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Abstract 

Competition culture in the Danish high schools and its implications for the Danish 
corporations 

The purpose of this thesis is to examine the competition culture in the Danish equivalent to 
high schools, gymnasium. The overall purpose is to examine some of the prevalent values 
and aspects of the culture in the Danish high schools and compare them with expectations to 
values and personal skills of future employees by the corporations today. 
This thesis shows that there is a discrepancy between the values in the high schools and in 
the corporations. 

The media debate in Denmark show that many young students feel pressured both 
academically and socially and that there is a fierce competition culture in the high schools. 
Some literature suggests that the fierce competition culture is an obstacle for creative 
thinking. 

We have conducted a focus group interview with students from two high schools and 
interviews with a  teacher from a different high school and representatives from two 
corporations and a trade organization to examine their values and their opinions of five 
chosen topics centered around the media debate: Competition culture, stress, narcissism, will 
and ability to cooperate and creativity. 

The examination is based on the following theories. Ronald Inglehart’s theories about the 
differences between modern and postmodern values, Christopher Lasch’s theories about 
narcissism and competition culture, Richard Florida’s theories about the increasing 
importance of the creative class and Abraham Maslow’s theories about needs, values and 
motivation. 

Our findings show that the competitive culture in the high schools to a high degree contribute 
to enhancing competitive values in the students. The students are ambiguous about their 
attitude to competition, but cannot help being influenced by the culture and end up being 
competitive in their mindsets. The Danish corporations on the other hand, have all stated 
very clearly, that the most important skills are the will and ability to cooperate with colleagues 
and all stakeholders outside the organization and creative and innovative skills for the 
development of future solutions. 
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1 Indledning og PF 

”Der er altid nogen at konkurrere med. Om man så konkurrerer med sine 

klassekammerater eller andre klasser på ens skole eller andre skoler. Eller Danmark 

mod USA. Måske skulle vi ikke kæmpe mod nogen, men sørge for at løfte det generelle 

niveau, i stedet for hele tiden at tænke, at jeg skal blive bedre.  

I det store og hele har jeg ikke lyst til, at jeg bliver sindssygt dygtig når resten af klassen 

ikke kan finde ud af det samme som mig. Det bliver ikke sjovt at fungere i et samfund 

sammen, når man ikke har de samme forudsætninger.”  

Sådan sagde en af de gymnasieelever vi interviewede fra det almene gymnasium (stx) i 
forbindelse med dette projekt, og dette citat viser med al tydelighed, hvordan konkurrence-
kulturen i gymnasiet står meget skarpt i bevidstheden hos nogle af eleverne (Bilag 1). Vi har i 
flere årtier opfattet vort samfund som postmoderne med bløde postmoderne værdier, men 
med disse ord viser eleven, at hun i hvert fald oplever et studiemiljø, der i høj grad baserer 
sine værdier på det moderne samfunds hårde konkurrencekultur. 

Eleven er ikke alene om at have denne opfattelse, for i forbindelse med de debatter, der har 
været i medierne om gymnasierne igennem længere tid, har et af de meget gennemgående 
temaer været, at studiemiljøet er præget af en konkurrence- og præstationskultur, som i flere 
år har opretholdt et højt stressniveau både på det faglige og det sociale plan blandt eleverne 
med den konsekvens, at flere og flere bukker under for presset.  

I en artikel i Information tager en gymnasieelev karakterræset op til revision ’Lad os stoppe 

karakterkrigen’ (Hansen, 2014)/Bilag 7, hvor hun beretter at hun lige fra starten af gymnasiet 
fik at vide, at man ikke kan bruge sin stx-eksamen, hvis man får under 7. Hun kan se, at det 
mere handler om at få læreren til at tro, at man lærer noget frem for egentlig at lære noget. 
Man lærer derfor at tænke strategisk, og vælge fag og faglig indsats ud fra det. Det betyder, 
at der er mindre tid til at hjælpe hinanden og hive hinanden op fagligt i en kollektiv søgen 
efter ny viden. Hun oplever et uddannelsessystem, som brolægger vejen til de gyldne 10- og 
12-taller med stress, koncentrationsbesvær og dårligt selvværd.  

I et debatindlæg i Politiken ’Ekspert: De unge er presset i bund’ (Christophersen, 2013) /Bilag 
8 udtrykte Einar Baldursson, som er lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg 
Universitet og arbejder på universitetets stressklinik, sin bekymring over, at han oplever, at 
flere og flere unge går til psykolog med stress- og angstsymptomer, som han tilskriver de 
mange forventninger, de unge føler, at de skal leve op til. Det er især kravet om at være 
perfekt, som fylder meget i de unges hverdag, og det foregår alle de steder, de socialiserer 
sig, særligt i skolesystemet og på de sociale medier, men også i fjernsynet i mange 
underholdningsprogrammer. Dette betyder at der i dag er en langt højere grad af 
sammenligning og konkurrence indbyrdes imellem de unge. 
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I en anden artikel i Politiken ’Det sociale pres på unge i gymnasiet er blevet for stort’ 
(Orlowicz, 2013)/Bilag 9 har en elev beskrevet, hvordan hun oplever, at der stilles høje krav 
til de unge om at være en succes socialt. Hun mener, at fokus i gymnasiet er rykket fra det 
”faglige jeg” over i det ”personlige jeg” og over på fester og cafeer, hvilket skaber 
forventninger om, at man også skal være en succes på det sociale plan, være populær, få 
mange venner og kunne socialisere sig. 

Kritikken af gymnasierne bakkes desuden op fra en anden vinkel af Rane Willerslev som er 
professor i socialantropologi ved Århus Universitet.  I en artikel i Politiken ’Danmark har ikke 

kun brug for 12-tals piger og drenge’ (Lund, 2015)/Bilag 10 beskriver han, hvordan 
korrekthedskulturen og jagten på 12-taller gennemsyrer hele uddannelsessystemet, og 
hvordan det store fokus på udenadslæren af efter hans opfattelse ligegyldige færdigheder i 
stor udstrækning hæmmer elevernes kreative og innovative evner.  Hermed bremser 
uddannelsessystemet op for den innovation, der skal skabe det innovationssamfund, vi anser 
os for at være. 

Disse debatter efterlader at klart indtryk at, at gymnasieeleverne i dag oplever højere og 
højere krav om at klare sig godt og blive en succes både rent faglige men også socialt, hvis 
de skal kunne få opfyldt alle deres drømme og realisere sig selv, og ikke mindst finde sig til 
rette på arbejdsmarkedet. Samlet set er der derfor meget, der tyder på, at gymnasieeleverne 
i dag oplever, at der er en hård konkurrence på flere fronter i livet, som de kan have svært 
ved at leve op til, da de både kæmper med i et karakterræs og et popularitetsræs. 

Gymnasiet spiller en vigtig rolle som en subkultur i uddannelsessystemet og som den vigtige 
overgang fra skole til uddannelse, i hvilken den forventes at klæde eleverne på med de 
færdigheder, de får brug for på de højere læreanstalter. Gymnasiet spiller desuden en vigtig 
rolle i elevernes identitetsdannelse og dannelsen af deres værdier, som i høj grad er 
påvirkelige i teenageårene. På længere sigt vil eleverne fortsætte videre i uddannelses-
systemet, og når de har taget deres uddannelser, vil de fortsætte ud i en anden meget stor 
subkultur, som består af erhvervslivet med alle de virksomheder, som en gang skal aftage de 
unge som fremtidige medarbejdere.  Vi vil derfor gerne undersøge om gymnasiet fremmer de 
værdier og personlige egenskaber hos eleverne, som erhvervslivet efterspørger mest hos de 
nye medarbejdere. 

Som det fremgår af den indledende udtalelse og avisartiklerne, så hersker der i stor 
udstrækning en konkurrencekultur i gymnasiet, som kan fremme en stærk 
konkurrencementalitet hos eleverne, men hvis man læser jobannoncer, kan man se, at 
erhvervslivet oftere efterspørger gode samarbejdsevner end konkurrenceevner.  

Den amerikanske forfatter Margaret Heffernan har i sin bog ’A Bigger Prize’, (Heffernan, 
2014) beskrevet mange negative aspekter ved konkurrencekultur, hvor hun bl.a. giver 
eksempler på, hvordan et meget konkurrencepræget miljø skaber stress og kan have en 
yderst skadelig indvirkning på menneskers kreativitet. I sin bog viser hun eksempler på, 
hvordan der ofte kan opstå et spændingsfelt imellem konkurrence, hvor man dyrker 
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selvoptagetheden og plejer egne personlige interesser, og de mere altruistiske værdier, hvor 
man tilgodeser fællesskabets bedste med fokus på samarbejde og kreativitet.  

Dette rejser spørgsmålet, om den konkurrencekultur, der findes i uddannelsessystemet, 
påvirker elevernes værdier og personlige egenskaber i en retning, der matcher med de 
værdier og personlige egenskaber, der efterspørges i erhvervslivet.  

På baggrund af de kritikpunkter, der er fremsat i indledningen og i avisartiklerne ovenfor vil vi 
gerne undersøge, i hvor høj grad studiemiljøet i gymnasiet er præget af det moderne 
samfunds konkurrenceprægede værdier, og har valgt at se nærmere på temaerne: 
konkurrence, stress, selvoptagethed, samarbejde og kreativitet i gymnasiet. De fem temaer, 
der undersøges her, vil også blive forklaret ud fra deres tilhørsforhold til det moderne eller det 
postmoderne samfunds værdier. I det efterfølgende vil vi kort introducere de teorier, vi har 
anvendt til dette formål, og beskrive dem mere udførligt i det efterfølgende teorikapitel 3. 

Vi vil tage udgangspunkt i Christopher Lasch’s teorier og beskrivelse af moderne narcissisme 
(Lasch, 1991), hvori der gives en forklaring både på konkurrencementalitetens opblomstring 
og hvor skadelig den kan blive i sin yderste konsekvens. 

Imens Lasch har beskrevet de menneskelige omkostninger som følge af den hårde 
konkurrencementalitet i det moderne samfund har Ronald Inglehart (Inglehart, 1997) og 
Richard Florida (Florida, 2005) beskrevet værdierne i det postmoderne samfund, hvor der 
lægges større vægt på selvrealisering og livskvalitet og mere bløde værdier frem for 
konkurrence. Vi har inddraget Ingleharts og Floridas sociologiske forskning af værdierne i det 
postmoderne samfund som en modsætning til Lasch’s beskrivelse af værdierne i det 
moderne samfund.  

Vi vil desuden tage udgangspunkt i Ronald Ingleharts samfundsforskning om overgangen fra 
det moderne til det postmoderne samfund, hvormed han placerer Danmark blandt de mest 
postmoderne samfund i verden, målt ud fra de mest fremherskende værdier hos befolk-
ningerne. De postmoderne værdier beskriver Inglehart hovedsageligt som muligheder for 
selvrealisering, medindflydelse og livskvalitet og kontraster dem til det moderne samfunds 
bureaukrati, effektivitet og konkurrence (Inglehart, 1997).  

Vi vil desuden inddrage Richard Floridas teorier og syn på vigtigheden af kreativitet som 
drivkraften til innovation som en sikring af samfundets fortsatte økonomiske vækst samt 
vigtigheden af at kunne samarbejde.  

Da Inglehart bygger meget af sin forskning på Maslows teorier, vil vi endelig også inddrage 
Maslows forklaringer på menneskers motivation ud fra individets behov og værdier, som han 
har redegjort for i behovspyramiden (Maslow, 1987). 

I afsnittene om moderniserings- og postmoderniseringsteori (jf. afsn. 3.1) gengiver vi 
Ingleharts beskrivelse af, hvordan værdierne har ændret sig over tid, og hvordan det 
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moderne samfunds konkurrenceværdier har måttet vige for det postmoderne samfunds 
selvrealiseringsværdier.  

Inglehart ser på samfundet som en helhed med en fælles overordnet kultur med dets fælles 
værdier, men vi vil se nærmere på, i hvilken grad der er fælles værdier i de to store 
subkulturer i dette samfund nemlig gymnasierne og erhvervslivet inden for undersøgelsens 
fem temaer. 

 

1.1 Problemformulering 

I lyset af den opmærksomhed, der har været rettet imod gymnasierne i den senere tid og de 
røster, der har været fremme om, at gymnasieeleverne føler sig stressede og pressede fra 
mange kanter, vil vi undersøge, om presset i gymnasiet skaber meget konkurrence-mindede 
studenter, og om der er en stor efterspørgsel efter konkurrencemindede medarbejdere i 
erhvervslivet. 

Som det fremgår fra flere kilder her, så er gymnasieeleverne under et hårdt konkurrence-
pres, og flere og flere af dem reagerer med stresssymptomer. I dag konkurreres der ikke kun 
om de gode uddannelser og de gode jobs, men også om at være en succes socialt, fordi 
man helst skal kunne fremvise det perfekte liv, hvilket let kan føre til en stor selvoptagethed. 

På baggrund af dette, har vi valgt at undersøge gymnasieelevers indbyrdes konkurrence om 
præstationer og karakterer som det overordnede tema, men også at inddrage fire andre 
temaer, som alle har en fælles berøringsflade med konkurrencekulturen: gymnasiets krav til 
eleverne, selvoptagethed og selviscenesættelseskulturen, gymnasiets understøttelse af 
elevernes kreative evner og endelig elevernes læring af samarbejde. 

 

1.2 Undersøgelsesspørgsmål 

Vi undrer os over, hvorfor konkurrencementaliteten er så udbredt og tilsyneladende blot 
vinder mere og mere frem i et postmoderne samfund, hvor værdierne ifølge Inglehart i højere 
grad burde handle om livskvalitet og selvrealisering. 

For at undersøge det overordnede tema stiller vi hovedspørgsmålet: 
 

H: Fremmer kulturen i gymnasiet konkurrencementaliteten, og i hvor høj grad 
efterspørger erhvervslivet konkurrencemindede medarbejdere, og hvilken rolle spiller 
de postmoderne værdier i gymnasiet og i erhvervslivet? 
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For at kunne besvare hovedspørgsmålet må vi først undersøge, i hvilken grad erhvervslivet 
efterspørger konkurrencemindede medarbejdere, men for samtidig at få et indblik i, i hvilken 
grad de efterspørger medarbejdere, der kan samarbejde eller medarbejdere med kreative 
evner, vil vi spørge lidt bredere, og også åbne op for andre forventninger, end de her nævnte. 
Svarene vil vise, om virksomhederne vægter moderne eller postmoderne værdier mest 
(Inglehart, 1997). 

 

Derfor stiller vi dette underspørgsmål: 

U1: Hvilke personlige egenskaber og værdier lægger erhvervslivet mest vægt på hos 
kommende medarbejdere? 

 

For at kunne besvare hovedspørgsmålet må vi også først undersøge, om studiemiljøet og 
kulturen på danske gymnasier fremmer konkurrencementaliteten.  Vi vil samtidig undersøge, 
i hvor høj grad konkurrencementalitet bidrager til at skabe stress, ansporer til selvoptagethed 
og selviscenesættelse, samt påvirker elevernes læring af samarbejdsevner og udviklingen af 
deres kreativitet. 

Derfor stiller vi følgende fem underspørgsmål: 

U2: Motiverer studiekulturen i gymnasiet eleverne til at konkurrere indbyrdes og 
hvilken rolle spiller de postmoderne værdier? 

Hermed vil vi undersøge, i hvilken grad eleverne oplever, at studiemiljøet i gymnasiet 
påvirkes af konkurrencementalitet, og hvordan den udspiller sig både på det faglige og det 
sociale plan blandt deres klassekammerater, og hvordan de påvirkes af den. Ifølge Inglehart 
hører konkurrence til det moderne samfunds overlevelsesværdier, og burde være mindre 
fremtrædende end selvrealiseringsværdierne i et postmoderne samfund (Inglehart, 1997) og 
tilskrives af Lasch den stigende opportunisme, egoisme og selvoptagethed, som blomstrede 
op i kølvandet på moderniseringsperioden (Lasch, 1991). 

 

U3: Er gymnasieeleverne under et hårdt pres? 

Under dette spørgsmål vil vi undersøge gymnasielevernes opfattelse af det pres, vi hører 
dem klage over, for at skabe et indblik i, hvad det er, der stresser dem, og hvordan de 
oplever dette pres, fordi stresssymptomer kan være en reaktion på en hård konkurrence-
kultur, som kan forringe livskvaliteten og hæmme selvrealiseringen. En stressende hverdag 
forringer den gode livskvalitet, som er en vigtig værdi i det postmoderne samfund, og et 
vilkår, som mere hører til det moderne samfund, hvor der blev stillet høje krav til effektivitet. 
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Maslow har beskrevet, hvordan vi reagerer på forskellige stressende omstændigheder 
(Maslow, 1987). 

 

U4: Ansporer kulturen i gymnasiet eleverne til selvoptagethed? 

Som det næste tema i undersøgelsen ser vi på, om kulturen i gymnasiet og presset om at 
være en succes socialt er med til at fremme selvoptagetheden. Vi ser også på, hvordan 
gymnasielever oplever dette pres, og hvilken rolle det spiller i forhold til konkurrencekultur og 
stress. Christopher Lasch har beskrevet hvordan selvoptagethed og selviscenesættelse har 
rødder i den narcissisme og konkurrencementalitet, som opstod i det moderne samfund 
(Lasch, 1991). 

 

U5: Understøtter gymnasiet de gode samarbejdsevner hos eleverne? 

Vi har desuden inddraget viljen og evnen til samarbejde som et tema i denne undersøgelse. 
Samarbejde er en vigtig social kompetence, men i et meget konkurrencepræget miljø kan 
individet komme i et dilemma imellem at varetage egne interesser eller at samarbejde med 
andre. I takt med at samfundet har udviklet sig i en postmoderne retning, hvor de bløde 
værdier er mere og mere fremherskende (Inglehart, 1997) påpeger Florida (Florida, 2005) 
vigtigheden af evnen til at kunne indgå i teams til at løse opgaver i fællesskab. 

 

U6: Understøtter gymnasiet elevernes kreative evner?  

Som det sidste tema har vi inddraget kreativitet, og i hvilken udstrækning eleverne har 
mulighed for at udfolde deres kreativitet og oplever, at deres gymnasier tager udviklingen af 
deres kreative evner alvorligt. Her tænkes der hovedsageligt på kreativitet inden for fagenes 
faglighed. Ifølge Florida er den menneskelige kreativitet kilden til de innovationer, der skal 
sikre samfundets fremtidige vækst.  Derfor er det vigtigt at prioritere kreativiteten inden for så 
mange fagområder som muligt, så den styrkes og der kan strømme flere og flere kreative 
unge mennesker ud på arbejdsmarkedet (Florida, 2005). 

Ved at sammenholde svaret fra U1 med svarene fra U2-U6 kan vi afgøre, hvordan de fem 
undersøgte områder harmonerer med erhvervslivet behov, og herefter besvare 
hovedspørgsmålet.  
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2 Metode 

Denne undersøgelse har til formål at undersøge hvilken rolle nogle udvalgte aspekter af 
studiemiljøet på det almene gymnasium, stx, spiller i dannelsen af personlige egenskaber og 
værdier hos eleverne og at undersøge i hvilken udstrækning disse passer sammen med 
arbejdsgivernes forventninger hos nye medarbejdere. 

