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Pigerne på hhx forbereder sig mere end drengene. Men drengene er ikke 
så bange for at sige noget i timerne, selvom de ikke har forberedt sig. Det 
viser en ny stor undersøgelse om eleverne på hhx. Rikke Brown og Arnt 
Louw Vestergaard fra Center for Ungdomsforskning skriver om de køns-
mønstre, som tegner sig blandt hhx-eleverne i undersøgelsen.

Strategiske drenge og 
flittige piger

Denne artikel giver et indblik i, hvordan hen-
holdsvis piger og drenge på hhx oplever deres 
uddannelse. Herunder hvilke fag de typisk inte-
resserer sig for, og hvilke undervisnings- og ar-
bejdsformer de foretrækker. Især fokuserer ar-
tiklen dog på de forskellige strategier, som piger 
og drenge benytter sig af for at klare sig godt i 
deres uddannelse. 
 Artiklen bygger på resultater fra 
forskningsprojektet ’Læringsmiljø på hhx – kva-
liteter og udfordringer’, som for nyligt gennem-
førtes i et samarbejde mellem Center for Ung-
domsforskning og Danske Erhvervsskoler. Pro-
jektet har fokus på pædagogikken og lærings-
miljøet på hhx set fra elevernes perspektiv, og 

det analyserer de styrker, udfordringer og dilem-
maer, som hhx står overfor nu og i fremtiden. 
 Projektet bygger på en spørgeskema-
undersøgelse blandt alle landets hhx-elever, in-
terview med 61 hhx-elever, 21 lærere og 3 ledere 
samt observationer på tre handelsgymnasier, 
der blev foretaget i 200� og 2009.

Drenge er til iværksætteri
Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 
hver fjerde dreng og hver syvende pige i hhx er 
meget enige i, at noget af det bedste ved hhx er 
mulighederne for at iværksætte. 
 Her giver hhx-eleven Joakim i et af in-
terviewene en forklaring på den skæve fordeling 
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mellem kønnene, når det angår interessen for 
iværksætteri:

Joakim: Jeg tror, at det ligger til drenge-
nes natur ... bare sige: ’Prøv at høre her, 
det er mig, der har startet det her og det 
er mig der har gjort det og det er sgu 
ikke en eller anden. Det er bare noget, 
jeg har startet fra bunden af’ 
Int.: Har pigerne det ikke sådan? 
Nina: Jo, jeg vil gerne. 
Sisse: Jeg har det ikke sådan. Jeg vil 
helst gerne noget sikkert.
Joakim: Jeg tror, at drengene lever mere 
sådan i det uvisse – at enten så kan det 
sgu blive godt, eller også kan det blive 
noget lort. Hvor jeg tror mere piger, det 
er sådan mere det sikre ... Drengene det 
er mere sådan, at de vil gerne være det 
bedste af det bedste. Hvor pigerne det 
er sådan, de kan indordne sig med, at de 
måske ikke er toppen af toppen. 

Joakim mener altså, at iværksætteri ligger na-
turligt til drenge. Det er dog værd at bemærke, 
at Nina faktisk bryder det billede, idet hun er en 
af de piger, der godt kan identificere sig med 
iværksætteri. Ninas måde at være pige på bliver 
imidlertid ikke anerkendt i samtalen, men forbi-
gås i tavshed. Måske fordi den ikke kan rummes 
af den forestilling om naturlighed, som Joakim 
giver udtryk for, og som i mange henseender sta-
dig præger kønsopfattelsen i vores samfund. 

Opdelingen i maskulint og feminint
Den franske sociolog Pierre Bourdieu peger på, 
at det, vi i dag opfatter som henholdsvis masku-
lint og feminint, er en videreførelse af modsæt-
ningspar (fx hårdt/blødt, offentligt/privat, ak-
tivt/ passivt), der kan spores tilbage til de mest 
primitive samfund. Det er ifølge Bourdieu en 
struktur, vi bliver socialiseret ind i fra den helt 
tidlige barndom i familien og andre sammen-
hænge som daginstitutioner, skolen, kirken, gen-
nem sport og medier (Bourdieu 1999: 5 og 113ff). 

