
svundet.

Ikke opmærksomme
At det lige er blandt drenge-
ne, at man finder mange
med et dårligt karaktergen-
nemsnit fra folkeskolen,
forklarer lektor i uddannel-
ses- og kønsforskning Steen
Baagøe Nielsen fra Roskilde
Universitet således:

– En del af drengene er ik-
ke specielt opmærksomme
på, at præstationer i skolen
betyder noget for deres
fremtidige muligheder.
Samtidig er der tilsynela-
dende en kulturel accept af,
at skolen nok heller ikke
»ligger til drenge«, og det er
ikke særligt motiverende,
siger han.

Dårlige 
karakterer
sender drenge
på støtten
KONSEKVENS: Allerede ved folkeskolens afgangseksamen er
det muligt at se, hvilke drenge der får svært ved at forsørge sig
selv. Det viser en ny undersøgelse. 
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DRENGE 
MED DÅRLIGE 
KARAKTERER
■ 28 procent af de dren-
ge, der havde et karakter-
gennemsnit blandt den
dårligste tiendedel, er
endt på offentlig forsør-
gelse ti år efter, de gik ud
af folkeskolen. Blandt
drengene i den bedste ti-
endedel er kun fire pro-
cent på offentlig forsørgel-
se.

■ 60 procent af drengene
med dårlige karakterer
havde ti år efter, de afslut-
tede folkeskolen, ikke an-
dre uddannelser end net-
op folkeskolen. Til sam-
menligning er den tilsva-
rende andel blandt dren-
gene med gode karakterer
kun fem procent.

KILDE: KRAKA

Konsekvenserne er klare.
Den del af drengene, der
klarer sig dårligst ved folke-
skolens afgangsprøve, får
ikke nogen anden uddan-
nelse, og 28 procent ender
på offentlig forsørgelse.
Hvis det skal undgås, så skal
der sættes tidligere ind, me-
ner to eksperter. En af dem
er forskningschef ved Kraka
Esben Anton Schultz. 

– Al forskning peger på, at
så tidlig en indsats som mu-
lig er vigtig, hvis man bryde
den sociale arv, siger.

– Regeringens forslag om
en heldagsskole er et skridt i
den rigtige retning. Al forsk-
ning peger på, at der skal gø-
re en indsats allerede i bør-
nehaven og vuggestuen.
Der er nærmest nogen, der
peger på, at den første ind-
sats skal ske under fødsels-
forberedelserne, siger han.

Andre rollemodeller
Han bakkes op af professor i
pædagogik Niels Egelund
fra Aarhus Universitet, der
også mener, at folkeskolen

skal sætte tidligere ind for at
motivere drengene bedre.
Men han peger også på et
andet problem i den danske
folkeskole:

– De første tre til fire år
møder drengene stort set
kun kvinder i folkeskolen.
Drengene skal have mandli-
ge rollemodeller, som kan
være med til at give drenge-
ne nogle mere maskuline
udfordringer end at sidde
stille og læse. Det kan moti-
vere dem i skolen, siger pro-
fessoren. 

Forskningschef: 
Der skal sættes tidligt ind
INDSATS: Eksperter peger på, at der skal sættes tidligere ind,
for at hjælpe de drenge, der har det svært i folkeskolen.

UDFORDRING:
Der findes en

måde at hjælpe
de drenge, der

klarer sig dårligt
i folkeskolen.

Ifølge Anne 
Mette Hede Jen-

sen skal folke-
skolen tænke 

læring og under-
visning på mange

andre måder.

Tiden er løbet fra den måde, som folkeskolen
har undervist elever på i generationer, siger
en ekspert i læring. 

Børn har forskellige behov og styrker, og
det er dem, som man skal finde frem til, lyder
det fra Anne Mette Hede. Det kan hjælpe de
drenge, der klarer sig dårligst i folkeskolen:

– Jeg tror, at folkeskolen har en god vilje til
at gøre det godt for mange. Men vi er nødt til
at tænke undervisning anderledes. Vi skal ik-
ke gøre det samme for alle i skolen, når det
tydeligvis ikke er det rigtige for mange, siger
Anne Mette Hede, der underviser i læring og
kommunikation.

