
Kære Jacob Fuglsang 

Efter mange ganges gennemlæsning er vi kommet frem til: Vi er for det meste uenige med det der 
står i artiklen. Vi lagde også mærke til den måde Jacob Fuglsang putter lærerne og lederen på fx 
Firehøjsskolen i ofre position (“Det må være en mærkelig fornemmelse for skolelærere og ledere, 
der dagligt er i tæt kontakt med børn og unge, at ryge ud i sådan en shitstorm”) selv om det var 
dem der startede hele denne diskussion om det med at gå med crop tops. I slutningen af artiklen 
nævner Fuglsang også det med at “det jo også gælder drenge og unge mænd” Det kan vi elever 
dog ikke rigtigt fornemme, at det gør, da drenge har haft lov til at tage blusen af i sommertiden. Vi 
kan dog godt se meningen med at tage kasket og solbriller af, da det kunne skimte for øjnene eller 
noget i den stil. Vi synes dog ikke det kan sammenlignes med crop tops og hænge røve, da der ikke 
burde være nogen distraktioner for nogen af eleverne/lærerne. Normalt ville man sige, at alle 
meninger burde respekteres, men når det kommer til retten til at gå i eget tøj som man er 
komfortabel med, burde man egentlig bare holde den for sig selv! syntes vi. 

 

Kære Jacob Fuglsang 

Vi er glade for, at vi har fået den her chance, så vi kan komme ud med vores holdninger. 

 Vi er enige med dig i, at det må være en shitstorm for lærerne, men de skal heller ikke tage crop 
top op som et emne i skoletiden. De skal ikke tage emnet op fordi, at stort set alle elever har en 
anden holdning til det end lærene. Vi er godt klar over, at hvis man har for lidt tøj på, må læreren 
godt lave en bemærkning. Men croptops kan man sagtens have på i skole.  En af grundene kan 
være, at lærerne måske tror, at pigerne bliver bodyshamet hvis de har for lidt tøj på. Men i sidste 
ende er det altid forældrenes ansvar, om hvad deres børn har på i skole. Så lærerne skal ikke 
kommentere på det, om så de har for lidt tøj på eller for meget. Hvis det ender med, at piger går 
rundt med croptops, så må drenge også gerne have kasketter, huer og hætter på i skolen. Vi har 
nemlig selv oplevet, at vi skulle tage vores huer/kasketter af i skoletiden. Vi kan godt forstå at det 
godt kan være irriterende, hvis de dækker for elevernes øjne. 

Endnu en gang er vi meget glad for at vi fik lov til at komme ud med vores holdninger. 

 

Kære Jacob Fuglsang 

Særlig mærkelige må reaktionerne forekomme, fordi skoleledere og lærere i disse år bliver 
opfordret til at danne elever og gøre dem klar til det videre liv. Men det er, som om det kun gælder, 
når man er enig i, hvad skolen gør og anviser. Ikke når det bliver svært eller kontroversielt. Derfor 
misser mange en vigtig pointe i den ophedede debat. Gode skoler drives, og elever dannes bedst, 
hvis skolen tør definere rammer. Det gælder brug af computere, madpakker og måden, man omgås 
hinanden på. De rammer vil altid være til diskussion. Men det er bedre end en skole, der bare lader 
stå til. Jeg og Bilal, er 100% enige i din holdning. Vi synes folk overreagerer, synes heller ikke det 
er that big of a deal. Det er ikke fordi vi er enige med alt det du siger om crop tops, for eksempe 
vis du kigger på mig bliver jeg ikke distraheret af crop tops men det er der sikkert andre der gør. 
Vi synes i hvert fald at folk overreagerer angående crop tops. Ligesom det der skete med burka. 
Alle var sådan fint nok men da det kom til crop tops begyndte alle bare med at skrive/sige 
``bodyshaming`` og alle begyndte bare med at sådan dele det og kalde det ``sexistisk``. Vi er enige 
i, at man godt kan tage en crop top med i skole, men synes ikke de skal overdrive så meget. 



 

Kære Jacob Fuglsang 

Jeg syntes, at man selv må bestemme hvad man vil gå med, og andre folk skal ikke sige at man ikke 
må gå med crop tops eller noget som helst tøj man ellers går med, medmindre at man er nudist og 
siger at man har usynligt tøj på. Det er okay nogle gange at de siger at man ikke må have noget 
bestemt tøj på, men så skal de også have en god grund til at man ikke må have det på.  

-- 

Jeg finder hele denne sag konfus. Vi burde /skulle have de samme vilkår, som vores forældre 
havde. Godt nok lever min generation i en anden tid, men har vi ikke noget at sige om dette emne. 
Jeg siger ja, vi vil altid have en form for tale ret, hvis det ikke bliver ud på det sociale medier så 
sætter vi os foran Christiansborg og taler vores sag. Ja en lille smule Greta Thunberg stil. Vi må 
tage de nye omstændigheder og vise hvad vi mener om vores sag. Ja jeg kalder det vores sag, for 
det er vores sag! Jeg mener, at vi som piger - på vej til at bliver kvinder - bør blive instrueret i hvad 
der er rigtig påklædning, men det er forældrene, der skal bestemme og guide os.   