 Samtidig lægger han vægt på, at de 
former, som det feminine og maskuline tager, 
varierer i forskellige historiske epoker. Det, der 
på et givet tidspunkt i en given kontekst frem-
står som naturlige og ubrydelige opdelinger mel-
lem feminint og maskulint, er altså historisk 
skabte og foranderlig størrelser. 
 I uddannelsessystemet kommer disse 
historisk skabte og foranderlige modsætnings-
par til udtryk i de forskellige uddannelsesorien-
teringer, som vi kan spore hos drengene og pi-
gerne, hvilket fører til, at der findes drenge- og 
pigeuddannelser og drenge- og pigefag indenfor 
den enkelte uddannelse. 

Piger er til sprog
Hhx-drengenes større interesse for iværksæt-
teri er blot et eksempel på dette. I undersøgel-
sen fremgår det endvidere, at pigerne til gen-
gæld har større interesse i sprog. Dobbelt så 
mange piger som drenge (16 pct. mod 7 pct.) for-
tæller således, at det, der interesserer dem 
mest på hhx, er sprog.
 At det først og fremmest er piger, der 
vælger sprogfag, er et velkendt og udbredt fæ-
nomen, som langt fra kun gør sig gældende på 
hhx. Også i det almene gymnasium er pigerne 
især i overtal på sproglige studieretninger, mens 
drengene i højere grad vælger kombinationen 
matematik, fysik og kemi (se fx Uni-C 2010: 3f). 
På det tekniske gymnasium (htx) vælger især 
pigerne studieretning med biologi, mens langt 
flest drenge vælger studieretning med fysik 
(Uni-C 2010: 1�; Ulriksen & Holmegaard: 46). 
 På hhx er ”det feminine” derimod især 
sprog og i øvrigt også internationalt orienterede 
studieretninger, mens ”det maskuline” er innova-
tion og iværksætteri men også det finansielle 
marked og økonomisk orienterede studieretnin-
ger. 

Foretrukne undervisningsformer
Ligesom hvad angår hhx-elevernes faglige inte-
resser, har drengene og pigerne også forskellige 
præferencer i forhold til undervisningsformer. 
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Flest drenge foretrækker undervisning med 
mange prøver, undervisning, hvor der udeluk-
kende arbejdes med teori, og undervisning, hvor 
mange fag inddrages, mens flest piger foretræk-
ker klasseundervisning. 
 Også disse mønstre ser ud til at 
trække på historisk og kulturelt skabte modsæt-
ningspar, der tager forskellig form på forskellige 
uddannelser. Samtidig er det værd at bemærke, 
at trods de kønsforskelle, som tallene viser, så 
orienterer mange af pigerne og drengene på hhx 
sig også på kryds og tværs af disse modsætnin-
ger. Fx siger hver fjortende dreng faktisk, at 
sprog er det område, der interesser ham mest 
inden for hhx, ligesom hver syvende pige som 
nævnt er meget enig i at noget af det bedste ved 
hhx er mulighederne for at iværksætte.  

Strategiske drenge og flittige piger
Som det fremgår af figur 1, forbereder pigerne 
sig en del mere end drengene. For eksempel er 
gruppen, som højest få gange om ugen møder 
velforberedt, dobbelt så stor blandt drengene 
(hver femte) som blandt pigerne (hver tiende). 
 Der er også interessante forskelle, når 
man dykker ned i, hvordan henholdsvis pigerne 
og drengene på hhx forbereder sig. Her peger 
elevernes besvarelser i spørgeskemaundersø-
gelsen på, at pigerne er mest flittige i forhold til 
at tage noter, når de læser lektier. Det svarer 53 

% af pigerne, at de altid eller ofte gør mod kun 
39 % af drengene. Ligeledes er der flest piger, 
som bruger deres noter fra timerne, når de læ-
ser lektier, nemlig 71 % mod 59 % af drengene.
 Derimod er der flest drenge, som for-
tæller, at de altid eller ofte går direkte til øvel-
serne og læser det af teksten, de skal bruge for 
at løse dem. Denne strategi bruger 72 % af dren-
gene altid eller ofte, mens det samme gælder for 
61 % af pigerne. Ud over at drengene forbereder 
sig mindst, ser det med andre ord også ud til, at 
de er mere selektive med, hvor de lægger deres 
kræfter, når de forbereder sig. 
 Billedet af, at drengene har en mere 
selektiv arbejdsindsats, toner også frem, når 
man ser på, hvad pigerne og drengene synes, var 
svært ved at starte på hhx. Her er det især pi-
gerne, som synes, at det var svært at give sig 
selv lov til at holde fri, da der hele tiden var no-
get, de burde lave (61 % af pigerne er enig eller 
meget enig i dette mod 49 % af drengene).
 Samlet tegner der sig et billede af, at 
især drengene er strategisk aktive, mens piger-
nes strategi i højere grad er en kontinuerlig flid. 
At især piger er glade for klasseundervisning, 
mens især drengene blandt andet synes godt om 
undervisning med mange prøver kan hænge 
sammen med, at henholdsvis pigernes og dren-
genes typiske strategier, harmonerer godt med 
netop de forskellige undervisningsformer. Klas-

