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Dygtige elever holdes nede i skolen
Det er ikke let, at sidde på forreste række i den danske folkeskole. En ny undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever og
Dansk Industri viser, at knap halvdelen af de dygtige elever
mister lysten til at gå i skole, fordi de ikke bliver udfordret. En
tredjedel af de dygtige elever oplever desuden at blive mobbet,
fordi de er dygtige, og mange elever gør sig bevidst dårligere,
fordi de synes, det er ubehageligt at være dygtig.
Resultaterne af den internationale skoleundersøgelse PISA viser, at Danmark har markant færre dygtige elever end de lande,
vi normalt sammenligner os med. Undersøgelsen fra Danske
Skoleelever og Dansk Industri bekræfter PISA-resultaterne,
meget tyder på, at den danske folkeskole ikke gør nok for de
dygtigste elever. Spørger man eleverne selv ønsker de mere
undervisningsdifferentiering, hvor de får opgaver og bliver udfordret på et niveau, der passer til dem.
De dygtige keder sig i undervisningen
Danske Skoleelever og Dansk Industri har sendt spørgeskemaer ud, og fået svar fra 638 elever. Af dem har 217 sagt, at undervisningen er under deres faglige niveau. 97 pct. af disse elever keder sig i undervisningen. Mere end halvdelen keder sig
ofte.
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Keder du dig i undervisningen, fordi du ikke bliver
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Kilde: 217 elever har svaret
De manglende udfordringer betyder, at knap halvdelen af de
dygtige elever mister lysten til at gå i skole. Dertil har mere
end halvdelen af de dygtige angivet, at de mener, at det er
decideret spild af tid, at gå i skole fordi, de ikke lærer nok.
Hvordan reagerer du, når du keder dig i undervisningen?: Synes jeg,
det er spild af tid at gå i skole, fordi jeg ikke lærer nok
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Kilde: 210 elever har svaret på dette spørgsmål. 7 elever der
har svaret ’Det er meget sjældent’ til spørgsmålet ’ keder du
dig i undervisningen, når du ikke bliver udfordret nok?’. Derfor er de blevet sorteret fra til det dette spørgsmål, hvor de er
spurgt til, hvilke konsekvenser det har, at de keder sig i u ndervisningen.
Dygtige bliver mobbet
Konsekvensen ved at være blandt de dygtige har ikke kun faglig
karakter. Næsten en tredjedel af de dygtige elever svarer, at de
er blevet mobbet, fordi de er dygtige.

Har du nogensinde oplevet at blive mobbet, fordi du var
dygtig i skolen?
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Kilde: 217 elever har svaret
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De dygtige gør sig bevidst dårligere
36 pct. af de dygtige elever har bevist gjort sig dårligere i skolen, fordi de synes, det var ubehageligt at være dygtig. 20 pct.
af eleverne har flere gange gjort sig dårligere.
Har du nogensinde bevidst gjort dig dårligere i skolen, fordi
du syntes, det var ubehageligt at være dygtig?
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Ved ikke
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Kilde: 217 elever har svaret
Tendensen bekræftes af internationale undersøgelser
Den internationale skoleundersøgelse PISA bekræfter billedet
af en dansk skole uden fokus på de dygtige. Mens Danmark har
en meget stor gruppe middelgode, har vi markant færre dygtige
end langt de fleste øvrige lande i OECD. Eksempelvis er der
kun seks lande, der har færre dygtige læsere end Danmark, og
det er lande som Grækenland, Mexico og Slovenien. Danmark
har således kun 5,4 pct. dygtige læsere mod et snit på 8,4 pct. i
OECD.
Danmarks placering i de forskellige PISA-niveauer

Dygtigste Middel
(niveau 5 (niveau
+ 6)
2 - 4)

Bund (niveau 1 og
under)

Læsning

28

2

12

Matematik

23

2

9

Naturfag

22

10

18

Kilde: PISA 2012. Tallene viser Danmarks placering i OECD.
Der er 34 lande med i undersøgelsen
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Hvad bør gøres?
Ifølge de dygtige eleverne selv er det i høj grad undervisningsdifferentieringen, der skal til, hvis de dygtige elever skal udfordres yderligere. Næsten 80 pct. af eleverne angiver, at differentiering i deres skoleopgaver ville gøre undervisningen mere niveausvarende. Derudover mener 50 pct., at øget brug af valgfag
ville gøre det nemmere for de dygtige elever at finde udfordring i skolen.
Angiv, hvilke af disse forslag, du tror, kunne give dig mere udfordring i skolen? (Sæt
gerne flere kryds)
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Undervisning med Flere fag i skoletiden,
Frivillig
Springe et klassetrin Ekstra lektier til de
min normale klasse, som jeg selv har valgt ekstraundervisning
op
dygtige elever
men hvor vi vil lave
for de fagligt stærke
forskellige opgaver,
elever
der passer til hvert
vores niveau

Kilde: 217 elever har svaret på spørgsmålet

4

Fakta om undersøgelsen
DI har i samarbejde med Danske Skoleelever udarbejdet et
spørgeskema. Spørgeskemaet er via Danske Skoleelever og foreningen Gifted Children sendt ud til elever i grundskolen.
Danske Skoleelever og Dansk Industri har fået svar fra 638
elever om deres syn på undervisningen i folkeskolen. Godt en
tredjedel af disse (217 elever) oplever, at undervisningen er
under deres faglige niveau.
Hensigten med undersøgelsen har været, at spørge nærmere
ind til de dygtige elevers oplevelser med skolen.
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