1908 fik kvinder stemmeret. Vil i nu begrænse vores muligheder?. Jeg taler for mig selv og alle os 
piger, der føler os vrede. Mulighederne bliver kun indskrænke en smule, men som så mage andre 
tænker jeg også hvad bliver det næste?. Det er det store spørgsmål lige for tiden - hvad bliver det 
næste?. Jeg synes ikke, at folks frygt for fremtiden skal føre til regler om crop tops. Vis du kigger 
på de sociale medierer så vil du oftest se, at der er mange der er imod det, men der er også mange 
der har den samme holdning som dig. Selvfølgelig er jeg kun imod den nye og meget absurde 
holdning. Jeg er ikke direkte imod reglen men mere den underliggende tone. Jeg ser det som en 
trussel. Og jeg er ikke den eneste.  

For hvad er det næste? 

Kære Jacob Fuglsang 

Hej Jacob, vi har læst din artikel og du har nogle meget gode pointer, men for at være helt ærlig er 
vi ikke enig med alt hvad du siger. For eksempel skriver du “Det gælder i sportsverdenen som i 
skoleverdenen.” Sportsverdenen er ikke det samme som skoleverden. I sport er der uniformer, så 
man kan se sit hold og se hvem man er sammen med så det ikke er forvirrende for tilskuerne. 
Herudover er tøjet i sport lavet til at give højeste ydeevne og sådan, at atleterne ikke skader sig selv 
eller andre med forkert tøj på. 

Det er ikke det samme i skolen. Der skal man ikke passe på med at skade andre med sit tøj. De 
siger, at elever kan blive distraherede af det andre har på, men det gør de for det meste ikke - med 
få undtagelser. Der er også mange lærere som bliver distraherede. I virkeligheden meget mere end 
de fleste elever, og det er et større problem i vores øjne og sikkert i de fleste andres. At seksualisere 
børn er et stort problem. 

Du skriver også “For argumenterne bag kritikken ser ud til at være trukket i en automat, hvor der 
ikke er plads til en forståelse for, hvad en skole faktisk er og handler om. At henstille til, at maven 
ikke skal være bar, kan jo også være et væsentligt hensyn til dem, der ikke lever op til 
modeverdenens billede af en kvindekrop.”  

Du har lidt ret her. Skole handler ikke om maver. Det er der ikke nogen der har sagt ud over dem 
som prøver at komme af med croptops. Det har ikke været noget problem for nogen indtil I bragte 



det op. Dem der ikke lever op til modeverden, behøver ikke at tage crop tops på, hvis de ikke har 
lyst, men hvis de har må de gerne - det er deres valg. 

Kære Jacob Fuglsang 

Vi har læst din artikel om crop tops og om hvad unge piger skal og må gå i i dag. 

Her er hvad vi har at sige.  

- Ja en skole er et læringssted, men det skal ikke bestemme hvad man skal gå i. Det burde 
faktisk slet ikke hænge sammen med skole, da ens personlighed intet har at gøre med om 
unge drenge kan koncentrere sig, Det har noget at gøre med, at drenge bare skal passe sig 
selv. 

- Du skriver også i din artikel at unge piger - og drenge selvfølgelig også - kan være usikre 
og have det dårligt med sig selv, når de ser andre der går i mave bluser, fordi de kan være 
tynde osv. Det kan trække de unge ned, det er vi enige i. Men det skal ikke ændre på 
hvordan man er som person. Selvfølgelig kan man godt lade værd med at gå i crop tops. 
Men vis personen synes det er sejt eller noget i den stil synes vi ikke vi skal lave regler for 
det. Så nej! Vi synes ikke vi skal tage hensyn til dem, der ikke har den morderne kvindekrop 
og bare acceptere hvad folk går i. Så må man ændre sig selv, vis der er noget der. Det er jo 
ikke vores andres ansvar, at de ikke har deres egen drømmekrop. Hvis det er et så stort 
problem, må de tage sig sammen og selv gøre noget ved deres krop, så vi andre ikke skal 
tage ansvaret og begrænse os selv for hvad vi vil gå i.  

- Det danner jo ikke eleverne at sætte grænser for hvad de må gå i. Det er lige præcis det 
modsatte og vis det bliver for slemt så må forældrene tage en snak med deres børn om det. 
Det er ikke skolens problem hvordan man klæder sig. Man burde skabe nogle rammer ved 
at formulere nogle synspunkter, og ikke ved at forbyde det tøj man vil have på som 
menneske   

- Man kan på ingen måde sammenligne det med at tage kasket og solbriller af. Hvis man 
tager sin kasket eller solbriller af er det for det meste for at vise respekt overfor læren, og 
ikke fordi det er for upassende eller ikke godt nok. Vi føler, at når du lærer piger og drenge, 
at de ikke må gå i det de vil bliver de nemt usikre på deres krop og de valg de selv tager. 

- Hvis man ikke har en skoleuniform eller nogen meget tydelige regler om hvad man må 
eller skal have på, kan man ikke bare sende elever hjem for at skifte tøj. 

- Hvis det bliver et for stort problem med enkle elever (det kan være det begynder kun at 
komme i undertøj) må man tage en snak med forældrene og ikke kun direkte med eleven, 
da forældre også har et ansvar. 