Valg af metode afhænger af problemformuleringen og formålet med undersøgelsen, og 
styres i høj grad af om undersøgelsen er deduktiv eller induktiv og om den er kvalitativ eller 
kvantitativ. 

Vi tager udgangspunkt i de teorier, vi arbejder med, om samfundsudvikling og de behov og 
værdier, der er fremherskende i samfundet, og forsøger at fortolke og finde forklaringer på 
indholdet i det materiale, vi har indsamlet via en fokusgruppe og nogle personlige interviews 
ved hjælp af dem. 

Vort videnskabelige udgangspunkt for undersøgelsen bliver således hovedsageligt en 
deduktiv metode, da vi analyserer, fortolker og forklarer vore data i kraft af teorien. 

  

2.1 Deduktiv metode 

Deduktion er bevisførelsens vej, hvor der tages udgangspunkt i teori og erfaring, i 
modsætning til induktion, som er opdagelsens vej, hvor der tages udgangspunkt i 
observationer. 

Den deduktive metode er en videnskabelig metode, hvor en hypotese efterprøves, og målet 
er at vurdere, hvorvidt hypotesen holder eller ej. Den deduktive metode er en fremgangs-
måde, hvor udvalgt teori testes på en mængde ret afgrænset data, som man har indsamlet. 
Vi har derfor valgt at gennemgå den udvalgte teori i starten af specialet og dernæst at 
analysere vores empiri ud fra teorien (Ankersborg, 2011).  

Vi har valgt at arbejde med teoribaserede spørgsmål med henblik på at undersøge 
konkurrencementaliteten i gymnasiet samt fire andre temaer, som på hver sin måde relaterer 
sig til det overordnede emne. 

Formålet med undersøgelsen er at skabe indsigt i nogle få gymnasieelevers og andre 
interviewpersonernes livsverden frem for at generere større statistisk materiale, og 
undersøgelsen følger derfor metoder, der anvendes i den kvalitative forskning. 
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2.2 Kvalitativ metode 

Kernen i denne undersøgelse er den indsamlede primære empiri fra gennemførelsen af en  
fokusgruppesession med fem gymnasielever.  Hertil kommer et semistruktureret interview 
med en gymnasielærer samt med to HR-chefer og en konsulent fra en interesseorganisation 
til at belyse vore temaer fra deres forskellige perspektiver. 

Hele forberedelsen, gennemførelsen og efterbehandlingen af de individuelle interviews samt 
fokusgruppen er baseret på den kvalitative metode med henblik på at opnå et detaljeret 
indblik i en mindre gruppes subjektive opfattelser og erfaringer, hvilket har været hensigten 
med denne undersøgelse. 

Vi har fulgt Bente Halkiers (Halkier, 2009) og Steiner Kvales (Kvale, 1997) retningslinjer for 
disse meget udbredte og anerkendte metoder for gennemførelsen af hhv. fokusgruppen og 
de individuelle interviews. 

Den kvalitative metode giver desuden mulighed for at identificere nye aspekter i det 
undersøgte emne, som undersøgeren ikke havde kendskab til på forhånd, og kan derved 
åbne op for nye indsigter i interessante data, som kan medvirke til at forklare de fænomener, 
der undersøges. 

 

2.3 Planlægning af fokusgruppen og de individuelle interviews 

Den overordnede fremgangsmåden for gennemførelsen af både fokusgruppen og de 
individuelle interviews er bygget op omkring anvisninger i Kvales bog ’Interview: en 

introduktion til det kvalitative forskningsinterview’, (Kvale, 1997) hvori han lægger særligt 
vægt på syv stadier, som bør indgå: tematisering, undersøgelsesdesign, gennemførelse, 
transskribering, analyse, verifikation og afrapportering. 

For selve gennemførelsen af fokusgruppen afviger vi dog fra Kvale, og følger i stedet Bente 
Halkiers anvisninger i ’Fokusgrupper’, (Halkier, 2009). 

 

2.4 Tematisering 

Den røde tråd i denne undersøgelse er fem temaer, som repræsenterer de aspekter af 
studiemiljøet i gymnasiet, der afdækkes i undersøgelsen. 

Da vi har interviewet forskellige interessenter med forskellige indfaldsvinkler til emnerne, har 
spørgsmålene været tilpasset deres respektive perspektiver, men overordnet består 
undersøgelsen af de fem temaer; kreativitet, krav, samarbejde, konkurrence og 
selviscenesættelse/selvoptagethed. 
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2.5 Undersøgelsesdesign og interviewguide 

Undersøgelsen er bygget op omkring Kvales anvisninger i ’InterView’ (Kvale, 1997) om 
gennemførelsen af kvalitative interviews samt Bente Halkiers anvisninger i ’Fokusgrupper’ 

(Halkier, 2009) om gennemførelse af fokusgrupper til at fremskaffe datamateriale enten til 
besvarelse af de spørgsmål, der er afledt af problemformuleringen eller til be- eller 
afkræftelse af fremsatte hypoteser. 

Denne undersøgelse er bygget op omkring de fem temaer som tidligere nævnt, og er 
tilpasset målgrupperne, så spørgsmålenes udformning passer til fokusgruppen, 
gymnasielæreren og til repræsentanterne for erhvervslivet.   

Der er udarbejdet interviewguides med spørgsmål til fokusgruppen og enkeltpersonerne, og 
interviewguides er vedlagt som Bilag 1a, 2a, 3a, 4a, 5a og 6a. 

Gennemførelsen af de to typer af interviews beskrives nærmere nedenfor. 

 

2.6 Gennemførelse af de kvalitative interviews 

Med det kvalitative interview får man mulighed for at undersøge, hvordan en person forstår 
eller oplever en given situation, som han/hun beskriver den med sine egne ord, og vi har fulgt 
Kvales anvisninger for gennemførelsen af vore interviews (Kvale, 2007). 

Med henblik på at indsamle yderligere hands-on baggrundsviden om gymnasiet og om 
erhvervslivets forventninger til personlige egenskaber hos nye medarbejdere har vi 
gennemført en række semistrukturerede interviews med udgangspunkt i de fem temaer. 

Det ene interview blev gennemført med en gymnasielærer med henblik på at få en indsigt i 
kulturen i gymnasiet ud fra et lærerperspektiv og hans vurdering af studiemiljøet og elevernes 
trivsel. 

Herudover har vi gennemført semistrukturerede interviews med to HR-chefer i nogle tilfældigt 
udvalgte virksomheder og en konsulent hos Dansk Industri for at indsamle viden om de 
værdier og personlige egenskaber, der lægges vægt på ved udvælgelse af nye 
medarbejdere hos de to virksomheder og hos DI’s medlemsvirksomheder til at belyse 
erhvervslivets forventninger til nye medarbejdere på disse områder. 

Deltagerne blev inviteret via e-mails, der orienterede om formål, emne, tid og sted.  
Inden interviewene blev sat i gang, spurgte vi alle interviewpersoner, om vi måtte lave en 
lydoptagelse udelukkende til vores egen brug for at kunne få alle detaljer med, hvilket alle var 
indforståede med. 

Eftersom det er vigtigt for et vellykket forløb at en informant er godt forberedt og føler sig godt 
tilpas, sørgede vi for inden alle interviewene gik i gang at tage en indledende samtale med 
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hver enkelt informant for at skabe en god stemning, og samtidig fik vi også lejlighed til igen at 
ridse formålet op med interviewet. 

I henhold til Kvale, er det er vigtigt at skabe en atmosfære, der minder mest muligt om en 
hverdagsagtig konversation, men interviewet er dog hverken en helt åben samtale eller en 
samtale udelukkende baseret på et lukket spørgeskema, og kaldes derfor et semistruktureret 
interview.  Da denne undersøgelse, som allerede nævnt er bygget op omkring de fem 
temaer: kreativitet, krav, samarbejde, konkurrence og selvoptagethed udgjorde de den 
overordnede struktur i interviewguiderne.  Vi havde forberedt en liste med de overordnede 
emner, vi ønskede belyst ved interviewet, hvori der indgik en række specifikke spørgsmål, 
som var målrettet informanternes synsvinkler som hhv. gymnasielæreren, HR-cheferne og 
konsulenten, og anvendt som styringsredskab. 

Vi var meget bevidste om at give informanten god tid til at tale selv og lade der være nogle 
pauser, så denne havde mulighed for at udfolde sig så frit som muligt. Intentionen er, at 
informanten skal fortælle, hvordan denne oplever det emne, der undersøges med sine egne 
ord. Det er vigtigt at få så mange detaljer og nuancer med som muligt. 

I henhold til Kvale er det også meget vigtigt, at intervieweren er i stand til at opfange 
uventede drejninger i samtalen. Helt generelt skal intervieweren være så nysgerrig og åben 
som muligt og i stand til at se bort fra eventuelle egne forudfattede meninger. I det 
semistrukturerede interview spiller både informanten og intervieweren begge en meget vigtig 
rolle. Det er dog altid intervieweren, der skal have en klar styring af samtalen, hvilket kan 
betyde, at intervieweren af og til skal bryde ind og stoppe informanten, hvis denne pludselig 
tager styringen og drejer samtalen i en retning, der er irrelevant for emnet. Vi fik den erfaring 
fra disse interviews, at det ikke var muligt at opretholde en naturlig samtale, hvis den 
fuldstændig skal styres af en interviewguide, og lod derfor informanterne dreje samtalen i 
retninger, der gled over i besvarelsen af spørgsmål, der stod længere nede på listen, og 
vendte tilbage til interviewguiden, når emnet var udtømt. Et interview er altid fokuseret på et 
specifikt emne, men der skabes samtidig ny viden i interaktionen mellem intervieweren og 
informanten. Derfor lod vi også informanterne fortælle om emner, som ikke umiddelbart stod i 
informationsguiden, men kunne give nye indsigter, hvilket delvis er formålet med denne form 
for interviews. 

Vi talte også lidt videre med informanterne efter interviewene var afsluttet for at få skabt en 
god afrunding. Dette gjorde vi også med henblik på at skabe mulighed for at vi kunne 
kontakte informanten igen, hvis vi skulle have yderligere spørgsmål eller opdage andre 
uafklarede punkter.  Denne åbning kunne vi benytte os af, da det viste sig, at der var brug for 
et supplerende interview med gymnasielæreren. 
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2.7 Interviews med en gymnasielærer  

Det første interview med en gymnasielærer, som har ønsket at være anonym, og derfor 
fremstår under de fiktive initaler GL, fandt sted privat hjemme hos Sirpa Kilund den 22. 
august, 2016, kl. 17.00-19.00. 

Gymnasiet er anonymiseret som ”et gymnasium i Nordsjælland”. 

Et supplerende interview fandt sted i et grupperum på gymnasiet den 6. oktober, 2016, 
kl 14:00-15:00 med uddybende spørgsmål om gruppearbejde, kreativitet og de krav, der 
stilles til eleverne. 

Kontakten til læreren blev skabt igennem vort sociale netværk. 
Gymnasielæreren har efterfølgende godkendt begge referater af lydoptagelserne. 

  

2.8 Interviews med HR-chefer og en konsulent fra Dansk Industri 

Interviewet med Thomas Steenberg, personalechef i KONE A/S, fandt sted på KONEs 
hovedkontor i Herlev d. 28. juli, 2016, kl. 9:00-10.30. 

Kontakten til Thomas Steenberg blev skabt igennem vort sociale netværk. 
Thomas Steenberg har efterfølgende godkendt referatet af lydoptagelsen. 

Interviewet med en HR-konsulent for en stor dansk interesseorganisation, som har ønsket at 
være anonym, og derfor optræder med de fiktive initialer HRK, og organisationen refereres til 
som INT.  Interviewet fandt sted i organisationens kantine d. 22. december kl 10:00-11:00. 

Kontakten til HRK blev skabt ved at sende et antal e-mails ud til nogle tilfældigt udvalgte 
virksomheder med en hensigt om at interviewe dem i den rækkefølge, de tilkendegav, at de 
ønskede at medvirke.  
HRK har efterfølgende godkendt referatet af lydoptagelsen. 

Interviewet med Sarah Gade Hansen, chefkonsulent for Forskning, Uddannelse og 
Mangfoldighed hos Dansk Industri, fandt sted på Dansk Industris domicil i København d. 20. 
januar 2017, kl 10:00-11:00. 

Kontakten til Sarah Gade Hansen blev skabt ved en henvendelse til DI efter at have læst 
nogle avisartikler, hvor DI har medvirket i debatter om uddannelsessystemet. 

Sarah Gade Hansen har efterfølgende godkendt transskriberingen af lydoptagelsen. 

Alle direkte citater fra alle interviews er angivet i kursiv i både de vedlagte referater og i selve 
specialet. 
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2.9 Fokusgruppeinterview 

De primære data om gymnasieelevers egne erfaringer og opfattelser af studiemiljøet blev 
indsamlet ved gennemførelsen af en fokusgruppe.  Den største forskel på individuelle 
interviews og fokusgrupper er den gruppedynamik, der opstår i fokusgruppen, hvor 
deltagerne påvirker og inspirerer hinanden. Her spiller moderatoren så lille en rolle som 
muligt i modsætning til det individuelle interview, hvor det er samspillet mellem 
interviewpersonen og intervieweren, der skaber en indsigt i en enkelt persons livsverden, 
erfaringer og opfattelser. 

 

2.10 Gennemførelse af fokusgruppe 

De primære data om gymnasieelevers egne erfaringer og opfattelser af studiemiljøet blev 
indsamlet ved gennemførelsen af en fokusgruppe. 

Fokusgruppesessionen fandt sted i et grupperum på CBS d. 12. oktober, 2016, kl 16:00-
17:30. I gruppen deltog fire elever fra Aurehøj Gymnasium, hvoraf de tre går i 2.g og den ene 
i 3.g.  En femte deltager var fra 2.g på Københavns Åbne Gymnasium.  

Deltagerne var blevet inviteret via en e-mail, der orienterede kort om emnet, formålet med 
fokusgruppen samt om tid og sted. 

Vi har fulgt Bente Halkiers anvisninger (Halkier, 2009) for gennemførelsen af fokusgruppen.  

Inden for den kvalitative metode kan man vælge at gennemføre en eller flere fokus-
gruppesessioner.  Under en fokusgruppesession giver samspillet mellem deltagerne en 
indsigt i deres livsverdener, og den inviteres alle til at deltage aktivt i en indbyrdes diskussion 
af emnet ud fra deres erfaringer og opfattelser, mens moderatoren spiller så lille en rolle som 
muligt.   

Denne metode kan med fordel benyttes, når man ønsker at skabe en gruppedynamik ved at 
inddrage flere personer på én gang og få en spændende diskussion i gang, hvor et af de 
vigtige formål er, at de enkelte personer kan blive inspireret af hinanden og også meget 
gerne må udfordre og påvirke hinandens holdninger indbyrdes. Fokusgruppeinterviews kan 
også bruges til at udforske individuelle synspunkter. Det er dog aldrig formålet med denne 
type interviews, at deltagerne skal blive enige om et givent emne, men derimod om 
nysgerrigt at undersøge og udforske de forskellige synspunkter, der kommer frem. 

Formålet med den gennemførte fokusgruppe var at få et indblik i kulturen og studiemiljøet i 
gymnasiet ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv, som det opleves af disse fem elever. 
Her er der lagt vægt på at indsamle deltagernes subjektive beskrivelser af deres respektive 
opfattelser af deres egne studiemiljøer. 
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Ifølge Halkier (Halkier, 2009) bør man ved rekrutteringen af en fokusgruppe altid overveje, 
hvor homogen eller heterogen en fokusgruppe bør være, fordi der enten kan opstå en stor 
konsensus eller en stor polarisering i gruppen.  Halkier anbefaler, at gruppen helst skal være 
forholdsvis homogen, således at man undgår en for stor polarisering, hvilket nemt kan 
medføre forskellige ødelæggende problemstillinger, fx at nogle deltagere indtager en for 
dominerende rolle eller at gruppen slet ikke kan fungere sammen, og de derfor ikke er i stand 
til at inspirere hinanden og debatten derfor aldrig rigtig tager fat. 

De bedste resultater opnås generelt, når ingen af deltagerne kender hinanden i forvejen, fordi 
den sociale kontrol kan påvirke interaktionen og gruppedynamikken, og fx undertrykke, at 
afvigende synspunkter kommer frem.  Vores oprindelige plan var, at finde 5-6 deltagere til 
fokusgruppen fra forskellige gymnasier via vore sociale netværk. Det viste sig desværre ikke 
at være muligt, og et forsøg på at kontakte et stort kollegium gav heller ingen respons.  
Derfor endte fokusgruppen med at bestå af fire elever fra samme gymnasium og en enkelt fra 
et andet. 

Køn og alder indgår ofte som kriterier i udvælgelsen af deltagere, men i dette tilfælde var 
deltagernes alder på forhånd givet til at være næsten ens, og ud fra den sparsomme respons 
vi havde fået, havde vi ikke mulighed for at udvælge deltagere efter nogen kriterier 
overhovedet. Vi havde gerne set en ligelig fordeling mellem drenge og piger, men da det var 
vanskeligt at etablere fokusgruppen i det hele taget, måtte vi overlade kønsfordelingen til 
tilfældighederne. 

Vi havde foretrukket, at deltagerne kom fra hver sit gymnasium, og ikke kendte hinanden, 
men da det viste sig at være vanskeligt at finde deltagere overhovedet, valgte vi at gennem-
føre fokusgruppen med fem deltagere, hvoraf de fire kendte hinanden.  Deltagerne virkede 
dog alle meget åbne og engagerede, og kom frem med mange personlige betragtninger, som 
tydede på, at de fire, der kendte hinanden, følte sig meget fortrolige med hinanden, og turde 
åbne op for deres synspunkter i dette forum.  Der var desuden en enkelt deltager, som ikke 
kendte de andre, og derfor ikke var underlagt deres indbyrdes sociale kontrol, men som gled 
naturligt ind i fællesskabet og også deltog aktivt, og kunne modsige de andre på nogle 
punkter. 

Ud fra en etisk overvejelse (Halkier, 2009), spurgte vi gruppen, om vi måtte lave en 
lydoptagelse udelukkende til vores egen brug for at kunne få alle detaljer med, hvilket alle var 
indforståede med. Vi tilbød desuden deltagerne, som stadig er meget unge, fuld anonymitet 
både med hensyn til deres navne og deres gymnasium, men alle har tilkendegivet, at vi 
gerne må bruge deres fornavne og nævne gymnasierne. 

Ved gennemførelsen af fokusgrupper er det ofte forskeren selv, der er moderator og har en 
observatør som hjælper. Vi valgte at dele disse roller imellem os og introducerede nye start-
spørgsmål på skift. 
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Vi fulgte Halkiers anbefalinger om at forberede nogle start-spørgsmål, så vi anvendte 
undersøgelsens fem temaer som udgangspunkter for dem.  Vi havde valgt en åben 
strukturering af forløbet, som gav deltagerne den største mulighed for at diskutere indbyrdes, 
men havde desuden forberedt nogle uddybende spørgsmål, som vi havde klar i tilfælde af, at 
diskussionen skulle gå i stå. 