I dag er hun selvstændig og er været med i
LøkkeFondens projekt »Drengenes Akademi«

Hun er uddannet folkeskolelærer og under-
viste på en folkeskole i Varde igennem ti år,
hvor hun havde med de ældste elever at gøre. 

Find drengenes styrke
For at motivere drengene til at lære, så hand-
ler det ifølge Anne Mette Hede om at finde de-

res styrker og arbejde ud fra dem. Man skal
finde frem til, hvordan den enkelte dreng læ-
rer bedst, men måden, som de bliver mødt
på, er vigtig.

– Det altafgørende er, at man har en tyrker-
tro på deres potentiale At man ikke tvivler på,
at de kan det, de vil. Det er de aldrig blevet
mødt med før, siger hun.

Netop denne tilgang til undervisning arbej-
dede Anne Mette Hede med i LøkkeFondens
»Drengenes Akademi«. I sommeren 2012 sat-
te 23 drenge på vej til folkeskolens 9. klasse
hinanden stævne på Assersbølgård ved Vejen
til en tre uger lang sommercamp i læring. De
skulle blive bedre til dansk, matematik og
læsning. Noget de alle havde svært ved.

– Fælles for drengene var, at de alle havde
mistet troen på, at de kunne lære. Samtidig
med, at de havde svært ved dansk eller mate-
matik, fortæller Anne Mette Hede.

Igennem de tre uger på sommercamp for-
bedrede drengene i gennemsnit deres læs-
ning med 25 procent, deres grammatik med

43 procent og deres færdighedsregning med
31 procent.

Det gjorde de ved hjælp af det, som Anne
Mette Hede kalder for styrkebaseret læring.
Altså hvordan eleven lærer og præsterer
bedst. Om det så er ved at stå op og lave

grammatik, ligge på maven og læse med mu-
sik i ørene eller løse ligninger på boldbanen,
er underordnet, ifølge hende.

Ingen forhindringer i folkeskolen
Anne Mette Hede er helt overbevist om, at
den måde at lære på kan inddrages i folkesko-
len. Også uden at det koster mange penge.
Det meste handler om tilgangen til læring. 

– Jeg mener, at man skal passe på med at
gøre altid op i kroner og øre. Det handler om
viljen til at se anderledes på det og turde vo-
ve det ene øje. Der er ikke noget, der forhin-
drer os i at ændre læringsmetoderne, siger
hun.

Hun mener, at målet, uanset hvordan man
underviser drenge i folkeskolen, må være, at
eleverne er engagerede, dygtige og selv ved,
hvilke styrker de skal bruge for at kunne læ-
re:

– Så kan de tage det med sig videre i livet og
få en god uddannelse, siger Anne Mette Hede
Jensen. 

Anne Mette Hede Jensen
har siden 2010 drevet
sin egen virksomhed,
hvor hun underviser i

læringsstile. Sideløben-
de er hun pædagogisk

udviklingskonsulent
hos EUC Vest. 

»Vi skal undervise drenge på en anden måde«

Foto: 
Morten Flarup
mfl@jv.dk

Af Tim. 
S. Smidemann 
Tlf.7912 4577, tsm@jv.dk

FOLKESKOLEN

FAKTA ■ ■ ■

DRENGE AKADEMIET
■ Akademiet er startet som et pilotprojekt af
LøkkeFonden
■ Efterfølgende tests har vist, at 7 ud af 8
drenge efter campen, tror på, at de kan finde
ud af det, som skal foregå i undervisningen.
■ Til sommer håber LøkkeFonden at have 100
drenge med på campen.
■ Du kan læse mere om sommercampen på
www.løkkefonden.dk

og Søren 
Eibye Svenstrup
Tlf. 7912 4556, ses@jv.dk

Der skal mænd til at 
tackle det svage køn
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