Figur 1: Hvor ofte kommer du til timerne og har lavet lektier? Andele i procent, opdelt på køn. 
10.205 elever har besvaret spørgsmålet.
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seundervisningen giver således gode muligheder 
for at vise og få anerkendt sin daglige forbere-
delse, mens en mere målrettet forberedelse kan 
give pote ved prøver. 

Især drengene oplever, at de får ros
Interessant i forhold til drengenes strategiske 
aktivitet er det, at der er flere af de drenge, som 
kun sjældent møder forberedt til timerne, der 
oplever at få ros af læreren, end blandt de piger, 
som kun sjældent forbereder sig. Som det frem-
går af figur 2, oplever hver tredje af de drenge, 
som ikke forbereder sig hver uge, at de tit får ros 
af læreren. Det gælder kun hver femte af pi-
gerne.
 Generelt viser figuren, at lærerne på 
hhx ifølge eleverne er rigtig gode til at give ros. 
Og den viser også, at mængden af ros hænger 
sammen med elevernes arbejdsindsats – dog 
lidt mere for pigernes vedkommende end for 
drengenes. At så mange af de drenge, for hvem 
forberedelse nærmere er undtagelsen end reg-
len, alligevel oplever ros, kan som nævnt hænge 
sammen med, at disse drenge måske er mere 
strategiske i deres forberedelse. 
 Men samtidig kan det også have at 
gøre med, at de forholder sig mindre kritisk og 
problematiserende til deres evner og arbejds-
indsats og derfor i højere grad end de uforbe-
redte piger tør markere sig i timerne, selvom de 

ikke har forberedt sig – hvilket de så oplever, gi-
ver bonus. 
 Elevernes besvarelser i vores spørge-
skemaundersøgelse peger således på, at det nok 
ikke er tilfældigt, at det i interviewundersøgel-
sen var to drenge, som udtalte, at ”i nogle fag 
kan man sagtens være med, selvom man ikke 
lige har fået læst lektierne” og ”der er mange 
fag, hvor du bare kan resonere dig frem til et 
svar”.

Pigerne er usikre på det faglige, drengene er 
bange for at kede sig
Billedet af, at drengene forholder sig mindre kri-
tisk og problematiserende til sig selv end pi-
gerne, går igen i flere svar. For eksempel fortæl-
ler lidt over halvdelen af eleverne, at de ved, 
hvad de vil efter hhx (54 % af drengene og 52 % 
af pigerne), men af de elever, som ikke ved det, 
er det især pigerne, der oplever det som et pro-
blem (52 % af pigerne mod 39 % af drengene). 
 Et andet eksempel er, at 55 % af pi-
gerne synes, at noget af det svære ved at starte 
på hhx var, at lektierne er vanskelige (enig/me-
get enig). Det samme angiver 47 % af drengene. 
Derimod havde 34 % af drengene svært ved at 
starte på hhx, fordi de syntes, undervisningen 
var kedelig. Det siger færre piger, nemlig 27 %. 
Drengene er altså mindre tilbøjelige til at sige, at 
de har svært ved det faglige, men siger gerne, at 