Inden fokusgruppen blev sat i gang tog vi en uformel snak med deltagerne for at forberede 
dem så godt som muligt på forløbet. Vi præsenterede kort os selv og undersøgelsens formål, 
og fortalte dem, at vi ville fokusere på deres studiemiljø og trivsel, og ikke på deres faglige 
resultater. Vi opfordrede dem endelig til at fortælle frit om både deres positive og negative 
oplevelser og erfaringer.  Vi havde bevidst valgt ikke at forberede eleverne på de fem 
konkrete emner i forvejen med henblik på at få indblik i deres mere umiddelbare reaktioner 
frem for mere gennemtænkte holdninger. 

De fem temaer blev introduceret i følgende rækkefølge: samarbejde - med gruppearbejde 
som indfaldsvinkel, kreativitet, elevernes opfattelse af de krav, der stresser dem, deres 
opfattelse af konkurrencementalitet generelt og selvoptagethed og selviscenesættelse som 
især foregår på de sociale medier. Rækkefølgen af start-spørgsmål var planlagt ud fra en 
hensigt om at indlede med nogle temaer, som var mere generelle, og relativt nemme at 
forholde sig til, for at få samtalen godt i gang og arbejde os gradvist ind på de sværere og 
mere personlige temaer. Ovennævnte temaer udgjorde den overordnede struktur i 
interviewguiderne, som vi anvendte som styringsredskab, som vedlægges som bilag. 

Ifølge Halkier (Halkier, 2009) er det vigtigt at organisere en fokusgruppesession på en sådan 
måde at deltagerne får mulighed for at opdage nye perspektiver på et emne. Moderatoren 
bør derfor bl.a. undgå at stille for direkte spørgsmål, men derimod blot lægge op til, at 
deltagerne kan komme frem med deres beretninger og vurderinger af det aktuelle emne. Det 
skal ydermere helst undgås, der er for mange overlappende spørgsmål for ikke at mudre 
diskussionen og undgå at der bliver for mange gentagelser. Vi var desuden meget bevidste 
om ikke at bringe for mange emner på banen, da der er en grænse for, hvor mange emner, 
man kan nå at komme igennem i et tidsrum som højst bør vare to timer. 

Vi var bevidste om, at moderatoren helst skal fylde så lidt som muligt i debatten, og mere 
være den facilitator, der sørger for at diskussionen holdes i gang og holder sig inden for 
emnerne og griber ind, hvis debatten bevæger sig i en forkert eller uhensigtsmæssig retning 
eller på anden vis er ved at løbe af sporet. Derfor skal moderatoren være meget bevidst om 
sin rolle og indtage en reflekterende og formidlende rolle, og mere være den, der introducerer 
emner eller temaer på bordet og lader deltagerne dominere samtalen. De fem temaer viste 
sig at være et effektivt styringsredskab, og diskussionen holdt sig inden for de aktuelle 
temaer, så der var stort set ikke behov for en indgriben fra vor side ud over nogle få gange, 
hvor vi inviterede flere til at kommentere på det, der netop blev diskuteret. 

I rollen som moderatorer var vi opmærksomme på, at et af de vigtigste aspekter ved 
gennemførelsen af en fokusgruppe er dynamikken i gruppen, hvilket betyder at gruppen altid 
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er mere vigtig end de enkelte individer. Det vigtigste aspekt er, hvordan de enkelte deltagere 
agerer sammen på kryds og tværs, og hvordan de derved kan inspirere hinanden til at få nye 
tanker, eller blive mindet om egne lignende erfaringer og opdage nye synsvinkler på et emne. 
Det er også muligt for deltagerne at stille hinanden spørgsmål og reflektere over deres egne 
synspunkter og ændre holdning, efterhånden som diskussionen udvikler sig. Vi oplevede en 
yderst velformuleret og engageret gruppe af gymnasieelever, som kunne supplere hinandens 
udtalelser og der opstod dermed en gruppedynamik, som fungerede fuldstændig efter 
hensigten. 

I henhold til Halkier kan deltagerne i en fokusgruppe ofte lære noget af hinanden, og nogle 
deltagere kan endda blive så engagerede i emnet, at de indtager en meget dominerende 
rolle, og ligefrem begynder at interviewe de andre, hvilket enten kan have en gavnlig eller en 
skadelig effekt på forløbet. Den pige, der gik i 3.g var den mest aktive i diskussionen, og tog 
ofte ordet dog uden på nogen måde at virke dominerende, men var tværtimod en deltager, 
som i høj grad inspirerede de andre til at komme frem med deres synspunkter. 

Alle deltagerne i denne fokusgruppe var yderst veldisciplinerede med hensyn til at give 
hinanden taletid og til at tage hensyn til lydoptagelsen, som kan ødelægges, hvis der tales for 
meget i munden på hinanden.  Vi fornemmede i det hele taget, at alle deltagerne var 
ressourcestærke og selvreflekterende, hvilket nok ikke kan betragtes som et repræsentativt 
udsnit af gymnasieelever på landsplan, men til gengæld skabte de et debatforum, hvor vore 
planlagte emner blev drøftet på et personligt plan, hvilket gav store mængder kvalitative data 
til denne undersøgelse. 

Ved afslutningen tilkendegav deltagerne, at de syntes det havde været spændende at 
medvirke, og udviste en interesse for undersøgelsen, hvilket Halkier (Halkier, 2009) også har 
erfaret, så vi fortalte dem, at de kunne få adgang til at se det færdige resultat. De syntes 
desuden at det var en positiv oplevelse at være gæst på CBS på Solbjerg Plads. 

 

2.11 Transskribering 

Alle interviews er optaget som lydfiler med deltagernes samtykke. Vi har informeret alle 
deltagere om, lydfilerne udelukkende anvendes til transskribering og slettes efter brug. 

Både Kvale (Kvale, 1997) og Halkier (Halkier, 2009) anbefaler, at der optages en lydfil til den 
videre bearbejdelse af data fra interviews og fokusgrupper. Lydoptagelserne danner den 
største datakilde i denne undersøgelse, men de må bearbejdes, før de kan anvendes.  
Ved en transskribering skabes et skriftligt materiale, som er lettere at arbejde med end et 
lydspor, men der sker også en indledende kondensering af data, fordi overflødige fyldord og 
omformuleringer kan fjernes.  Vi har valgt at udarbejde næsten ordrette gengivelser af både 
interviews og fokusgruppen, og har sat tegn for læsbarhedens skyld. 
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Selv om en transskribering udgør et godt grundlag for analysearbejdet, valgte vi at udarbejde 
nogle forkortede referater af transskriberingerne af de individuelle interviews i stedet af tre 
årsager. For det første var de gennemførte interviews lange og kom ind på emner, der viste 
sig ikke at være relevante for undersøgelsen, hvilket ville give et stort volumen og virke 
forstyrrende i analysearbejdet. For det andet var det hensigtsmæssigt at strukturere 
referaterne efter de temaer, der arbejdes med frem for en kronologisk gengivelse af hvert 
interview, og for det tredje udgjorde referaterne nogle kortere og mere overskuelige tekster, 
der kunne sendes til godkendelse hos de interviewede personer.  
Dog valgte vi ikke at udarbejde et referat af interviewet med konsulenten fra DI, fordi det var 
relativt kort, men at anvende afskriften direkte. Referaterne og afskriften er vedlagt som Bilag 
2-6. 

For fokusgruppens vedkommende har vi til gengæld valgt ikke at udarbejde et referat, men at 
anvende transskriberingen direkte som det empiriske materiale for analysen. Dette skyldes, 
at interviewet er bygget op omkring specialets fem temaer, og vi skønnede at et referat ikke 
ville give væsentlige fordele med henblik på analysearbejdet. En anden årsag er, at en 
afskrift af fokusgruppen ikke skal præsenteres for deltagerne med henblik på en 
efterfølgende godkendelse, og at der derfor heller ikke er behov for en kortere version. 
Transskriberingen er vedlagt som Bilag 1. 

 

2.12 Analyse 

Ifølge Kvale (Kvale, 1997) er analysen og fortolkningen allerede påbegyndt under selve 
interviewet, hvor der stilles uddybende spørgsmål, og fortsætter under transskriberingen. 

Kvale og Halkier (Halkier, 2009) giver nogle forskellige bud på analysemetoder for kvalitative 
data fra hhv. interviews og fokusgrupper, men pointerer begge, at valg af metode afhænger 
af, hvilken type data forskeren ønsker at høste ud af sit materiale. Halkier påpeger, at alt 
naturligvis ikke er tilladt, men at metoden skal passe til PF og undersøgelsens formål. 

Vi har valgt at følge især nogle af Kvales anbefalinger som værktøjer til at skabe overblik, 
struktur og forståelse i det tekstmateriale, vi har indsamlet. 

Skabelse af mening ved hjælp af ad hoc metoden; denne eklektiske metode betragter Kvale 
som nok den mest almindelige. Her anvendes forskellige teknikker, som synes mest 
brugbare frem for at følge en standardmetode til at analysere interviewmaterialet. Ved ad hoc 
metoden kan man eksempelvis lægge mærke til særlige passager og mønstre, opstille 
kontraster og sammenligninger og finde temaer, som går igen og på den måde finde ud af, 
hvad der hører sammen og ad den vej skærpe forståelsen og pointerne. 

Kvale er mest optaget af det individuelle interview og beskriver andre analysemetoder som 
meningskondensering, -kategorisering samt, narrativ meningsstrukturering. 
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Meningskondenseringen er en deskriptiv metode, som anvendes til at reducere lange 
passager til mere korte og koncise formuleringer, hvilket vi har benyttet os af ved 
referatskrivning af transskriberingerne, og igen under selve analysen.  
Meningskategoriseringen anvendes til at analysere omfattende og ofte komplekse 
interviewtekster, hvilket vi har anvendt ved at udarbejde referater af de fleste af de 
gennemførte interviews med enkeltpersoner. 

I denne undersøgelse er kategoriseringen allerede påbegyndt ved planlægningen af 
fokusgruppen og de individuelle interviews, som er bygget op omkring de fem temaer. 
Temaerne blev dog ikke fulgt slavisk under de enkelte interviews, men er samlet igen i 
analyseafsnittet. 

Narrativ meningsstrukturering anvendes bl.a. til at gengive passager, som fremstår som små 
fortællinger, eller som sammenfatninger, og på den måde kan man finde de sammenhænge 
og strukturer frem, som er væsentlige og relevante for det, man undersøger. Dette har vi 
benyttet os af ved at gruppere datamaterialet fra fokusgruppen og de individuelle interviews 
under temaer og derfra udvælge passager, som direkte citater, som indgår som små 
fortællinger, der belyser det enkelte tema ud fra interviewpersonernes perspektiver. 

 

2.13 Indsamling af sekundær empiri  

Til denne undersøgelse er der ud over den primære empiri, der er fremskaffet ved 
gennemførelsen af en række interviews, også indsamlet sekundære data som baggrunds-
viden fra flere skriftlige kilder.  Formålet med de indsamlede sekundære data er at fremskaffe 
empirisk materiale, der kan belyse de facetter af studiemiljøet og de værdier, der har været 
debatteret i den senere tid og har inspireret til denne undersøgelse. 

Som baggrundsviden til det datamateriale, som disse interviews giver, har vi desuden søgt 
sekundær empiri fra debatter, avisartikler samt hjemmesider. 

    

2.14 Validititet, reliabilitet og generaliserbarhed 

Både ifølge Kvale (Kvale, 1997) og Halkier (Halkier, 2009) kan der være udfordringer i at 
skabe eksakt viden og verificere resultaterne af kvalitative undersøgelser. 

I ’InterViews’ (Kvale, 1997) diskuterer Kvale forskellige syn på mulighederne for at verificere 
en kvalitativ undersøgelse under hovedbegreberne validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. 
Verificering af en undersøgelse har sine rødder i naturvidenskaben, og kan ikke uden videre 
overføres til samfundsvidenskab og ej heller til en meget begrænset kvalitativ undersøgelse 
som vores.  Vi har søgt at kvalitetssikre undersøgelsen ved at følge de anvisninger, der har 
været mulige i den udstrækning det har været os muligt, som beskrevet nedenfor. 
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Validitet er et udtryk for en undersøgelses gyldighed, og handler om en løbende 
kvalitetskontrol på alle stadier af vidensproduktionen. Det handler om at sikre sig, at man 
undersøger det, man har sat sig for at undersøge, og at der er en sammenhæng mellem 
teorierne og det undersøgte.  Vi blev inspireret til at undersøge nogle aspekter af 
studiemiljøet på gymnasiet på basis af den opmærksomhed, der har været omkring 
gymnasieelevers trivsel og adfærd i forskellige medier, som i de avisartikler, der henvises til i 
indledningen, og fandt frem til fem temaer, som var oplagte at undersøge med henblik på at 
finde nogle dybereliggende forklaringer på nogle af de problematikker, der er blevet 
diskuteret i medierne ved at belyse dem ud fra fire forskellige teoretikeres synspunkter. 

Hensigten med denne undersøgelse er at finde ud af, om der er en god sammenhæng 
imellem de værdier og personlige egenskaber, der fremmes i gymnasiet og med dem, der 
efterspørges i erhvervslivet og dermed at skabe nogle indsigter, som kan tages til efterretning 
på områder, hvor der kan rettes op på eventuelle forskelle. 

Reliabilitet er et udtryk for en undersøgelses pålidelighed, og er en indikator for, om 
undersøgeren har fulgt nogle retningslinjer, som sikrer en konsistens i den viden, der skabes.  
Vi har gennemført fokusgruppen og vore interviews ud fra Halkiers og Kvales retningslinjer, 
og vi har renskrevet lydoptagelserne med stor nøjagtighed.  Vi har begge lyttet optagelserne 
igennem og tjekket, at det hele er kommet med i afskrifterne.  På baggrund af afskrifterne er 
der udarbejdet referater til tre af interviewpersonernes godkendelse, hvor de har haft 
mulighed for at korrigere eventuelle fejl eller misforståelser. Det sidste interview var kortere 
end de andre, og vi valgte at sende afskriften til godkendelse i stedet. Alle interviews er 
efterfølgende godkendt af interviewpersonerne. 

Generaliserbarhed er et udtryk for, i hvilken udstrækning der kan drages generaliserede 
konklusioner fra en undersøgelse. Dette er især relevant i naturvidenskaben og i større 
kvantitative undersøgelser, men vanskeligt at leve op til i en meget begrænset kvalitativ 
undersøgelse som vores. Generaliserbarheden har heller ikke været et mål for denne 
undersøgelse, hvor vi i stedet har søgt kvalitative forklaringer på de fænomener, vi har 
undersøgt ved hjælp af de anvendte teorier. Eftersom vi kun har talt med fem gymnasie-
elever fra to gymnasier kan der i sagens natur ikke siges noget generelt om alle gymnasier 
som helhed. Eleverne var desuden yderst velfungerende og refleksive, hvilket heller ikke kan 
generaliseres til at være repræsentativt for alle gymnasieelever i landet.  
Til gengæld har interviewet med Sarah fra DI givet et indblik i generelle holdninger hos DI’s 
10.000 medlemsvirksomheder, hvilket i nogen udstrækning kan anses for at give mere 
generaliserbart materiale ud fra et virksomhedsperspektiv i undersøgelsen. 
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2.15 Afrapportering 

Undersøgelsens resultater afrapporteres i nærværende speciale, og er udarbejdet i en form, 
hvor vi bestræber os på at leve op til samfundsvidenskabelige kriterier og på at tage de 
nødvendige etiske overvejelser om hensyn til interviewpersonerne med i betragtning. 

 

2.16 Specialets opbygning  

Dette speciale er bygget op omkring det indsamlede materiale fra den gennemførte 
fokusgruppe med fem gymnasielever, som gengives i det omfattende kapitel 5, Analyse af de 
fem temaer opdelt i fem gennemgående temaer med tilhørende delkonklusioner. 

Analysedelen indledes dog med et kortere kapitel 4, Analyse af erhvervslivets værdier, som 
indeholder den empiri, der er indsamlet ved interviews med HR-chefer og en konsulent fra 
DI.  Dette kapitel indeholder en præsentation af virksomhederne samt en analyse af deres 
syn på de fem temaer. I dette afsnit besvares underspørgsmål U1. 

I kapitel 5, Analyse af de fem temaer besvares underspørgsmålene U2-U6 og resultaterne 
sammenlignes med resultaterne fra kapitel 4 tema for tema. 

I kapitel 6, Konklusion opsummeres besvarelserne fra kapitel 4 og 5 til den endelige 
besvarelse af hovedspørgsmålet H. 

 

2.17 Afgrænsning 

Denne undersøgelse er gennemført med deltagere i en fokusgruppe og en gymnasielærer fra 
forskellige almene gymnasier (stx). Vi har valgt at fokusere på det almene gymnasium, fordi 
det tiltrækker langt størstedelen af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse og fordi det 
giver en bredere mulighed for valg af videregående uddannelse end hhx eller htx. Ifølge 
Styrelsen for IT og læring var tilgangen af elever i 2015 på stx 32.023, på hhx 10.743, på htx 
5.472 og på hf 8.695 (Stil, 2017). 

Der har været ført en del debatter om værdierne i gymnasiet, som meget har kredset om 
hvorvidt eleverne lærer nok, om de tilegner sig de rigtige færdigheder, og hvordan det står til 
med dannelsen og almendannelsen.  Det er ikke formålet med denne undersøgelse at 
komme ind på disse emner, men at se på de aspekter af studiemiljøet som er beskrevet i 
problemformuleringen.  Emnerne kan dog blive berørt periferisk fordi størrelsen af pensa 
relaterer sig til stressniveauet og diskussionen om de rigtige færdigheder også berører 
diskussionen om kreativitet i gymnasiet. 
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3 Teori  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en række teorier til at finde svar på de spørgsmål, vi har 
stillet i indledningen, og valgt at arbejde med teorier af fire forskellige teoretikere, der fra 
forskellige indfaldsvinkler belyser dannelsen af vore værdier og personlige egenskaber, og 
dermed forklaringer på, hvad det er, der motiverer og driver os og danner grundlaget for vore 
værdier. Disse teorier viser, at nogle mennesker er meget drevet af at konkurrere, mens 
andre mennesker er mere drevet af altruistiske værdier og af at skabe noget sammen med 
andre og at udfolde deres kreative evner. 

Vi vil se nærmere på konkurrencementaliteten og dets betydning og omkostninger for 
individet, som Lasch har beskæftiget sig indgående med. Den hårde konkurrence-mentalitet 
står i kontrast til de mere bløde værdier som selvrealisering og livskvalitet, som iht. Inglehart 
er de værdier, der burde være fremherskende i dag. Disse to teoretikere er derfor centrale i 
vores valg af teori.  

 Ronald Inglehart har beskrevet samfundsudviklingen i store dele af verden på makroplan, 
men han tager udgangspunkt i Abraham Maslows kortlægning af individets behov, værdier 
og motivation på mikroplan som sin teoretiske ramme (jf. afsn. 3.1).  Inglehart har 
beskæftiget sig meget med udviklingen fra modernitetens konkurrence- og præstations-
værdier mod postmodernitetens mere bløde værdier som livskvalitet og selvrealisering. 

