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ØRESTAD: Første skoledag var 
det tydeligt. Pigerne var i over-
tal inde i klasseværelset. Ellers 
lagde Jennifer Krames ikke 
mærke til det. Måske fordi de 
var gode til at tale sammen på 
tværs af  klikerne. Måske fordi 
pigefnidderen aldrig udvikle-
de sig til unødvendigt drama. 
Derfor mistede kønsfordelin-
gen langsomt sin betydning for 
den sproglige student fra Øre-

stad Gymnasium.
»Der skal ikke være kvoter 

for, hvor mange piger og dren-
ge der skal være i klassen. Man 
skal have lov til at vælge ud fra 
ens egne interesser. Det skal 
ikke handle om kønsfordelin-
gen i klassen. Selv om jeg gik 
i en pigeklasse, talte jeg med 
drengene. De gik bare i nogle 
andre klasser.«

Jennifer Krames så aldrig 
overvægten af  piger i klassen 
som et problem. Det gør gym-
nasierne til gengæld selv. Igen-

nem de sidste år er pigerne be-
gyndt at fylde mere i statistik-
ken over studenter fra STX. 

Her i 2013 var 61 procent 
af  de dimitterede piger, mens 
resten var drenge. Selv om 
drengene søger over til HTX 
og erhvervsuddannelserne, er 
gymnasierne bekymrede. Hvis 
udviklingen ikke bliver vendt, 
ender gymnasiet med at blive 
renset for drenge.

Gymnasiet har et problem
Jens Boe Nielsen er formand 
for Gymnasieskolernes Rek-
torforening.

På hans eget gymnasium 
har man oprettet en linje med 
samfundsfag og idræt. Det fik 
drengene til at melde sig. Hans 
egen kongstanke er, at nogle 
af  studieretningerne bør være 
mere rettet mod erhvervsud-
dannelserne. Og så skal man 
øge andelen af  teknologiske 
og innovative fag. Gymnasiet 
skal være repræsentativt for 
det danske samfund. Derfor 
skal kønnene være ligeligt til 
stede i klasseværelserne.

Da Camilla Hutters så talle-
ne for dette års studenter, blev 
hun selv overrasket over, hvor 
markant kønsopdelingen er på 
mange ungdomsuddannelser. 

Souschefen på Center for 
Ungdomsforskning ved Aar-
hus Universitet er ikke i tvivl 
om, at gymnasiet har et pro-
blem. Den skæve fordeling 
gør noget ved mangfoldighe-
den. Det stigende antal piger 

peger på, at uddannelsen må-
ske ikke er rummelig nok.

»Hvis et bestemt køn i hø-
jere grad bliver tiltrukket af  
en uddannelse, kan det være et 
tegn på, at der ikke er særlig 
stor rummelighed. På samme 
måde hvis skolen kun tiltræk-
ker dem med en særlig social 
baggrund eller etnicitet. Det 
gælder både den måde, man er 
sammen på, og den måde, der 
bliver undervist på.«

Alle er enige om, at der er 
ligestilling, når det gælder 
unges mulighed for uddan-
nelse. Men mange uddannel-
ser forbindes med et bestemt 
køn. Og køn spiller ind, når de 
skal vælge uddannelse, vurde-
rer Camilla Hutters.

»De vælger ud fra interes-
se, men også ud fra, hvad der 
er genkendeligt, acceptabelt 
og statusbetonet. De tænker 
over, hvad der er passende i 
forhold til deres køn. Hvad er 
rigtigt at gøre som dreng el-
ler pige. På HTX taler de for 
eksempel om, at her kan man 
rigtig nørde igennem. Det er 
noget, som drengene finder 
rigtig attraktivt. Det handler 
meget om identifikation i den 
alder. Selv om uddannelserne 
ikke har et mål om at tiltrække 
det ene køn, så sker der sim-
pelthen sådan nogle processer. 
Ligesom social baggrund også 
spiller en rolle.«

Forskellig indgang
Camilla Hutters har iagttaget, 

at piger og drenge har en for-
skellig indgang til uddannelse. 
Pigerne finder det nødvendigt 
at tage en akademisk uddan-
nelse for at klare sig godt se-
nere hen. Et levn fra kvinde-
frigørelsen, hvor uddannelse 
var en vej til selvstændighed 
for piger. Drengene tænker, at 
de sagtens kan klare sig som 
iværksættere eller med en han-
delsuddannelse.

»På den måde spiller køn 
ind, når det gælder de unges 
billeder af  fremtiden. Køn har 
stadig en rolle på et kulturelt 
plan, når det gælder forvent-
ninger til, hvordan man skal 
klare sig i samfundet.«

Faldgruben er den samme 
som løsningen. Når gymnasi-
erne tænker i køn, kan de fin-
de ud af, hvad der virker for 
drengene. 

Men de kan også ufrivilligt 
komme til at diskriminere og 
gøre fremtidsscenariet om en 
pigeskole endnu mere virke-
ligt.

»Det kan hurtigt blive me-
get stereotypt, hvor nogle en-
der med at lave uddannelser 
kun for drenge og uddannel-
ser kun for piger. For eksempel 
at man laver idrætslinjer, fordi 
»så kommer drengene nok«.

Undersøgelser viser, at der 
ofte er større forskel pigerne 
imellem og drengene imellem 
end mellem dreng og pige. Det 
kan virke ekskluderende i sig 
selv, at man laver særlige ting 
for drenge og piger.«

»Vi var ved at                                 
blive en pigeskole«

KØNSFORDELING. Gymnasiet skal være for alle, men pigerne bliver fl ere og fl ere. 
Hvis ikke gymnasiet skal ende som en pigeskole, skal der gøres noget.

Jennifer Krames er blevet student fra Ørestad Gymnasium. Hun har gået i en klasse med en masse piger. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix .
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EFTERLYSNING
Parakit (grøn m. rød hals)
bortfløjet 13. juli fra
Hadsten Alle 33, 2770
Kastrup. Er meget savnet
af mig og dens mage
gennem mange år.Tlf. 32
51 48 76
Charlotte Jensen
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nemt, hurtig og billigt.
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Kære Tobias!
Stort tillykke med din
første runde fødselsdag,
søndag den 28. juli. Vi
håber, du får en dejlig dag.
Knus fra Farmor og Farfar
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