Figur 2: Andele, som oplever at de tit får ros af læreren (enig / meget enig slået sammen), fordelt 
på, hvor ofte, de forbereder sig og på køn. 10.120 elever har besvaret spørgsmålet. 
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de betragter undervisningen som kedelig. Pi-
gerne derimod siger gerne, at de har svært ved 
det faglige. 
 Dette mønster har også vist sig i andre 
undersøgelser. Med udgangspunkt i forskellige 
nordiske undersøgelser konkluderer Illeris et al. 
(2009) således, at ”… mange drenge er præget 
af nogle normer og forventninger om maskulini-
tet, som lægger en dæmper på deres præstatio-
ner i uddannelsessystemet, fx oplever de, at de 
skal passe på med at gå for meget op i deres ud-
dannelse, fordi det opfattes som umaskulint (…).
 De (drengene, red.) må gerne være 
dygtige i gymnasiet, men deres dygtighed må 
helst ikke være et resultat af, at de er engage-
rede eller hårdtarbejdende. Den skal ligesom 
bare komme (…) Der er ikke noget modsæt-
ningsforhold mellem at være en rigtig pige og en 
flittig og dygtig elev eller studerende (…) Samti-
dig synes pigerne dog at være præget af en 
frygt for at falde igennem” (Illeris et al. 2009: 
205-210). 

Mangel på lyst eller tid
Dette med at drengene forbereder sig mindre, 
men fremstår mere selvsikre, når det gælder det 
faglige, og mest er bange for at kede sig, mens 
pigerne i højere grad er usikre på, om de klarer 
sig godt nok, går også igen i vore interview med 
hhx-eleverne. 

 Det er således nok heller ikke tilfæl-
digt, at det er en dreng, som giver følgende ræ-
sonnement i forhold til, hvorfor han ikke forbere-
der sig til alle timer: ”Hvis det dræber ens lyst til 
at studere at læse lektier, så skal man bare lade 
være”. 
For Karen, som fortæller, at hun heller ikke for-
bereder sig til alle timer, kommer det derimod an 
på, ”om det er noget, der bliver gennemgået på 
tavlen ... så tænker man, hvis jeg ikke lige når at 
skimte det, så får jeg det i morgen (når det bliver 
gennemgået, red.)”. Hun opererer altså ikke med, 
at det handler om manglende lyst men om, at 
hun ikke når det.

Forberedelse og mobning
At de studerende på hhx præges af de forestil-
linger om, hvad det vil sige at være ”en rigtig 
dreng” og ”en rigtig pige”, som analyseres frem i 
de nordiske undersøgelser, ser vi også andre 
tegn på i spørgeskemaundersøgelsen. Som figur 
3-5 viser, er der således flere af de piger, som 
sjældent møder forberedt til undervisningen, 
der føler sig udenfor fællesskabet, end det er 
tilfældet for de piger, som oftere forbereder sig. 
 For drengenes vedkommende er der 
derimod lidt flere, som fortæller, at de bliver 
mobbet en gang i mellem blandt dem, som dag-
ligt møder velforberedt til alle timer end blandt 
andre drenge. Men mobning hænger – i særde-

Figur 3: Andele, som tit føler sig uden for fællesskabet i klassen (enig / helt enig), fordelt på, hvor 
ofte, de forbereder sig og på køn. 10.051 elever har besvaret spørgsmålet. 
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leshed for drengene – imidlertid også sammen 
med at have svært ved det faglige. Som citeret 
ovenfor, må ”en rigtig dreng” gerne være dygtig – 
men det skal komme af sig selv og ikke ved, at 
man møder velforberedt til samtlige timer.
 Spørgsmålet om, hvorfor pigerne for-
bereder sig mere end drengene, kan altså ses 
som udtryk for de forestillinger om ”en rigtig 
pige” og ”en rigtig dreng”, der er blandt de unge 
på hhx. Disse forestillinger er ikke opstået på 
hhx, men hhx-elevernes typiske forestillinger om 
”en rigtig pige” og ”en rigtig dreng” er værd at 
have in mente som fx lærer, vejleder eller skole-
leder i arbejdet med de unge piger og drenge på 
hhx. 

Figur 4: Andele, som oplever at de bliver mobbet en gang imellem (enig / helt enig), fordelt på, 
hvor ofte, de forbereder sig og på køn. 10.116 elever har besvaret spørgsmålet. 

Figur 5: Andele, som oplever at de bliver mobbet en gang imellem (enig / helt enig), fordelt på, om 
de syntes, noget af det, som var svært ved at starte på hhx var, at lektierne var vanskelige, og på 
køn. 10.107 elever har besvaret spørgsmålet.

 Hvordan møder man henholdsvis pi-
gerne og drengene i uddannelsen? Hvordan an-
erkender og ikke mindst udfordrer man deres 
forskellige interesser og strategier? Kan man fx 
gøre noget for at opmuntre pigerne til at blive 
mere selvsikre og drengene til at værdsætte det 
at møde velforberedt? 
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