Den anden teoretiker er Maslow, som kan give os den bagvedliggende forklaring på 
menneskers værdier, adfærd og drømme om det gode liv, som han har beskrevet med sin 
behovspyramide. Med sin sondring mellem de basale mangel-/overlevelsesbehov og de 
højerliggende vækstbehov har han givet os et værktøj til at undersøge, i hvilken udstrækning 
gymnasieeleverne handler ud fra behovet for tryghed eller ud fra behovet for selvrealisering. 
Maslows teorier om stress er anvendt til at undersøge, hvordan gymnasieelever kan reagere 
på de krav, de stilles overfor (Maslow, 1987). 

Den tredje teoretiker er Richard Florida, som også har beskrevet vigtigheden af bløde 
værdier, og hvordan kreativiteten og innovation samt evnen til at samarbejde i et samfund er 
altafgørende for det postmoderne samfunds fortsatte økonomiske vækst. Derfor mener han, 
at det er vigtigt at styrke kreativiteten og innovationen i uddannelsessystemet, så der kan 
skabes nytænkning inden for en lang række fagområder (Florida, 2005). Med udgangspunkt i 
disse af Floridas teorier vil vi undersøge, hvordan samarbejdsevner og kreativitet stimuleres 
hos eleverne i gymnasiet.  

Den sidste teoretiker, der er inddraget her, er Christopher Lasch som beskrev, hvordan 
konkurrencementaliteten vokser i et samfund, hvor der lægges stor vægt på den individuelle 
præstation, og hans teorier kan anvendes til at undersøge, hvilken motivation, der ligger bag 
den konkurrencekultur på danske gymnasier, der ofte diskuteres i medierne. Lasch’s 
hovedtema var narcissistisk selvoptagethed og selviscenesættelse, som i høj grad drives af 
konkurrencementaliteten, hvor det hele tiden handler om at overgå andre (Lasch, 1991). 
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Mens Ingleharts beskrivelse af postmodernitetens selvrealiseringsværdier er tæt forbundne 
med Floridas teorier om kreativitet og samarbejde, ser vi en modsætning til dem i Lasch’s 
beskrivelse af den konkurrencementalitet, som opstod i det moderne samfund, og giver os en 
forklaring på, hvorfor mennesker bliver selvoptagne og drives af lysten til at konkurrere.  

Med hovedvægt på Lasch’s teorier om konkurrencekultur samt Ingleharts beskrivelse af 
samfundsudviklingen og en inddragelse af de to andre teoretikeres arbejde er der søgt at 
skabe en forståelsesramme for, hvordan man kan skelne mellem moderne og postmoderne 
værdier. Teorierne er ligeledes anvendt til at undersøge, om der kan spores en regression fra 
det postmoderne samfunds bløde værdier tilbage til det moderne samfunds hårde og mere 
konkurrenceprægede værdier på de danske gymnasier.  

I det følgende præsenteres de fire sæt af teorier, der er anvendt i dette speciale, mere i 
dybden.  

 

3.1 Ronald Inglehart og samfundsudvikling 

Ingleharts teorier er hovedsageligt anvendt til at undersøge i hvilken udstrækning gymnasiet 
og erhvervslivet er drevet af moderne og af postmoderne værdier og til at fastslå, hvilke 
værdier, der er fremherskende i det omgivende samfund. Teorierne viser en sammenhæng 
mellem konkurrence og modernitet og mellem selvrealisering og postmodernitet.  

I sin forskning anvender Inglehart Abraham Maslows teorier til at forklare forandringerne i 
værdierne i retning af postmoderniteten (Inglehart, 1997, s 33). Bag ved værdierne ligger de 
behov, som befolkningerne ønsker at få dækket, og deres personlige opfattelse af, hvilke 
behov og værdier, der er vigtigst for dem. Disse værdier bruger Inglehart som målbare 
indikatorer for, om samfundet skal opfattes som værende moderne eller postmoderne. 
Maslows teorier om sammenhængen mellem behov, motivation og værdier er beskrevet i 
afsnit 3.2. 

Ingleharts beskrivelse af udviklingen fra det moderne til det postmoderne samfund giver den 
nødvendige forståelse af de årsagssammenhænge, der ligger bag de værdiforandringer, der 
finder sted i et samfund.  

I sin bog Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 

43 societies (Inglehart, 1997) redegør han for sin forskning, og påviser de korrelationer, der 
kan ses imellem de mest demokratiserede samfund og de mest postmoderne værdier, som 
fx selvrealisering (’self expression’) og tolerance (Inglehart, 1997).  Den økonomiske vækst 
tilskriver han i høj grad den teknologiske udvikling og industrialiseringen, som på relativt kort 
tid skabte stor velstand i den vestlige verden (Inglehart, 1997, kap 5). 
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3.1.1 Moderniseringsteori  

Inglehart beskriver, hvordan værdierne i samfundet har ændret sig efterhånden som 
industrialiseringen og den økonomiske vækst har bragt større velstand og tryghed, og det 
traditionelle samfunds overlevelsesværdier har mistet en stor del af deres betydning i takt 
med at overlevelsen har kunnet tages for givet (Inglehart, 1997, kap 3). 

Inglehart beskriver, hvordan moderniteten blev resultatet af den velfærd, der opstod som 
følge af industrialiseringen, og som forbedrede levevilkårene for mange mennesker, så de 
kunne begynde at tage deres fysiske sikkerhed og overlevelse for givet, og få adgang til et 
stort udbud af forbrugsgoder, som tidligere havde været uden for manges rækkevidde. 
(Inglehart, 1997, kap 3). Denne velstand førte gradvist til et større forbrug og en 
materialisme, hvor mange værdier kredsede om mulighederne for at anskaffe sig ting, som 
man kunne vise frem som et synligt tegn på egen succes. Individets motivation og værdier 
var dog stadig i nogen grad påvirket af det traditionelle samfunds overlevelsesværdier, og der 
var en accept af, at tilværelsen blev styret af hårde værdier som bureaukratisk autoritet, 
konkurrence, og ensretning, som var nogle uundgåelige konsekvenser af den øgede 
produktivitet og effektivisering (Inglehart, 1997). 

Ifølge Inglehart var det industrialiseringen, som skabte stor økonomisk fremgang, der var den 
største drivkraft bag moderniseringen, og han tilskriver moderniseringen bl.a. følgende 
forandringer fra det traditionelle samfund:  urbanisering, arbejdets specialisering, 
uddannelse, sekularisering, individualisering, bureaukratisering og fremkomsten af 
masseproduktion på samlebånd.  

I bureaukratiseringen ligger der desuden en iboende dræbende effekt på kreativitet.  Som 
følge af at arbejdsgange bliver ensrettet og standardiseret forsvinder mulighederne for 
nytænkning og innovation (Inglehart, 1997, s 29).  Den kreative udviklings betydning for 
samfundet er taget op i afsnit 3.3 om Richard Floridas teorier.  

Der kan ikke sættes en eksakt skillelinje op for, hvornår et samfund overgår fra at være 
moderne til at vær postmoderne, for Ingleharts forskning viser, at værdiforandringer generelt 
er gradvise processer, der som regel finder sted over skiftende generationer.   Han påpeger 
dog det store skift mod postmoderne værdier, som fandt sted under studenteroprøret i 
1960’erne og 70’erne, hvor ungdommen i store dele af den vestlige verden skabte en 
generationskløft ved at tage afstand fra forældregenerationens værdier. (Inglehart, 1997). 
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3.1.2 Postmoderniseringsteori  

Inglehart beskriver hvordan postmoderniteten er en modreaktion mod mange af 
modernitetens hårde og dehumaniserende værdier og en introduktion af et sæt nye mere 
bløde værdier til erstatning for dem (Inglehart, 1997). 

Mens industrialiseringen skabte store hurtige forandringer i samfundet imod velstand og 
adgang til større forbrug, er overgangen fra de moderne til de postmoderne værdier en mere 
gradvis udvikling (Inglehart, 1997). 

De stigende indkomster gav større økonomisk tryghed og adgang til et stigende forbrug, og 
skabte derved en materialisme, som var en modreaktion mod tidligere tiders knaphed på 
materielle goder (Inglehart, 1997). 

Disse goder blev i første omgang modtaget som et stort fremskridt, men det blev efterhånden 
tydeligt, at denne udvikling havde en høj pris, da den viste sig at være forbundet med store 
personlige omkostninger, fordi industrialiseringen udviklede sig til en effektivitets- og 
samlebåndstænkning, der førte til et umenneskeligt arbejdsliv for mange.  Mange 
lønmodtagere begyndte at føle sig udnyttet under dårlige arbejdsforhold, som om de blot var 
dehumaniserede tandhjul i en stor maskine som Marx og Weber udtrykte det. Det 
traditionelle samfunds fællesskab og afhængighed af andre var blevet afløst af et mere 
upersonligt og konkurrencepræget samfund, hvor der blev lagt stadig større vægt på 
individuelle præstationer (Inglehart, 1997). Det moderne samfunds skyggesider blev 
efterhånden mere og mere synlige og især nye generationer begyndte at tage afstand fra de 
materialistiske værdier, der drev den økonomiske vækst og fremgang.  Moderniteten nåede 
derfor til et vendepunkt, hvor behovet for forandringer af de hårde værdier mod nogle blødere 
blev så stærkt, at udviklingen skiftede retning mod det, der betegnes som det postmoderne 
samfund (Inglehart, 1997). 

I det postmoderne samfund er materialismen i nogen grad ved at være udlevet. Adgangen til 
forbrugsgoder har længe været så stor, at meget af det, der før var eftertragtet, nu kan tages 
for givet. Den postmaterialisme, der er opstået, handler ikke kun om minimalisme, men er et 
tegn på, at materialismens værdier er ved at være udtømte, fordi forbruget har nået en 
grænse, hvor den ikke længere har den samme betydning som før (Inglehart, 1997).  
De materielle værdier er således blevet fortrængt af nye værdier, hvor der lægges større 
vægt på individets personlige frihed, som bruges til at realisere egne drømme og på at have 
større autonomi og dermed større mulighed for selv at bestemme over alle aspekter af sit liv.  
I postmoderniteten er der opstået en modreaktion mod alle former for autoritært bureaukrati, 
hvis krav og begrænsninger i meget højere grad var accepteret i det moderne samfund. De 
vigtigste værdier er mulighederne for at skabe sig et liv med en karriere og en fritid, som 
giver de bedste muligheder for selvrealisering og selvudfoldelse. (Inglehart, 1997). 

I sin forskning placerer Inglehart Danmark og det øvrige Skandinavien samt Holland som de 
samfund, der er nået længst i værdiforandringerne mod postmoderniteten, hvilket han 
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illustrerer med placeringen af Danmark højt oppe i øverste højre hjørne med stor vægt på de 
sekulær-rationelle værdier og behov for selvrealisering i Figur 1(Inglehart, 1997).  

 

 

Figur 1: Cultural map – World Value Survey wave 6 (2010-2014) 
             Kilde: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings 

 

 

3.1.3 Tre kendetegn ved postmodernitet 

Ifølge Inglehart kan postmoderniteten defineres ud fra tre overordnede kendetegn, eller 
”schools”, som han betegner dem (Inglehart, 1997): 

1  Afstandtagen fra modernitet: Det vil sige en afvisning af at lade samfundet og tilværelsen 
blive styret af hårde værdier som rationalitet, autoriteter, bureaukrati, teknologi og videnskab. 

2  Revalorisering af traditioner: Under moderniteten gled mange af de gamle traditionelle 
værdier i baggrunden. Man troede i nogen tid på myten om, at alt hvad der var nyt også var 
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godt, men den illusion er bristet, og der er opstået et behov for at søge tilbage til nogle af de 
gamle traditionelle værdier, så mange af dem har derfor fået en form for renæssance.  

3  Nye værdier og livsstile: Postmoderniteten har ændret værdierne i retning af større 
tolerance over for etnisk, kulturel og seksuel diversitet i samfundet. Den har også givet 
mulighed for en individualisering, hvor den enkelte har større mulighed for selvrealisering og 
valg af livsstil. Den materialisme, som efterkrigsgenerationen tog til sig er aftaget hos de nye 
generationer til en postmaterialisme, fordi det har vist sig, at de materielle goder ikke opfylder 
så mange behov, som tidligere antaget. 

Overgangen fra det moderne til det postmoderne er således ikke et direkte brud med alle det 
moderne samfunds værdier, men et ønske om forandring især mod større indflydelse på 
egen tilværelse og dermed en subjektivt bedre livskvalitet. En af årsagerne til denne udvikling 
er ifølge en generel opfattelse, at efterkrigstidsgenerationerne (efter 1945) er vokset op i en 
økonomisk og materiel tryghed uden fortilfælde, hvor de har kunnet tage egen overlevelse, 
tryghed og materielle goder for givet, og har dermed fået større muligheder for at stræbe 
efter nye værdier som selvudfoldelse og bedre livskvalitet samt højere mål med tilværelsen 
(Inglehart, 1997). Dette bliver uddybet i afsnit 3.2 om Abraham Maslows teorier om 
menneskets behov og motivation, som han har beskrevet i sin velkendte behovspyramide.  

 

3.1.4 Fremherskende værdier i det moderne og postmoderne samfund 

Det har været diskuteret, hvad der egentlig er den bagvedliggende årsag til denne forandring 
i værdierne fra de moderne til de postmoderne, men Inglehart tilskriver det i høj grad den 
økonomiske fremgang efter 2. verdenskrig, som gav de nye generationer mulighed for at 
tage deres egen overlevelse for givet og fokusere på deres selvrealiseringsværdier 
(Inglehart, 1997). 

Den mest iøjnefaldende forskel på moderne og postmoderne værdier er overgangen fra 
materialisme til selvrealisering, hvor det for det postmoderne menneske er vigtigere at 
arbejde og interesser smelter sammen og giver mulighed for selvrealisering frem for et 
arbejde, der kan give en høj og stabil indtægt, men ikke rummer muligheder for at arbejde 
inden for interessefeltet. 

  



 
 

32 
 

Nedenfor kan ses en oversigt over de mest markante forskelle på moderne og postmoderne 
værdier ifølge Inglehart. 

 

Moderne værdier  

 

Postmoderne værdier  

Materialisme, forbrugsgoder tillægges stor 
betydning 

Postmaterialisme 

Accept af: 
Autoriteter 
Bureaukrati 
Rationalitet 

Afstandstagen fra: 
Autoriteter 
Bureaukrati  
Rationalitet 

Forventning om: 
Materiel og økonomisk sikkerhed 
 

Forventninger om: 
Medindflydelse 
Autonomi 
Personlig frihed 
Livskvalitet 
Selvrealisering 

Individualisering med henblik på at positionere 
sig i kraft af egne præstationer 

Individualisering med henblik på at skabe sig et 
unikt image i kraft af selvrealisering og valg af 
livsstil 

Tabel 1: Forskelle på moderne og postmoderne værdier. Selv tilvirket. 

 

3.1.5 Forandring over generationer   

Inglehart inddrager desuden to hypoteser, som er af afgørende betydning i dannelsen af vore 
værdier. 

Den første er knaphedshypotesen, som beskriver hvordan de behov, der ikke er blevet 
dækket under opvæksten, kommer til at få stor betydning i resten af livet. 

Den anden hypotese er socialiseringshypotesen, som beskriver, hvordan vore værdier, 
normer og personlighed skabes i opvæksten. En stor del af personlighedsdannelsen sker 
ifølge Inglehart i teenageårene, så det vi oplever og lærer i den periode, i høj grad er med til 
at danne vore grundlæggende holdninger, værdisæt og normer, som for de flestes 
vedkommende kun kan ændres relativt lidt senere i livet.  De unge er således mere 
påvirkelige, og derfor mere tilbøjelige til at tage nye idéer og strømninger til sig, mens de 
ældre generationer holder mere fast i det velkendte og sikre, og derfor sker 
værdiforandringerne i samfundet ofte i takt med generationsskift (Inglehart, 1997). 
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Socialiseringshypotesen sandsynliggør således, at de grundlæggende værdier, vi har taget til 
os i barndommen og ungdommen i høj grad danner det værdisæt, som præger den enkeltes 
personlighed resten af livet. 

Disse hypoteser giver i fællesskab en god forklaring på, hvorfor nogle mennesker fastholder 
deres værdier igennem hele livet, også hvis deres livsvilkår ændrer sig væsentligt. Hvis man 
fx er opvokset med meget begrænsede midler, kan man være påholdende med sin økonomi 
resten af sit liv, selv hvis man oplever stor økonomisk fremgang. 

 

3.1.6 Regression 

Inglehart har beskrevet, hvordan der er et samspil imellem den politiske, økonomiske og 
kulturelle udvikling i et samfund, som i høj grad finder sted i en gensidig afhængighed 
imellem disse tre faktorer, som indbyrdes både påvirker, påvirkes af og understøtter 
hinanden. 

Denne diskussion om hvilken rolle økonomi, politik og kultur spiller i samfundsudviklingen, er 
inddraget her fordi den viser, at disse faktorer både påvirker og påvirkes af værdierne i 
samfundet, og dermed kan redegøre for den måde samfundet reagerer på i både økono-
miske opgangs- og nedgangstider.  Inglehart siger, at der i nedgangstider kan finde en 
regression sted tilbage fra postmoderne til moderne værdier (Inglehart, 1997). 

Ingleharts forskning har hovedsageligt beskæftiget sig med en udvikling fra de moderne mod 
de postmoderne værdier som især har fundet sted i den vestlige verden.  Han påpeger dog 
også, at man ikke bare kan gå ud fra, at denne udvikling vil fortsætte i det uendelige, men at 
økonomiske nedgangstider kan medføre en reaktion, hvor de postmoderne værdier kommer 
til at vige for en søgen tilbage til det moderne samfunds mere hårde overlevelsesværdier, 
som han udtrykker på følgende måde: 

”Short-term fluctuations will follow the scarcity hypothesis: prosperity will enhance the 

tendency to emphasize well-being value; economic downturn, civil disorder, or war will 

lead people to emphasize survival values.” (Inglehart, 1997).  

En sådan regression kan sammenlignes på det personlige plan med en tilbagegang fra 
selvrealiserings- til overlevelsesværdier, som er nærmere beskrevet i afsnittet om Maslows 
behovspyramide i afsnit 3.2. 

Der kan også drages paralleller til Lasch’s teorier om narcissisme, hvor drivkraften i høj grad 
er konkurrence, og lysten til at overgå andre, som Lasch i vid udstrækning anså som et 
produkt af det moderne samfunds krav til medarbejderne om personlige præstationer i 
erhvervslivet. 
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I det efterfølgende beskrives Abraham Maslows teorier om menneskets behov, værdier og 
motivation, som forklarer hvordan menneskets behov søger opad eller nedad i pyramiden 
afhængigt af omstændighederne og levevilkårene. 

 

3.2 Abraham Maslow og behovspyramiden 

I sit hovedværk ’Motivation and Personality’ fra 1954, beskrev Maslow, det behovshierarki, 
som han, delvist inspireret af andre forskere, udviklede i 1950’erne i sin banebrydende 
forskning, der kom som et tiltrængt supplement til den daværende psykologis to frem-
herskende områder; psykoanalysen og adfærdsforskningen. Disse havde en tendens til at 
undersøge forskellige aspekter af det syge sind, mens Maslow var mere optaget af at finde 
ud af, hvad det egentlig ville sige at udvikle sig til at være et mentalt sundt menneske 

(Maslow, 1987). Ved skrivningen af dette speciale er der anvendt en revideret udgave af 
1987 af den oprindelige bog fra 1954. 

Maslows behovspyramide og de dermed forbundne behov udgør værdierne i Ingleharts 
teoretiske ramme, som han anvender til at skelne mellem mangel-/overlevelsesbehov og 
vækstbehov. Inglehart anvender forskellene i disse behov til at forklare forskellene i de 
fremherskende værdier i hhv. det moderne og postmoderne samfund. 

Selv om Maslows teorier er over et halvt århundrede gamle, og blev skrevet i en tid, før 
postmoderniteten blev en udbredt realitet, har Maslow beskrevet en udvikling, hvor 
menneskets selvrealiseringsværdier har fået stor betydning især i en stræben imod den 
fysiske, mentale og spirituelle fuldkommenhed.  Maslow beskrev hvordan mennesket drives 
af sine behov og værdier, og hvorfor det hele tiden stræber efter at få opfyldt nye behov, som 
ligger højere end dem, der er blevet dækket (Maslow, 1987). 

Maslows behovspyramide danner således en forståelsesramme for de værdier, som 
Inglehart anvender i sin beskrivelse af forskellene imellem værdierne i det moderne og 
postmoderne samfund.  

Behovspyramiden giver en forklaring på, hvorfor og hvordan menneskets behov og værdier 
er tæt forbundne med hinanden, og hvordan ændringer i levevilkårene kan få indflydelse på, 
hvilke behov der er vigtigst. Dette forklarer, hvorfor en regression finder sted tilbage til 
mangel-/overlevelsesbehovene når de højereliggende vækstbehov ikke kan dækkes, og 
medfører derfor en søgen tilbage til de lavereliggende værdier, som repræsenterer de 
tilsvarende behov (Maslow, 1987). Denne teori om regression underbygger Ingleharts teori 
om regression på samfundsplan i tilbagegangstider. 

Maslows forskning viste, at det er menneskets behov, der skaber de værdier, der ligger til 
grund for motivationen for den adfærd, som mennesket udviser.  Det sunde menneske 
efterstræber det, han betragter som det gode liv, og er motiveret til at handle ud fra de 
værdier, der repræsenterer de behov, der har størst betydning for ham og er mulige at 
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tilfredsstille. De behov, der ikke kan tilfredsstilles, ligger latent i mennesket, og bliver først 
manifeste, når der er mulighed for at opfylde dem (Maslow, 1987). 

 

3.2.1 Kompleksiteten i pyramiden 

Pyramiden er en forenklet model og ifølge Maslow giver det derfor ikke så meget mening at 
udarbejde en lang liste af behov og prioritere dem i en bestemt rækkefølge, fordi behovene 
indgår i et komplekst samspil som æsker inde i andre æsker.  Maslow illustrerer dette med at 
fx indtagelsen af et måltid mad både kan stille sulten, men også give en følelse af tryghed og 
velvære, eller at interessen for en religion ikke kun behøver at handle om at søge tryghed, 
men også efter svar på universets evige gåder (Maslow, 1987).  

Maslow mente desuden, at intet opnået mål kan oppebære en varig lykkefølelse. Selv det, 
man har kæmpet hårdt for at opnå, vil på et eller andet tidspunkt begynde at blegne, og man 
vil sætte sig nye mål. Det ligger dybt i menneskets natur at stræbe efter vækst og fremgang, 
og Maslow konkluderede da også, at mennesket føler sig mest lykkelig, når det har nye mål 
at stræbe efter, dog vel at mærke fra det udgangspunkt, hvor de basale og underliggende 
behov er dækket (Maslow, 1987). Denne del af Maslows teori kunne forklare, hvorfor 
gymnasieeleverne søger ny anerkendelse og opmærksomhed fra deres kammeraters side.  

Ifølge Maslow er det sunde menneske et rationelt fornuftsvæsen, som kan se, hvilke behov, 
det er muligt at opfylde, og efterstræber ikke større tilfredsstillelse, end hvad der ligger inden 
for det muliges grænser. Som eksempel nævner han, at den, der får råd til at købe sig en bil, 
godt er klar over, at han ikke også har råd til en lystyacht.  
Ligeledes nævnte han, at nogle behov er lettere at udsætte end andre, især i de højere lag i 
pyramiden, hvilket, som tidligere nævnt, indikerer, at behovene ligger latent i os indtil der er 
mulighed for at manifestere dem (Maslow, 1987). 

 

3.2.2 Forbindelsen mellem behov og værdier 

Ifølge Maslow er vore behov og værdier tæt forbundne, således at mange af vore værdier 
udspringer af de behov, vi ønsker dækket. Behovene og værdierne er således den drivkraft 
eller motivation, der skaber den adfærd, der skal til for at få dækket behovene  (Maslow, 
1987). Hos Inglehart kan man se Maslows behovspyramide anvendt som en parallel til 
samfundsudviklingen, således at det nederste lag i grove træk repræsenterer det traditionelle 
samfunds basale fysiske overlevelsesværdier, de to efterfølgende lag det moderne samfunds 
vækst- og konkurrenceværdier, og de to øverste lag det postmoderne samfunds 
selvudviklings- og selvrealiseringsværdier. 
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3.2.3 Behovene i pyramiden  

I det efterfølgende beskrives pyramiden og behovene i den med særlig vægt på de øverste to 
lag i pyramiden; præstationsbehov og selvrealiseringsbehov. 

Behovspyramiden skal forstås sådan, at de mest basale og hovedsageligt fysiske behov 
ligger i bunden af den, mens lagene oven over trin for trin beskriver de mere emotionelle, 
mentale og intellektuelle behov. Grundtanken med pyramiden er, at behovene skal 
tilfredsstilles fra bunden og opad, således at de mest basale behov i bunden af pyramiden 
skal være dækket, før individet stræber efter højere mål i tilværelsen på det næste trin 
(Maslow, 1987). 

 

 

Fysiske behov: De fysiske behov, som mad og drikke, tøj på kroppen og et sted at bo på det 
nederste trin skal være opfyldt som noget helt grundlæggende for at et menneske kan leve 
og fungere (Maslow, 1987). 

Behov for tryghed og sikkerhed: Lige over de fysiske behov ligger behovet for struktur, 
tryghed i et stabilt samfund, og en sikkerhed for, at de basale fysiske behov også bliver 
dækket i fremtiden.  Hertil hører behovet for at kunne forsørge og sikre sig selv og sin familie 
fysisk og økonomisk, og et fravær af frygt, vold og uro. Her ligger også behovet for adgangen 
til materielle goder (Maslow, 1987). 

Sociale behov: Midt i pyramiden ligger behovet for kærlighed, hengivenhed og for 
tilhørsforhold til en familie og til andre former for fællesskaber med andre mennesker. 

 

Figur 2: Maslows behovspyramide    
             kilde: http://neft.dk/maslow.htm 
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Det omfatter behovet for at have venner, partnere og børn, og muligheden for både at give 
og modtage kærlighed (Maslow, 1987). 

De to øverste lag i pyramiden; selvværd og selvtillid (’self-esteem’) og selvrealisering (’self-

actualization’) er tæt forbundne, og kan i nogle sammenhænge forveksles med hinanden, og 
i det efterfølgende redegøres der for forskellene (Maslow, 1987). 

Behov for selvværd og selvtillid, også kaldet præstationsbehov, som i figuren ovenfor  
(’self-esteem’): De fleste mennesker har behov for både at have en solidt funderet og gerne 
højt selvværd, og selvrespekt samt et behov for andres anerkendelse. Disse behov kan 
opdeles i to grupper, hvoraf den ene består af et ønske om at være stærk, i stand til at opnå 
resultater, være kompetent og have selvtillid og føle sig uafhængig og fri. Den anden gruppe 
af behov består af behov for at have et godt renomme og for respekt og anerkendelse i 
andres øjne.  Dette behov omfatter også behovet for at opnå status, berømthed, dominans, 
opmærksomhed, betydning, værdighed og værdsættelse.  
Hvis disse behov ikke tilfredsstilles, kan det medføre en følelse af mindreværd, svaghed og 
hjælpeløshed.  Maslow pointerede, at det kan være farligt at gøre sig afhængig af andres 
opfattelser af sig selv frem for at gøre sig fortjent til andres anerkendelse (Maslow, 1987). 

Behov for selvrealisering (’self-actualization’): Maslow definerede selvrealisering som 
menneskets identitetsdannelse, karakterudfoldelse, modning og udvikling (Maslow, 1987). 

Selvrealisering er således resultatet af en modningsproces, som det mentalt sunde 
menneske gennemgår. I sit studie af det selvrealiserende menneske, som Maslow beskrev i 
kapitel 11 (Maslow, 1987), fandt han frem til en lang række karakteristika, som beskriver 
resultaterne af denne modning, hvoraf nogle af de vigtigste gennemgås her: 
De selvrealiserende mennesker ser ud til at være i stand til at udnytte alle deres talenter, 
kapaciteter og potentialer til fulde. Maslow citerede Nietzches formaning; ”Become what thou 

art!”  Disse mennesker føler sig trygge og ubekymrede, accepteret og anerkendt af andre og i 
stand til at give og modtage kærlighed fra andre. De er robuste, og lader sig ikke let slå 
omkuld af modgang, og de er autonome, så de er i stand til at tage deres egne beslutninger, 
til at tage ansvar og udøve selvdisciplin.  Deres basale behov er dækket, så de kan tage 
afsæt i vækstbehovene, og de er ikke afhængige af andres positive opfattelse af dem 
(Maslow, 1987). 

De selvrealiserende mennesker identificerer sig dybt med deres medmennesker generelt og 
har et oprigtigt behov for at hjælpe menneskeheden.  De er tolerante og har en stærk 
fornemmelse for retfærdighed og hvad der er rigtigt og forkert. Selv om listen over de positive 
træk er lang, sagde Maslow også, at intet menneske kan være perfekt, og at de selv-
realiserende mennesker har deres fejl og mangler.  De kan fx være lidt reserverede og de 
kan reagere lidt hårdt over for hyklere samt prætentiøse, opblæste og selvovervurderende 
mennesker. 
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Deres værdisystem er baseret på en filosofisk accept af deres eget selv, menneskets natur, 
stor dele af det sociale liv, og naturen og den fysiske virkelighed.  De har en skarp 
realitetssans, og er ikke blændet af deres egen ønsketænkning, og med dette udgangspunkt 
opløses mange af de småproblemer, som fylder meget hos de ikke-selvrealiserende 
almindelige mennesker, som ikke har opnået selvrealisering. Denne form for selvrealisering 
står i en skarp kontrast til den form for selvrealisering, som kommer til udtryk som 
selvhævdelse, som den beskrives af Lasch som dybest set bunder i en utilfredshed med en 
selv. (Lasch, 1991). 

Selvrealiseringen handler også om at udleve sine drømme. Den kan gå i mange forskellige 
retninger, hvor nogle har behov for at udtrykke sig kunstnerisk og kreativt, mens andre sætter 
sig et mål for at være den bedste inden for deres interessefelt, og andre igen finder en stor 
tilfredsstillelse i altruistiske mål. I sin forskning anvender Inglehart behovet for selvrealisering 
som et af de vigtigste tegn på det postmoderne samfunds værdier. 

  

3.2.4 Selvrealisering og kreativitet 

Som en del af selvrealiseringen indgår også behovet for kreativ udfoldelse, som vil blive 
uddybet i afsnit 3.3 om Richard Floridas teorier om den kreative klasse. Ifølge Maslow er 
kreativitet en egenskab, som vi alle uden undtagelse besidder, men den kommer kraftigst til 
udtryk hos de selvrealiserende mennesker og ligger meget mere latent hos andre (Maslow, 
1987). Ifølge Maslow er det langt fra alle kreative mennesker, der bliver til store kunstneriske 
genier som Mozart, men alle kan i mindre målestok skabe kreative løsninger uanset om det 
sker som skomager, tømrer eller kontorassistent (Maslow, 1987). 

Det selvrealiserede menneskes kreativitet minder om det uspolerede barns naive kreativitet, 
så længe den er bevaret og ikke er gået tabt i kulturopdragelsen (’enculturation’). Maslow 
beskriver de kreative mennesker som mindre hæmmede, begrænsede eller bundne, eller 
med andre ord i mindre grad opdragede til at passe ind i kulturen (’enculturated’). Derfor er 
de mere spontane, mere naturlige, og derved mere menneskelige. Maslow kan spore en 
modvilje imod kulturopdragelsen hos de selvrealiserede mennesker  (Maslow, 1987, s 142-
43), hvilket kunne tolkes som en delvis forklaring på den reaktion imod autoriteter, som 

Inglehart påviser i sin beskrivelse af det postmoderne samfund og dermed forbundne 
selvrealiseringsværdier (Inglehart, 1997). 
Denne iagttagelse af, hvordan en opdragelse ind i et regelsæt, der hæmmer kreativiteten kan 
give en forklaring på, hvad der kan ske i gymnasiet, hvis kreativiteten ikke prioritere 
tilstrækkeligt højt.  

 

3.2.5 De unge 

Maslow havde nogle væsentlige betragtninger om unge mennesker: 
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For det første mente han, at de unge ikke kan være i stand til at realisere sig selv fuldt ud, 
fordi denne modningsproces kræver en lang livserfaring, som man kun kan opnå med 
alderen. (Maslow, 1987). Denne iagttagelse viser, at gymnasieelever sættes under pres, når 
de skal vælge deres fremtidige karriere i gymnasietiden, hvor de ikke helt er parat til det. 

For det andet mente han, at de unge har nogle meget urealistiske forventninger til, at alt skal 
være perfekt.  Selv hvis de efterstræbte det, de troede var det perfekte liv, kunne de senere 
indse, at hverken det perfekte ægteskab, perfekte hus, de perfekte børn eller den perfekte 
hund kunne gøre dem lykkelige, og føle sig fanget ind i et liv, hvor de måske snarere udlever 
tillærte end egne drømme (Maslow, 1987). Dette kunne forklare, hvorfor det er så vigtigt for 
gymnasieelever at positionere sig over for hinanden som perfekte både på det faglige og det 
sociale område.  

Endelig nævnte han, at forældre kan påføre deres børn en ’usynlig spændetrøje’ med deres 
forventninger til barnet (Maslow, 1987). 

 

3.2.6 Stress, frustrationer, konflikter og trusler  

Maslow beskrev forskellige årsager til frustrationer, hvoraf nogle kan virke så truende, at de 
kan være sygdomsfremkaldende, mens andre ikke er det. Han uddybede ikke, hvilke 
sygdomme han tænkte på ud over neuroser, men sagde at dybe frustrationer både kunne 
medføre somatiske og psykiske symptomer, som må antages at være tæt forbundet med 
dem, vi i dag definerer som stresssymptomer. Frustrerende situationer opstår typisk, når 
individet har et basalt behov, som det ikke har mulighed for at få opfyldt eller når det føler sig 
truet på forskellige planer (Maslow, 1987). 

Maslow skelnede mellem to former for frustrationer; de truende og de ikke-truende. De ikke-
truende årsager til frustration, er dem, hvor opfyldelsen kan udskydes og dem, der ikke får 
alvorlige konsekvenser, men kun påvirker individet i en mild grad, hvis de ikke kan opfyldes. 
Derimod kan de truende årsager til frustration gøre mennesker syge. En stor frustration kan 
typisk være manglende muligheder for at få tilfredsstillet de helt basale fysiske behov, som 
tag over hovedet og mad på bordet. Maslow anså også frustrationer og trusler, der ligger 
højere i behovspyramiden som truende, hvis de fx opstår i situationer, der medfører en 
følelse af, at man mister kontrollen over sin egen situation eller skæbne, eller udsættes for et 
afsavn, der medfører ydmygelse, isolation, tab af prestige eller tab af styrke (Maslow, 1987). 
Her kan vi se psykologiske forklaringer på, hvorfor gymnasielever reagerer med stress, når 
der stilles krav til dem, som de ikke er i stand til at opfylde.  

Maslow betragtede også en konfliktfyldt situation, hvor individet må opgive at forfølge et 
vigtigt mål, som potentielt truende, men om den er det, kommer an på, hvordan individet 
reagerer i den givne situation (Maslow, 1987). Dette forklarer, hvorfor gymnasieelever kan 
reagere med stress, hvis de føler, at de ikke kan klare at komme igennem gymnasiet, og 
dermed må opgive deres karrieredrømme. 
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Inglehart har i sin beskrivelse af det postmoderne samfunds værdier lagt særlig vægt på 
selvrealisering, livskvalitet og indflydelse på egen tilværelse som nogle af de vigtigste 
værdier, og i disse værdier må der implicit ligge et fravær af stress, for det stressede individ 
befinder sig i en situation, hvor det i en stor udstrækning må føle sig afskåret fra disse 
værdier. 

Maslows anså som beskrevet ovenfor også kreativitet som et vigtigt aspekt af selv-
realiseringen (Maslow, 1987) og i det følgende beskrives Richard Floridas teorier om den 
kreative klasse som et produkt af det postmoderne samfund, der netop har givet mennesker 
rige muligheder for at stræbe efter de højere behov og dermed værdier i behovspyramiden. 

 

3.3 Richard Florida og den kreative klasse 

Den næste teoretiker er derfor den amerikanske professor og sociolog, Richard Florida, som 
i sine bøger ’Den kreative klasse – og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og 

hverdagsliv’  (Florida, 2005) samt efterfølgeren ’The Rise of the Creative Class Revisited’ 
(Florida, 2012) har beskrevet det, han betegner som den kreative klasse, og hvilken 
betydning den har for mulighederne for økonomisk vækst i det postmoderne samfund.  

Menneskets behov, værdier og motivation er også hovedtemaer hos Richard Florida, der 
bidrager til samfundsforskningen med sin beskrivelse af den kreative klasse, som han anser 
som både en stor gevinst og en nødvendighed for samfundet. 

Ifølge Florida er der et stort sammenfald imellem værdier som selvrealisering og livskvalitet, 
som Inglehart tilskriver det postmoderne samfund, og de værdier, som Florida ser som 
fremherskende hos den kreative klasse. Han henviser til Inglehart på følgende måde:  

”Man bør også være opmærksom på, at den kreative økonomis opståen finder sted, 

samtidig med at der foregår en forandring af sociale og kulturelle værdier over hele 

verden. Ronald Inglehart fra University of Michigan er leder af undersøgelser af værdier 

i verden (World Value Surveys), undersøgelser, der har været foretaget gennem mange 

år, og han har sammenfattet processen på følgende måde. Han siger, at mens 

nationers økonomier forbedres, er de værdier, deres befolkninger foretrækker, 

tilbøjelige til at forandre sig på to forskellige måder.  De forandrer sig dels fra 

’traditionelle’ værdier (fx kendetegnet af respekt for civile og religiøse autoriteter) til 

mere ’sekulære-rationelle’ (fritænkende) værdier, og del fra ’overlevelsesværdier’ (hvor 

man lægger vægt på økonomisk og social stabilitet) til ’selvudfoldelsesværdier’, der 

lægger vægt individers ret til at udtrykke sig selv.” (Florida, 2005). 

Florida tager udgangspunkt i det samfund, som Inglehart beskriver som det postmoderne 
Han har bl.a. hæftet sig ved, at Inglehart har beskrevet, hvordan de vestlige samfund var de 
første til at lægge vægt på postmaterialistiske værdier, hvor livskvalitet prioriteres højere end 
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økonomisk vækst (Florida, 2005). Derudover folder Florida nogle væsentlige aspekter ud 
omkring kreativitet og samarbejde, som Inglehart ikke har lagt så stor vægt på. 

Floridas tanker tiltrækker sig stigende opmærksomhed og flere og flere forskellige faggrupper 
er blevet opmærksomme på vigtigheden af, at der er fokus på at medarbejdere kan udfolde 
deres kreativitet. Erhvervsledere efterlyser også i stigende grad de kreative hoveder, og der 
skabes derfor mere og mere opmærksomhed omkring den kreative klasse. Florida har et 
langt stykke hen ad vejen påvirket den måde, hvorpå man definerer fx innovation og 
konkurrenceevne (Florida, 2005). 

Florida beskriver en kultur som i kraft af velfærdsudviklingen er nået til i toppen af Maslows 
behovspyramide. 

 

3.3.1 Samarbejde 

Ifølge Florida efterspørger erhvervslivet i stigende udstrækning medarbejdere, som netop er i 
stand til samarbejde og tænke kreativt. Florida kommer nemlig ind på, at samarbejde er en 
vigtig forudsætning for at kreativiteten får de bedst mulige vilkår. Han siger fx, at den kreative 
proces er en social proces, og ikke kun en individuel (Florida, 2005). 

Florida refererer til økonomen Joseph Schumpeter, som tilbage i 1940’erne bl.a. har 
beskrevet, hvordan teknologiske fremskridt var afhængige af, at teams med trænede 
specialister kunne arbejde godt sammen (Florida, 2005). 

Florida siger videre, at selv om kreativitet ofte udspringer fra individuelle præstationer er det 
helt indiskutabelt også en social proces. Selv enspænderen er meget afhængig af 
bidragydere og samarbejdspartnere, og succesfulde skabere har ofte været organiseret i 
teams (Florida, 2005). 

Ifølge Florida blomstrer kreativitet bedst i helt unikke sociale omgivelser, der er præget af 
bl.a. etnisk diversitet og politisk og intellektuel tolerance. Når forskellige kollegaer får 
mulighed for at øse af deres kreativitet til eksempelvis et projekt, kan de forbedre projektet og 
kombinere det med andre nye ideer og på den måde skabe helt nye muligheder (Florida, 
2005). Denne del af Floridas teori kunne forklare, hvorfor erhvervslivet efterspørger 
kreativitet. 

Når Florida beskriver den kreative klasse er det meget tydeligt, at der er tale om mennesker, 
der er rummelige og tolerante både overfor fx andre kulturer, seksuelle orienteringer, livsstile, 
politiske holdninger og religioner. Den kreative klasse er altså dermed mennesker med 
særdeles mange postmoderne værdier, hvor der lægges meget vægt på værdier som fx 
selvrealisering, kreativitet, og tolerance. I den kreative klasse tages der dermed klart afstand 
fra de mere modernistiske værdier, hvor der lægges vægt på materialisme, effektivitet og 
hvor indstillingen generelt er meget autoritær og bureaukratisk (Florida, 2005). Disse værdier 
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stemmer meget nøje overens med Ingleharts beskrivelse af de vigtigste værdier i det 
postmoderne samfund (Inglehart, 1997). 

Florida mener, at de bløde værdier som fx selvrealisering og tolerance sagtens kan kom-
bineres med mere hårde værdier, som fx effektivitet, innovation og økonomisk ansvarlighed. 
Florida beskæftiger sig nemlig også med benhård erhvervsrelateret økonomisk tænkning og 
konkurrenceevne. Han formår altså at kombinere den økonomiske tænkning med de mere 
bløde værdidebatter om kreativitet og tolerance. Han mener rent faktisk, at de bløde værdier 
er en forudsætning for økonomisk vækst (Florida, 2005). 

3.3.2 De tre T’er  

En af Floridas vigtige pointer er, at økonomisk vækst er betinget af tre faktorer, som han 
definerer som de tre T’er, som står for teknologi, talent og tolerance. Med teknologi mener 
han innovation af nye produkter og metoder, med talent den menneskelige kreativitet, og 
med tolerance en åben og inkluderende holdning til andre kulturer end ens egen. Endvidere 
lægger han meget vægt på, at de bløde værdier altid er en forudsætning for økonomisk 
vækst (Florida, 2005). 

Florida mener, at menneskelig kreativitet er den vigtigste økonomiske ressource og pointerer, 
at kreativitet samtidig er en grænseløs ressource. Ydermere mener han, alle mennesker 
besidder nogle kreative sider, og er hermed enig med Maslow og hans teori, som også siger, 
at alle mennesker har kreative evner (Maslow, 1987). 

Florida ser et stort tabt potentiale i, at det langt fra er alle, der får lov til at udøve deres 
kreativitet. Det er derfor et stort problem, at kun ret få faggrupper opfordres til at være 
kreative, og Florida mener derfor, at langt flere fra arbejdsstyrken kan udvikle sig i en kreativ 
retning og at der på langt flere fagområder bør opfordres til mere kreativitet (Florida, 2005). 

Florida lægger meget vægt på muligheden for selvudfoldelse og behovet for større tolerance 
generelt i samfundet overfor bl.a. etnisk og kulturel diversitet, hvilket er med til at fremme 
mulighederne for mere individualisering. Dette giver igen bedre muligheder for valg af livsstil, 
hvilket i sidste ende også bidrager til at styrke de kreative sider.  
Floridas tanker om selvudfoldelse, tolerance og valg af livsstil ligger således meget på linje 
med Ingleharts beskrivelse af det postmoderne samfunds værdier.  

Florida beskriver, hvordan det i den kreative klasse er det helt almindeligt at eksperimentere, 
tænke ud af boksen og konstant have lysten til at prøve noget nyt og altid tænke globalt. Den 
kreative klasse sætter ofte pris på kunst, kultur, æstetik og god kvalitet. Det er vigtigt altid at 
kunne lade sig inspirere af andre og generelt at være tolerant overfor alle nye idéer og 
strømninger. At være kreativ er simpelthen en livsstil, og man er derfor kreativ både på 
arbejdspladsen og i fritiden (Florida, 2005). 

Nogle af de værdier, der er vigtige for den kreative klasse er først og fremmest, at arbejdet er 
udfordrende. Dernæst er der mange andre ting, der er vigtige, som fx en åben og 
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inspirerende atmosfære, afslappet dresscode meget fleksible arbejdstider, inspirerende 
kontorlandskaber og arkitektonisk spændende bygninger. Modsat tidligere er det helt i orden 
at skifte arbejdsplads ofte. Man bygger ikke længere sin identitet op på, hvem man arbejder 
for, og man er derfor i mindre grad firmaets mand. Man flytter generelt oftere, og vil gerne bo 
og arbejde et sted, hvor ens værdier og prioriteter afspejles og hvor man kan skabe sin egen 
identitet og udbygge sit netværk og sin omgangskreds (Florida, 2005). 

3.3.3 Definition af den kreative klasse 

Florida definerer den kreative klasse meget bredt. Han medregner både dem, han betegner 
som de superkreative; de universitetsuddannede eksperter særligt inden for IT og biotek, 
arkitekter, designere, ingeniører samt kunstnere og dem, der er beskæftiget i under-
holdnings- og mediebranchen.  Derudover medregner han de kreative professionelle; det er 
ledere, og de professionelle især inden for forretning, finans, jura og sundhed (Florida, 2012). 
Ud fra disse definitioner skønner Florida, at den kreative klasse udgør hele 30 % af 
arbejdsstyrken i USA.  Florida påpeger også det faktum, at en stigende andel af befolkningen 
ønsker at uddanne sig indenfor kreative fag. Arbejdet er ofte mere fleksibelt og stimulerende 
indenfor de kreative fag, og det har større værdi end en bedre lønseddel (Florida, 2005). 

Richard Florida, beskæftiger sig således meget med alle de muligheder, som individet har for 
at stræbe efter højere mål i sin selvrealisering, og beskriver nogle positive sider ved et 
samfund, der giver store muligheder for at forfølge sine selvrealiseringsmål. Florida beskriver 
altså en udvikling, der fører mod samarbejde og kreativitet, som er til gavn for samfundet, 
hvorimod Christopher Lasch i det efterfølgende beskriver en udvikling, der fører mod 
konkurrence og narcissisme, som hovedsageligt er til gavn for det enkelte individ. Her bliver 
det moderne samfunds konkurrenceprægede værdier derfor mere fremtrædende. 

 

3.4 Christopher Lasch og narcissisme 

Den sidste teoretiker er Christopher Lasch, og hans beskrivelse af den narcissistiske kultur i 
sin bog ’The CULTURE OF NARCISSISM, American Life in An Age of Diminishing 

Expectations,’ Den oprindelige bog er skrevet i 1979, men der refereres til en ny udgave fra 
1991 i denne undersøgelse (Lasch, 1991). Der hvor Inglehart og Maslow, som allerede 
nævnt, har beskrevet den altruistiske form for selvrealisering, lagde Lasch mere vægt på en 
beskrivelse af den egoistiske form for selvrealisering, og de konsekvenser den kan have 
både for individet og for fællesskabet. 

Mens både Inglehart og Florida beskriver et samfund, der er nået til selvrealiserings-stadiet 
som en positiv udvikling, kan der også være andre meninger om samfundsudviklingen, og vi 
har derfor valgt at inddrage en alternativ synsvinkel.  Hos Inglehart og Florida er der 
hovedsageligt fokus på de muligheder, det postmoderne samfund har givet individet for at 
stræbe efter højere mål som selvrealisering, kreativitet og samarbejde. Hos Lasch finder vi til 
gengæld en kultur, som blomstrede op under moderniteten, men som også har gode 



 
 

44 
 

udfoldelsesvilkår i postmoderniteten, og går i retning af en stigende opportunisme og 
selvoptagethed, som han beskrev som en ny narcissisme. 

 

3.4.1 Forskellen på den gamle og den nye narcissist 

Lasch beskrev den nye (’new’, ’contemporary’) narcissist (Lasch, 1991) som en modsætning 
til den karakter, som betegnelsen oprindeligt stammer fra i den græske mytologi. Her var det 
beretningen om den unge, smukke men hovmodige gudesøn Narcissus, som så sit eget 
spejlbillede i en kilde, og forelskede sig så inderligt i det, at han fuldstændig glemte sin 
omverden.  Han lagde slet ikke mærke til nymfen Ekkos tilnærmelser, fordi han fra da af var 
fuldstændig opslugt af sit altoverskyggende kærlighedsobjekt; nemlig sig selv (Lasch, 1991) 
(Store Danske, 2016).  

Den nye narcissist optræder fx som den skønne Helena i Tolstojs roman Krig og Fred, som i 
modsætning til den gamle Narcissus er dybt afhængig af andre, fordi hun spejler sig i de 
andres beundring, og føler sig værdiløs, når hun er overladt til sit eget selskab. 

 

3.4.2 Kendetegnende karaktertræk hos den nye narcissist 

I det følgende beskrives udelukkende den nye form for narcissisme, og det skal 
indledningsvis nævnes, at intet menneske indeholder alle de narcissistiske træk der findes, 
men blot nogle af dem og i større eller mindre udstrækning. Narcissismen skal ikke her 
forstås som en diagnose, men som en metafor for en tilstand, eller et syndrom af 
personlighedstræk (’human condition’, ’state of mind’) (Lasch, 1991). En 100% narcissist 
eksisterer derfor kun som en social konstruktion, men de færreste kan til gengæld sige sig 
fuldstændig fri fra at have den mindste snert af narcissistiske træk i sig. 

De nye narcissister er ikke det fjerneste forelsket i dem selv, men er klar over deres egne fejl 
og karakterbrist, som de gør alt hvad de kan for at skjule. De giver et indtryk af, at være godt 
tilfreds med sig selv og det de har udrettet i deres liv, men foragter i virkeligheden både sig 
selv, og også de mennesker, som beundrer dem og som lader sig udnytte af narcissisten 
selv (Lasch, 1991). De har kun brug for de andre som tilskuere til deres egen succes, og de 
eneste mennesker, de er loyale over for, er dem selv, og de er i stand til at varetage deres 
egne interesser uden skrupler og uden at føle noget ansvar for fællesskabet eller andre 
mennesker (Lasch, 1991). 

Lasch beskrev, hvordan de narcissistiske træk allerede kan opstå i den helt tidlige barndom. 
Derfor kan der drages en parallel til socialiseringshypotesen hos Inglehart, som beskriver 
hvordan vore grundlæggende værdier dannes i barndommen og ungdommen, og ændres 
kun lidt senere i voksenlivet (Inglehart, 1997). Heraf kan man udlede, at også de 
narcissistiske træk og værdier kan forblive næsten uforandrede igennem resten af livet, og 
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ikke udelukkende er et ungdomsfænomen, og dette kunne være en forklaring på, hvorfor den 
narcissistiske kultur ser ud til at være tiltagende. 

 

3.4.3 Behov for selvhævdelse 

Narcissisten har et stort behov for at blive set og anerkendt og for at være den bedste til 
noget i en evig søgen efter opmærksomhed. Narcissisme handler derfor i høj grad om 
selvhævdelse, som kan komme til udtryk på mange måder, men ofte kredser om personlige 
præstationer, status eller udseende. Dette behov motiverer i høj grad til at konkurrere med 
andre på mange forskellige områder (Lasch, 1991). Denne del af Lasch’s teori er sammen-
faldende med Maslows teori om selvhævdelse og kunne forklare, hvorfor gymnasieeleverne 
søger ny anerkendelse og opmærksomhed fra deres kammeraters side. 

Narcissister bruger meget deres udseende, charme og ungdom til at hævde sig og til at opnå 
deres mål, og er derfor meget optaget af deres udseende og ydre fremtoning.  Narcissisterne 
ved dybest set at ungdommen ikke varer evigt, og at udseendet ændrer sig, og de nærer 
derfor en dyb frygt for kroppens forfald.  De er også rædselsslagne ved tanken om alderdom 
og død, og kæmper en hård kamp for at opretholde den ungdommelige facade (Lasch, 
1991). 

Narcissister har et stort behov for selviscenesættelse, og dette illustrerede Lasch (Lasch, 
1991) bl.a. med den eksponering, der kan finde sted via selvbiografier og bekendelses-
litteratur. Her handler det meget om at servere nogle heftige nyheder eller afsløringer om 
kendte og berømte mennesker. Den litteratur appellerer på den måde mest til læsernes 
nysgerrighed og giver ikke læserne en dybere forståelse af et givent emne. Forfatteren 
serverer groft sagt en masse informationer, som læserne så selv kan fortolke på. De får 
læsernes opmærksomhed uden at forvente af læserne, at de behøver at tage hverken 
forfatteren eller emnet særligt seriøst (Lasch, 1991). 

I bekendelseslitteraturen er det ikke ualmindeligt, at historien, der fortælles kun er delvis 
sand. Lasch har fx bekrevet, hvordan bekendelseslitteratur ofte skjuler mere end den 
indrømmer, og hvordan forfatterne til tider ligefrem fortæller, at dennes version af sandheden 
ikke nødvendigvis er til at stole på. Der skelnes altså ikke så meget mellem sandhed og 
illusion. På den måde kan bekendelseslitteratur paradoksalt nok snarere blive til en form for 
anti-bekendelseslitteratur (Lasch, 1991). 

 

3.4.4 Den nye narcissisme  

Hos Maslow kan man ud af beskrivelsen af det selvrealiserende menneske udlede, at det 
ikke-selvrealiserende menneske mangler de egenskaber, som definerer det selvrealiserende 
(Maslow, 1987). Maslow anvendte ikke begrebet narcissisme, men hans beskrivelse af netop 
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de egenskaber, der mangler hos de ikke-selvrealiserende mennesker, ligger tæt på de 
egenskaber, som ifølge Lasch også mangler hos narcissisterne. 

Et overordnet træk hos det selvrealiserede menneske beskrev Maslow som en naturlig 
optagethed af andre mennesker, mens det ikke-selvrealiserede menneske hænger fast i den 
samme selvoptagethed som narcissisten hos Lasch (Lasch, 1991).  
Samtidig er behovet for selvtillid og selvværd hos narcissister blevet til et behov for 
selvhævdelse, og dette kunne i høj grad tyde på, at de ikke har gennemgået en tilstrækkelig 
modning af selvtilliden og selvværdet, men forsøger i stedet at springe dette trin over i sin 
udvikling og gå direkte op til selvrealiseringen. Dette spring kan vise sig at være meget 
vanskeligt, når store dele af det fundament, selvrealiseringen bygger på, mangler hos dem.  
Maslow gav som eksempel på det ikke-selvrealiserende menneske en neurotisk magtsyg 
person, og sagde, at det ikke hjælper personen at få mere magt, men at der i stedet er behov 
for at arbejde med den personlige udvikling (Maslow, 1987).  Hvis behovet for andres 
anerkendelse ikke bliver tilfredsstillet, kan narcissisten forsøge at kompensere for dette med 
mange former for selvhævdelse, som ofte handler om at overgå andre især i konkurrence-
mæssige sammenhænge. 

 

3.4.5 Samfund og narcissisme 

Lasch beskrev kulturforandringer, som han så dem i sin samtid, og gav nogle forklaringer på, 
hvad de kunne skyldes. Han så nogle tendenser i retning af en stigende opportunisme, 
egoisme og selvoptagethed, som han i høj grad tilskrev indføringen af den autoritative 
bureaukratisering og konkurrencekultur i moderniseringsperioden, hvor medarbejderne i 
virksomhederne efterhånden indså, at de var blevet indbyrdes konkurrenter mod hinanden.  
I organisationer, hvor der før havde ligget en naturlig mulighed for at avancere i graderne, 
skulle der nu kæmpes om stillingerne ved at udvise viljestyrke, selvtillid, energi og initiativ, og 
dermed begyndte konkurrence at spille en væsentlig rolle i erhvervskarrieren. Han beskrev 
også hvordan individet lærte at agere i de foranderlige omgivelser, og hvordan det mistede 
nogle værdier, men til gengæld fik nogle nye (Lasch, 1991). 

Lasch skrev således både om samfundet på makroniveau og om individet på mikroniveau, og 
da han arbejdede ud fra et helt andet teoretisk udgangspunkt end Inglehart gør, anvendes 
hans tanker her til at supplere og nuancere Ingleharts beskrivelser af værdiforandringerne i 
samfundet.  

 

3.4.6 Narcissisme og konkurrencekultur 

Lasch opfattede i høj grad narcissister som konkurrencemennesker, som han i indledningen 
til sin bog kaldte hårdt konkurrerende (’fiercely competitive’) (Lasch, 1991) og beskrev 
hvordan konkurrencementaliteten indkodes i os i mange sammenhænge, men tilskrev vores 
tilgang til sport som en af de største. Allerede under skolegangen opmuntres eleverne til at 



 
 

47 
 

konkurrere i idrætstimerne. Både holdsport og individuelle præstationer indeholder idéen om 
’viljen til sejr’ (’will to win’), hvor der bliver indgydt mod i ’drenge, der stadig er våde bag 

ørerne, til at blive til voksne mænd’, så de kan lære at klare sig i livet (Lasch, 1991). Store 
dele af sportskulturen understøttes desuden massivt af underholdningsindustrien, således at 
selv den passive tilskuer kan føle sig som aktiv deltager i konkurrencen, ved at holde med 
sine idoler (Lasch, 1991). 

En spektakulær måde at tiltrække sig opmærksomhed på er, ved at gøre sig gældende i 
forskellige former for konkurrencer, hvor det at vinde i høj grad handler om sejrsrusen, og 
den beundring, sejren fører med sig (Lasch, 1991). 

Sideløbende er der en stadig stigende tendens til at massemedierne opfordrer deres seere 
og læsere til en dyrkelse af den rigdom, magt, skønhed, og ungdom som de beskriver hos 
idoler fra både erhvervslivet og sports-, film- og musikverden (Lasch, 1991). 

Lasch har beskrevet, hvordan massemediernes tendens til at fokusere på idoldyrkelse, 
succeshistorier og berømmelse er med til at fremme de narcissistiske drømme om 
berømmelse hos det almindelige menneske. 

 

3.4.7 Narcissisterne på arbejdspladserne  

Narcissisterne kan bruge deres charmerende og manipulerende evner til at opnå frem-
trædende poster i erhvervslivet. De har nemlig gode evner for at indtage en dominerende 
rolle i arbejdsmæssige sammenhænge og opnår ofte magtfulde positioner (Lasch, 1991). De 
manipulerer gerne med deres omgivelser, og viger ikke tilbage for at skabe utryghed blandt 
andre ved at spille dem strategisk ud mod hinanden. De finder en glæde i at styre andre 
mennesker og i at skabe sig et ry som vindere. De vil generelt gerne indtage positioner, hvor 
de kan have kontrol over situationen. De går også ind for samarbejde udadtil, men er inderst 
inde dybt asociale (Lasch, 1991). 

Narcissisternes loyalitet ligger altid ene og alene hos dem selv, og de føler sig hverken loyale 
over for deres kollegaer eller chefer og udnytter enhver chance for at fremme deres egen 
karriere (Lasch, 1991). De er generelt meget afhængige af at blive beundret af alle omkring 
sig, men de mangler ofte et ægte intellektuelt engagement i det de beskæftiger sig med, men 
går mere op i den anerkendelse, de kan høste af at løse deres opgaver (Lasch, 1991). 

Narcissister har ikke behov for at bygge dybe relationer op til andre mennesker, og de har 
dårlige evner for at udvise ægte intimitet og engagement, hvilket bunder i frygten for det 
ansvar, det medfører (Lasch, 1991). 

Meget af det, der foregår både i privatlivet og på arbejdspladsen opfatter narcissisten i høj 
grad som værende utrygt, og føler sig derfor nødsaget til i handle strategisk for at varetage 
sine egne interesser. Defensiv og konkurrerende adfærd bliver derfor mere udbredt både i 
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privatlivet, men især på arbejdspladsen, som en måde at håndtere udfordringerne på (Lasch, 
1991). 

 

3.4.8 Narcissistens værdier 

I en kultur, der ifølge Lasch både har mistet troen på fremtiden (Lasch, 1991) og har 
afskrevet fortiden som romantiseret nostalgi og de etablerede religioner som uanvendelige 
dogmer, står mennesket tilbage med et stort tomrum i sin identitetsdannelse, som det søger 
at udfylde med andre værdier. I den narcissistiske kultur er det blevet til individets 
overlevelsesstrategi at koncentrere sig om at få den største nydelse og udbytte ud af at være 
i nuet og fylde sin indre tomhed (Lasch, 1991) ud med erstatninger for de mistede værdier, 
som nemt kan komme til at handle om en overdreven jagt på succes og en overdreven 
optagethed af sin egen krops udseende, sundhed og velvære (Lasch, 1991). 

Denne afskrivning af referencerammer kan desuden skabe en tvivl om, hvorvidt man træffer 
de rigtige valg, og denne tvivl kan medføre en frygt for at træffe forkerte valg og et endnu 
større behov for accept og anerkendelse fra andre samt behov for velvære (Lasch, 1991). 

Mens Florida har beskæftiget sig meget med de muligheder, som individet har for at realisere 
sig selv på arbejdspladsen ved især at udfolde sig kreativt til gavn for mange, beskrev Lasch 
en mindre ønskværdig situation, hvor en narcissist, der får mulighed for at realisere sig selv 
ofte gør det på bekostning af trivslen og fællesskabet velvære (Lasch, 1991). Lasch beskrev 
den egoistiske selvrealisering, som netop står i skarp kontrast til Inglehart og Maslow 
beskrivelse af den altruistiske selvrealisering. 

 

3.5 Sammenfatning af teorierne  

Denne gennemgang af teorierne har givet en dybere forståelse af nogle af de vigtigste 
faktorer, der spiller ind i skabelsen af den kultur og de værdier, der bliver fremherskende i en 
given sammenhæng, og kan hermed præcisere og uddybe problemformuleringen. 

Formålet med det næste kapitel er at undersøge, hvilke værdier der er fremherskende i 
erhvervslivet i dag. Den overordnede hensigt er senere i specialet i kapitel 5 at sammenligne, 
hvordan disse værdier passer til de værdier, som gymnasieeleverne har.  

4 Analyse af erhvervslivets værdier 

Analyserne er baseret på den indsamlede empiri, som er vedlagt som bilag 4-6. 
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I dette kapitel præsenterer vi først hver virksomhed/organisation. Dernæst analyserer vi de 
fem temaer fra undersøgelsesspørgsmålene i den rækkefølge, der fremgår af 
problemformuleringen og give en kort delkonklusion for hver hvert tema.  

I dette kapitel undersøger vi, hvilke værdier og personlige egenskaber arbejdsgiverne 
efterspørger mest hos deres nuværende og kommende medarbejdere, for at besvare 
nedenstående underspørgsmål, som vi har stillet i indledningen: 

U1: Hvilke personlige egenskaber og værdier lægger erhvervslivet mest vægt på hos 
kommende medarbejdere? 

Vi har spurgt interviewpersonerne åbent om, hvilke personlige egenskaber der lægges mest 
vægt på i deres virksomhed eller hos DI’s medlemsvirksomheder, så de frit kunne fortælle 
om, hvad de anser som de vigtigste, og har desuden spurgt om deres erfaringer med og 
holdninger til de egenskaber, der ligger inden for de fem temaer; konkurrencementalitet, 
stresstærskel, selvoptagethed, samarbejdsevner og kreativitet med særlig fokus på 
konkurrencementaliteten. 

En stærk konkurrencementalitet, selvoptagethed og stress på arbejdspladsen vil vise, at det 
er det moderne samfunds værdier, der er fremherskende hos virksomhederne, mens 
samarbejde, selvrealisering og kreativitet peger mere i retning af postmoderne værdier 
(Inglehart, 1997). 

 

4.1 Præsentation af KONE A/S 

Vi har interviewet Thomas Steenberg, HR-chef fra KONE A/S med det formål at skabe et 
indblik i virksomhedens kultur og værdier og dermed finde frem til, hvilke personlige 
egenskaber, denne virksomhed lægger mest vægt på hos både deres nuværende og særligt 
kommende medarbejdere (Bilag 4). 

KONE A/S er den danske afdeling af en stor global finskejet elevatorkoncern med ca. 50.000 
medarbejdere på verdensplan, og udgør ca. 0,50 % af koncernen. Virksomheden monterer, 
moderniserer og servicerer elevatorer, rulletrapper og automatiske døre/porte i hele 
Danmark. KONE koncernen rangerer som den 48. mest innovative virksomhed i verden 
blandt alle brancher. I Danmark beskæftiger virksomheden ca. 80 funktionærer og 140 
montører/service teknikere. 

 

4.1.1 Virksomhedskulturen i KONE A/S 

KONE A/S har i forbindelse med et lederkursus hos Soul Leadership bedt alle, der har 
ledelsesansvar om at beskrive deres værdier, ledelsesstil og deres visioner om at udvikle sig 
selv i lederrollen i nogle ledelsesmanifester, som er opslået på væggen på hovedkontoret i 
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Herlev. Thomas beskriver dette koncept som et, hvor man giver udtryk for bløde værdier, 
som beskrevet af Inglehart (Inglehart, 1997). 

Manifesterne er udformet på mange forskellige personlige måder, men udsagn, der går igen 
er; omsorgsfuld, nærværende, støtte, coache, anerkende, respekt, åbenhed, samt lytte og 
lære. Thomas udtrykte stolthed ved at være kommet så langt med at arbejde med dette 
koncept, som han anser for meget atypisk for en virksomhed i byggebranchen.  

KONEs virksomhedskultur er bygget op omkring fire kerneværdier, som de arbejder aktivt 
med; at kunne overraske kunderne positivt, at have energi til fornyelse (herunder 
omstillingsparathed), passion for at præstere, og lyst til at vinde i fællesskab. Den første 
værdi er tydeligvis knyttet til virksomhedens konkurrencestrategi, mens de andre tre handler 
om medarbejdernes personlige egenskaber.  Ved et medarbejdermøde i 2015 bad ledelsen 
medarbejderne definere de værdier og egenskaber, de vægter højest, og de tre vigtigste, der 
blev udpeget var gode kollegaer, fællesskab og anerkendelse. Medarbejder-inddragelse i 
udformning af værdier kendetegner medindflydelse, som er en postmoderne værdi (Inglehart, 
1997). 

Når der rekrutteres nye medarbejdere, så er det vigtigt for KONE at kandidaten skal passe 
ind i virksomhedskulturen, og de er derfor generelt meget grundige og seriøse med deres 
rekrutteringsproces, hvor kandidater normalt vil nå at tale med op til seks personer, før de 
bliver ansat. 

De faglige kvalifikationer skal naturligvis matche det job, der skal bestrides, men det 
menneskelige aspekt betyder meget ved rekruttering af nye medarbejdere. Det er derfor 
vigtigt, at de fornemmer, at kemien passer ind i virksomhedskulturen, som baserer sig på 
kerneværdierne og omgangstonen, og derfor er det ikke altid de bedste faglige kompetencer, 
der er afgørende for hvilken kandidat de vælger.  

Af denne analyse af KONE fremgår det desuden, at virksomheden på nogle områder er 
meget postmoderne i sine værdier og gerne vil føre en ledelsesstil baseret på bløde værdier 
(Inglehart, 1997). 

De vigtigste personlige egenskaber hos medarbejderne er: samarbejde, omstillingsparathed, 
hjælpsomhed, ansvarlighed, humoristisk sans og robusthed. 

 

4.2 Præsentation af Interesseorganisationen INT 

Vi har interviewet en HR-konsulent (HRK) hos en større interesseorganisation i Danmark 
(INT) med det formål at skabe et indblik i organisationens kultur og værdier og dermed finde 
frem til, hvilke personlige egenskaber, denne organisation lægger mest vægt på hos både 
deres nuværende og særligt kommende medarbejdere (Bilag 5). 
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4.2.1 Virksomhedskulturen i INT 

Da HR-konsulenten har ønsket at både hendes og organisationens navn skal anonymiseres, 
kan der kun siges meget lidt om virksomhedskulturen, uden at afsløre organisationens 
identitet. Der er her tale om en stor interesseorganisation med flere hundrede medarbejdere, 
hvoraf en overvejende del har en akademisk baggrund, herunder mange jurister.  

Det fremgår af interviewet, at organisationen i høj grad er drevet af bløde postmoderne 
værdier (Inglehart, 1997), hvor der lægges stor vægt på medarbejdernes trivsel, herunder 
medindflydelse på egne arbejdsopgaver samt work/life-balance.  Der er en virksomheds-
kultur, hvor medarbejderne er hjælpsomme over for hinanden, og vidensdeling er en så stor 
selvfølge, at den er sat i system i organisationens it-værktøjer. 
Medindflydelse kendetegner også postmoderne værdier (Inglehart, 1997). 

Når der rekrutteres nye medarbejdere, så er det vigtigt for INT, at kandidaten skal passe ind i 
virksomhedskulturen, og de er derfor generelt meget grundige og seriøse med deres 
rekrutteringsproces. 

Af denne analyse af INT fremgår det, at organisationen har meget postmoderne værdier, da 
de næsten udelukkende lægger vægt på de bløde værdier. De er tilmed meget langt fra de 
moderne værdier, hvor der lægges vægt på hård konkurrencementalitet (Inglehart, 1997). 

De vigtigste personlige egenskaber hos medarbejderne er samarbejde, vidensdeling, 
hjælpsomhed og ansvarlighed. 

 

4.3 Præsentation af Dansk Industri  

Vi har interviewet Sarah Gade Hansen som er chefkonsulent for Forskning, Uddannelse og 
Mangfoldighed hos Dansk Industri, og har i kraft af sin stilling et godt indblik i uddannelses-
systemet og samtidig også i deres medlemmers forventninger, og hermed en stor del af det 
danske erhvervslivs forventninger, til nye medarbejdere både på det faglige og personlige 
plan (Bilag 6). 

I dette interview ville vi skabe et indblik i, hvilke værdier og personlige egenskaber de 
forskellige medlemsvirksomheder lægger mest vægt på hos deres medarbejdere. Vi lagde 
derfor ud med at spørge Sarah om, hvad hun fornemmede, at arbejdsgiverne kigger mest 
efter af personlige egenskaber, når det faglige vel at mærke er på plads. 

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, beliggende i København med cirka 500 
medarbejdere. DI repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark. DI's medlemmer 
fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning. DI arbejder for et åbent 
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samfund i vækst og balance med det formål, at Danmark skal være verdens mest attraktive 
land for virksomheder at arbejde i. 

For en ordens skyld nævner vi lige, at der ikke gives en præsentation af virksomhedskulturen 
for DI, fordi Sarah ikke udtalte sig om DI, men på deres medlemsvirksomheders vegne. 

Af denne analyse af interviewet med Sarah fra DI fremgår det, at det i høj grad er de bløde 
værdier, der er vigtige ude i virksomhederne i dag, og dermed overvejende de postmoderne 
værdier (Inglehart, 1997), der efterspørges i virksomhederne i dag. De vigtigste personlige 
egenskaber, som medlemsvirksomhederne efterspørger, er samarbejde, høj faglighed og 
omstillingsparathed. 

 

4.4 Analyse af konkurrencekultur hos KONE A/S 

Vi spurgte efter Thomas vurdering af behovet for konkurrencemindede medarbejdere, og 
Thomas svarede, at forventningerne til de personlige egenskaber naturligvis varierer lidt 
afhængig af, hvilken type stilling der er tale om, og forklarede, at; Der er det jo klart, at en 

sælgerprofil, jamen den skal jo se anderledes ud end fx en af ingeniørerne, det giver sig selv. 

Og sælgere vil typisk have et meget større individuelt gen, hvis de ikke har det, så er det i 

hvert fald småfarligt, ikk’? Altså, der er forskellige måder at agere på. Thomas ser således en 
sammenhæng mellem det individuelle gen og konkurrencegenet (Bilag 4). 

Sælgerne bliver dog holdt i skak med virksomhedens kerneværdier, hvilket Thomas 
forklarede på følgende måde: Den der med at vinde i fællesskab kontra passion for at 

præstere – jamen, det skal jo spille sammen på en eller anden måde, for hvis du kører 100% 

- så kan det her blive et lidt tungt sted at være. Også fordi vi ikke har to kontorassistenter 

siddende til hver sælger til at lave alt arbejdet. Sælgerne skal derfor også deltage i det 
administrative arbejde. 

Sælgerne har en bonusordning, men virksomheden har gjort en indsats for at udvikle den i 
en retning, hvor den er retfærdig, gennemsigtig og målbar, så den ikke blot motiverer at 
sælge mest muligt, men at der sker en fordeling til salgsteamet og hele salgsgruppen. 
Fordelingen af bonusordningen må anses for at være en postmoderne værdi fordi der 
lægges op til at belønne en fælles indsats (Inglehart, 1997) i modsætning til det moderne 
samfunds værdier, hvor den enkelte blev belønnet for sin egen personlige præstation (Lasch, 
1991). 

 

4.5 Analyse af konkurrencekultur hos Interesseorganisationen 

Vi spurgte efter HRK’s vurdering af konkurrencekultur blandt medarbejderne, og INT’s 
holdning til medarbejdere, som er strategiske tænkende. Det kunne fx være, når en 
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medarbejder går mere op i egen karriere, frem for hvad der tjener INT bedst. Hertil svarede 
HRK således: Vi kigger ikke så meget på, om folk er meget konkurrence-mindede og rigtig 

gerne vil være ledere. Det er ikke den slags … vi kigger ikke på folk, der er meget personligt 

ambitiøse. De må gerne være ambitiøse, men det er mere på sådan helhedens vegne. (Bilag 
5).  

HRK forklarede, at i kraft af, at INT er en interesseorganisation og ikke en bundlinje-
virksomhed, er der ikke behov for stærkt konkurrencemindede medarbejdere. Der er heller 
ingen bonusordninger, og derfor heller ikke et incitament til intern konkurrence, og de 
tiltrækker derfor heller ikke konkurrence-mennesker. For deres medarbejderes vedkom-
mende beskrev HRK driveren mere som; det der med at man kan få lov at være med til at 

sætte sit fingeraftryk på rammevilkårene for medlemmerne.  

HRK kom ind på, at der jo findes arbejdspladser, hvor konkurrence spiller en meget stor rolle, 
fx nogle af de store konsulenthuse, som hun beskrev på følgende måde: … hvor man 

arbejder sindssygt meget: (…) hvis du fx vælger advokatbranchen går du jo også ind i et 

partnermiljø, som også er benhårdt, hvor du skal være meget individualist fordi – der gælder 

det jo om at kunne fakturere og få nogle gode kunder og sende nogle fede regninger. (Bilag 
5). Her sammenligner HRK denne arbejdsplads med nogle af de meget konkurrence-
orienterede brancher, hvilket viser, at denne organisation i høj grad kan have postmoderne 
kerneværdier, fordi de ikke tilslutter sig det moderne samfunds konkurrenceværdier 
(Inglehart, 1997). 

 

4.6 Analyse af konkurrencekultur hos Dansk Industris medlemmer 

Adspurgt til deres medlemmers holdning til konkurrencemennesker forklarede Sarah: altså vi 

har vel alle sammen en eller anden form for konkurrencegen … Det er sådan lige til at holde 

os lidt op på dupperne. Og det er jo igen meget afhængig af, hvad det er for et job du skal 

være i ... Det er jo en blanding mellem konkurrence og samarbejde altså, hvem er det du 

anser for konkurrenter?  Er det dem i den anden virksomhed eller er det hende, der sidder 

lige ved siden af dig, eller? 

Sarah kom i den forbindelse også ind på bonusordninger, og at nogle virksomheder måske 
selv skaber problemet med disse, som jo egentlig opmuntrer til at man kæmper indbyrdes. 
Det er en kunst at give bonusser på den rigtige måde for at opmuntre til den rigtige adfærd. 

Hvad angik konkurrence, kunne Sarah i øvrigt fortælle, at omstillingsparthed var meget 
vigtigt. Hun sagde: Det er absolut et must fordi, vi talte jo også tidligere om det, der – altså 

hvor hurtigt teknologien og arbejdsmarkedet udvikler sig, så nogle jobs, de er der bare ikke i 

morgen, og så skal du være omstillingsparat … Så, det skal vi alle sammen være, og det er 

den der villighed til at lære noget nyt og til at flytte sig, og sådan have den der evne til at gøre 

det, der er vigtigt.  
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DI kunne ligesom KONE og INT fortælle, at for meget konkurrence medarbejderne imellem 
kan være problematisk. En stærk konkurrencementalitet et udtryk for det moderne 
samfundsværdier (Inglehart, 1997). 

 

4.7 Delkonklusion om konkurrence 

Vi kunne konstatere, at KONE har brug for sælgere, som er konkurrencemindede og har 
deres individuelle konkurrencegen, men virksomheden motiverer dem dog ikke til at 
konkurrere indbyrdes. 

Dermed har KONE tilkendegivet, at de kun har brug for konkurrencemindede medarbejdere, 
når det handler om sælgere, mens det hos alle andre medarbejdere vægter tungest, at de 
har gode samarbejdsevner og er villige til at hjælpe hinanden. 

Det fremgik tydeligt, at INT er en arbejdsplads, der ikke fremmer konkurrencekultur og derfor 
hverken tiltrækker konkurrencemindede medarbejdere eller selvoptagede kandidater med 
store egoer. 

Dermed har HRK har INT vist, at der ikke er brug for konkurrencemindede medarbejdere, 
men at de derimod i udpræget grad har brug for medarbejdere, der kan samarbejde, være 
hjælpsomme og forstå vigtigheden af vidensdeling. 

Det fremgik fra DI, at en smule konkurrence kunne være godt og var med til at holde folk 
’oppe på dupperne’. Det var i stor udstrækning virksomhederne selv, der var med til at sætte 
niveauet, hvilket det bl.a. kunne gøre med måden, hvorpå de indrettede bonusordninger på. 

 

4.8 Analyse af syn på stress hos KONE A/S 

Vi spurgte ind til Thomas’ vurdering af, i hvor høj grad stress var et problem blandt deres 
medarbejdere i hverdagen. Han fortalte, at de fleste medarbejdere har ’rygende travlt’ det 
meste af året, og at ledelsen er klar over, at ingen kan nå at løse sine opgaver 100%.   
Stress kan forekomme, men er ikke et udbredt problem (Bilag 4). Med denne vedvarende 
arbejdsbyrde udviser KONE alligevel tegn på det moderne samfunds effektivitet og 
konkurrenceværdier (Inglehart, 1997). 

Virksomheden er i nogen udstrækning opmærksomme på kandidaters robusthed ved 
nyansættelser, men den kan ikke umiddelbart aflæses af en mindre personlighedstest, som 
de anvender som et mindre samtaleværktøj. Thomas fornemmer det mere ved de personlige 
samtaler, og har erfaret at nogle kandidater selv er åbne om, at de har været ramt af stress, 
mens andre holder det for sig selv. 
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Opmærksomheden på stresstærsklen og robustheden skyldes til dels, at den nye 
medarbejder skal kunne håndtere en stor arbejdsmængde og til dels, at der i virksom-
hedskulturen er en direkte omgangstone, som Thomas beskrev på følgende måde: Jamen 

ham her eller hende her i det job, jamen, de har de rigtige kompetencer, de har de rigtige 

papirer, men de vil blive blæst omkuld i løbet af no time, det har noget med denne her 

produktionsvirksomhed at gøre at tonen er også sådan lidt ligefrem, jeg vil helst ikke sige 

hård, fordi det skal den ikke være, men den må meget gerne være ligefrem, og der vil du 

skulle sidde over for en person som, hvis du gør sådan lidt der (gør en håndbevægelse) så 

vælter de let ned af stolen.  

Denne form for omsorg kan knyttes til Ingleharts teorier om det postmoderne samfunds 
værdier som muligheder for selvrealisering og livskvalitet, som udfordres i et job, hvor 
medarbejderen ikke kan trives (Inglehart, 1997) og til Maslows teorier om frustrationer, som 
medfører fysiske og psykiske stresssymptomer (Maslow, 1987). 

 

4.9 Analyse af syn på stress hos Interesseorganisationen  

Vi spurgte ind til HRK’s vurdering af, i hvor høj grad stress var et problem blandt deres 
medarbejdere i hverdagen. Hertil sagde HRK: Jeg synes ikke at vi har meget stress, men, 

men vi har det jo alligevel lidt… det tror jeg, alle arbejdspladser har … det er jo også, når 

man arbejder så frit, så kan man selv også få sat rigtig mange ting i gang, som man skal 

levere på. Hun fortsatte: Jo, vi stiller jo krav, altså. Men vi definerer jo sammen, hvad det er 

for nogle mål, vi gerne vil nå… Vi er ikke et hus hvor det forventes at folk sidder herinde hver 

aften. Det er et almindeligt job man har. (Bilag 5). 

Det var vigtigt for INT, at medarbejderne ikke gik ned med stress. De ønsker, at der er en 
balance i arbejdslivet, og HRK mente ikke, der var problemer med work/life balance hos dem. 
Arbejdstiderne var fleksible, så de fx kunne tilpasses med afhentning af børn. Det fremgik 
også, at det var i både INT’s og medarbejdernes interesse, at medarbejderne trivedes godt. 
Dette passer ind i Ingleharts beskrivelse af, hvordan det postmoderne menneske lægger 
vægt på personlig frihed og muligheden for selv at kunne forme eget liv med tid til både job 
og fritid, da det giver de bedste muligheder for selvrealisering (Inglehart, 1997). 

 

4.10 Analyse af syn på stress hos Dansk Industris medlemmer 

Sarah kunne ikke sige så meget om, hvordan det forholdt sig med stress hos medlems-
virksomhederne, da det lå uden for hendes område. Vi spurgte om hun havde en 
fornemmelse af, om mennesker med en lav stresstærskel blev undgået ved ansættelser, og 
hun svarede: Det vil jeg ikke umiddelbart tro, men det kan selvfølgelig godt være til bestemte 

job. Hun fortsatte: Jeg kender hele den debat, der er i medierne i forhold til robuste 

medarbejdere …. Men altså, det er ikke nogen af de ting, vi har spurgt virksomhederne om. 
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Det er hvad er det for nogle kompetencer, virksomhederne efterspørger hos kommende 

medarbejdere, fordi vores fokus er, hvad det er uddannelsessystemet skal ruste kommende 

medarbejdere dem med. (Bilag 6). 

DI kunne ligesom Kone og INT fortælle, at det selvfølgelig var vigtigt, at medarbejderne ikke 
gik ned med stress. Det er vigtigt, at der er en god balance mellem arbejde og fritid. Dette er 
et klart udtryk for en postmoderne værdi. Inglehart har beskrevet, hvordan det postmoderne 
menneske lægger vægt på personlig frihed og muligheden for at kunne realisere sig selv 
(Inglehart, 1997). 

 

4.11 Delkonklusion om stress 

Ved at være opmærksom på stresstærskel og robusthed allerede i ansættelsesproceduren 
forebygger KONE ansættelse af personer, der i det lange løb alligevel ikke ville trives i 
jobbet. 

Hos INT stilles der ikke større krav, end medarbejderne kan indfri, og stress er ikke et 
udbredt problem.  Det er en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på at medarbejderne skal 
have en god balance mellem arbejde og fritid. Det er heller ikke en arbejdsplads, der er 
præget af store og hyppige forandringer, hvilket giver medarbejderne en meget stabil 
hverdag. 

DI var meget på linje med INT i deres syn på stress på deres medlemmers vegne i og med, 
det også for dem at se, var altafgørende for deres medlemmer at deres medarbejdere ikke 
gik ned med stress, hvilket særligt var betinget af, at der var en god balance mellem arbejde 
og fritid. 

 

4.12 Analyse af syn på selvoptagethed hos KONE A/S 

Ud fra det, vi havde hørt om virksomhedens kerneværdier, gav det ikke mening at begynde 
at spørge ind til virksomhedens holdning til selvoptagne medarbejdere, så vi spurgte i stedet 
ind til, hvordan det forholdt sig med konflikter blandt medarbejderne, selv om der naturligvis 
ikke er en 1:1 kobling imellem narcissister og konflikter. Thomas kunne fortælle, at det kun 
forekommer uhyre sjældent, og at ledelsen griber ind så hurtigt som muligt, når den får 
kendskab til en konflikt, for at få den løst. Han anser den bramfrie tone i virksomheden som 
en god måde til at løse dagligdags problemer og til at få renset luften.  

Som beskrevet nærmere nedenfor, er samarbejdsevner af afgørende betydning i alle jobs, og 
de eneste individualister, Thomas umiddelbart kunne komme i tanke om, var ingeniørerne, 
som er specialister, der godt kan sidde med deres beregninger på kanten til det nørdede.  
De har dog samtidig også rigtig meget kundekontakt, hvor de bakker projekterne op, og skal 
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derfor både kunne begå sig hos kunderne og medvirke til at overraske dem positivt med 
gode løsninger.  

Selvoptagethed har Lasch beskrevet som en del af de narcissistiske træk, og kan i sin 
ekstreme udfoldelse være skadelig for samarbejdet og for arbejdspladsen (Lasch, 1991) (jf. 
afsn. 3.4). I denne virksomhed lægges der så stor vægt på viljen til fællesskab, at kandidater 
med ensidig fokus på egen karriere ikke vil passe ind i virksomhedskulturen, og vil dermed 
ikke blive ansat. 

 

4.13 Analyse af syn på selvoptagethed hos Interesseorganisationen 

Vi spurgte om HRK’s syn på selvoptagne medarbejdere med store egoer og individualitet, og 
hun svarede: Vi har jo ikke brug for folk, der kommer selv meget ud i fokus. Vi har brug for 

nogle, der er gode til at formidle INT’s budskaber på medlemmernes vegne … Men 

selvfølgelig har vi brug for nogle mennesker, der har noget karismatisk god udstråling … men 

det er ikke sådan de der meget store egoer … Det er ikke sådan nogle, vi kigger efter. (Bilag 
5). 

HRK kunne fortælle, at hun ikke oplever at møde selviscenesatte kandidater med 
narcissistiske træk, og ræsonnerede, at det kunne skyldes, at de måske nok ikke er den type 
mennesker, som søger ind hos dem, men kunne fortælle: Hvis vi har en fornemmelse af, at 

det er en person, hvis eget ego vil stå i vejen for et godt samarbejde med andre, så kan det 

jo godt være en udfordring. 

Adspurgt til om INT oplevede konflikter mellem medarbejdere, kunne HRK fortælle, at det var 
der kun meget lidt af. Hun sagde: Vi har ikke store problemer med konflikter og mobning, det 

har vi ikke … men alle steder, hvor der er mennesker, vil der være lidt.  

I denne organisation opleves der ikke problemer med medarbejdere, der er meget fokuseret 
på egen karriere og dermed bliver meget selvoptagede, som Lasch har beskrevet dem 
(Lasch, 1991). 

 

4.14 Analyse af syn på selvoptagethed hos Dansk Industris medlemmer 

Hvad angik selvoptagethed, selviscenesættelse og narcissisme hos medarbejderne hos DI’s 
medlemmer, kunne Sarah fortælle, at det ikke var noget, de havde spurgt medlemmerne om, 
og kunne derfor ikke sige så meget om det, men forklarede dog: altså hvis du er for 

narcissistisk til at se omverden, det kan så måske være en ulempe ikke. Altså hvis du er så 

selvoptaget, at du glemmer alt omkring dig, du skulle også gerne kunne samarbejde … Det 

er jo et eller andet, du udstråler … (Bilag 6). 
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Narcissisme og selvoptagethed som Lasch har beskrevet det (Lasch, 1991) kan generelt 
være en ulempe på en arbejdsplads. 

 

4.15 Delkonklusion om selvoptagethed 

Hos KONE var samarbejde og viljen til fællesskab altafgørende, derfor må vi antage, at 
selvoptagede kandidater instinktivt vil blive valgt fra i den grundige ansættelsesprocedure. 

Vi kan konstatere, at INT ikke havde brug for medarbejdere, som ensidigt fokuserede på sig 
selv og egen karriere. Medarbejderne måtte dog gerne have noget karismatisk over sig uden 
dog at være for selvoptagne. Endelig var INT heller ikke en virksomhed der tiltrækker 
medarbejdere med meget store egoer. 

DI kunne blot fortælle, at det højst sandsynligt ville være en ulempe for deres medlemmer, 
hvis deres medarbejdere var alt for selvoptagne. DI kunne ligesom KONE og INT fortælle, at 
selvoptagethed ikke var forbundet med særligt meget positivt, og det var heller ikke noget, 
der bidrog til det gode samarbejde. 

 

4.16 Analyse af behov for samarbejde hos KONE A/S 

Vi spurgte Thomas, hvilke personlige egenskaber de anser som de vigtigste, når de ansætter 
nye medarbejdere. Thomas sagde, at det er vigtigt, at nye medarbejdere skal passe ind i 
KONEs værdier, hvor der især lægges stor vægt på at vinde i fællesskab, altså at kunne 
samarbejde, som han siger: Man skal altså være en teamspiller, og det gælder på alle 

områder. Det sker, at de vælger de kandidater fra, fordi de kan fornemme, at det ikke er 
teamspillere. (Bilag 4) Vægtning af samarbejde og fællesskab er en postmoderne værdi i 
modsætning til det moderne samfunds personlige præstationer (Inglehart, 1997). 

Uddannelse og faglig viden tæller selvfølgelig deres del, men der bliver lagt meget stor vægt 
på de personlige egenskaber. Thomas forklarede; Selvfølgelig er kompetencerne også 

vigtige. Men hvis vi sidder med én (…) som har nogle fabelagtige kompetencer, men hvor vi 

kan se, jamen det spiller ikke rigtigt – jamen så er det ikke (…) en KONE-medarbejder. Det er 
meget vigtigt at finde medarbejdere, der passer ind i virksomhedskulturen, hvor de personlige 
egenskaber betyder meget. Dette beskrev Thomas på følgende måde: Vi skal have nogle 

folk, som ikke nødvendigvis har de allerhøjeste (… ) Vi skal have de folk ind, som passer hos 

os. Der skal være noget humor, det er vigtigt.  Han uddybede senere: Det har rigtigt meget 

med kemi at gøre, og kemi, det er et glimt i øjet, det er humor (…). Det fremgik således 
meget tydeligt, at det ikke altid er kandidaten med de højeste faglige kvalifikationer, der bliver 
ansat. 

Under samarbejde hører også viljen til vidensdeling, og viljen til at hjælpe kollegaerne i 
pressede situationer.  Der opleves ingen problemer med, at medarbejdere tilbageholder 
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viden til egen fordel, Thomas mente nærmere tvært imod: Almindeligvis så synes jeg, folk er 

utrolig gode til fuldstændig at sprede om sig med alt, hvad de måtte synes at have lært. Han 
ræsonnerede dog, at det jo kunne være svært at opdage, hvis nogen holder på viden af 
strategiske årsager. 

Samarbejde kan også forbindes med medarbejdernes opfattelse af deres ansvarlighed over 
for kollegaer og for virksomheden. Thomas beskrev det på følgende måde:  Jamen, du er jo 

totalt ansvarlig for dit eget job. Der er aldrig en backup på ret meget, fordi vi er forholdsvis 

små. Der er ikke nogen, der kommer og fejer op efter os, så du er nødt til at være ansvarlig. 
Vore teknikere er enormt ansvarlige.  Der er behov for at samtlige medarbejdere er 
fuldkommen ansvarlige og leverer det, der forventes af dem. 

I dag tales der meget om, hvor vigtigt det er, at medarbejdere har medindflydelse ude på 
arbejdspladserne, og hvordan det er vigtigt både for medarbejderne, men også for de 
overordnede/ledelsen at deres underordnede tager ansvar. Samarbejde er i høj grad 
forbundet med det postmoderne menneskes forventning om medindflydelse (Inglehart, 
1997). 

 

4.17 Analyse af behov for samarbejde hos Interesseorganisationen 

Vi spurgte HRK, hvilke faglige og personlige egenskaber der lægges mest vægt på hos INT, 
og HRK svarede, at det selvfølgelig afhænger meget af det job, der skal bestrides. For en 
juridisk rådgiver, lægges der meget vægt på seriøsiteten i deres faglighed, men når de 
faglige kvalifikationer var på plads, så var det samarbejde, der vægtede mest. HRK 
forklarede:  Det er rigtig vigtigt, at man er god til at samarbejde med andre … altså har lyst til 

at samarbejde med kollegaerne. Fordi det med at sparre med hinanden er en rigtig, rigtig 

vigtig ting herinde … Der er ingen, der arbejder alene. HRK fortsatte: Men igen det 

personlige spiller også rigtig meget ind, fordi det er jo vigtigt, at man evner at få sine 

kompetencer i spil med andre mennesker … (Bilag 5). Vægtning af samarbejde og 
fællesskab er en postmoderne værdi i modsætning til det moderne samfunds fokus på 
personlige præstationer (Inglehart, 1997). 

HRK kunne også fortælle, at hun generelt oplevede en høj grad af ansvarlighed hos deres 
medarbejdere. Det at hjælpe kollegaer er en af kerneværdierne hos dem. HRK udtrykte det 
således: To hoveder tænker nogen gange bedre end et. (Bilag 5). HRK forklarede videre, at 
hun oplevede, medarbejderne også havde forstået vigtigheden af at kunne vidensdele og at 
de også var gode til det. Samarbejde spiller også en central rolle, både når det drejer sig om 
at have gode relationer til de andre afdelinger internt, og når det drejer sig om at kunne 
skabe og udvikle relationer til medlemmerne. Dette beskrev HRK meget enkelt og præcist: 
De personlige relationer altså, og de personlige egenskaber i forhold til at omgås andre 

mennesker. De er rigtig vigtige. 
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HRK fortalte videre, at medarbejdertilfredsheden lå helt i top hos INT. Dette får hun ofte 
bekræftet, når hun taler med nye medarbejdere efter et halvt års ansættelse, hvor hun hører 
mange af dem sige:  ”jamen her … folk er bare så søde og hjælpsomme og venlige” hun 
fortsatte: Når vi spørger folk, der fratræder … hvis de skal sige noget om, hvordan det har 

været og være herinde, så siger de også to ting. De siger, det er et rigtig dejligt hus at 

arbejde i, fordi folk er super søde, og mine kollegaer er dygtige. Det er vores kerneværdier 

som jeg ser dem. 

 

4.18 Analyse af behov for samarbejde hos Dansk Industris medlemmer 

Som den allerførste personlige egenskab kom Sarah spontant ind på samarbejde: Det 

kommer meget an på, hvilket job du har … Alle arbejdsgivere vil jo gerne have nogle 

medarbejdere, der kan samarbejde med nogen, der har nogle andre fagligheder. Mange 

internationale virksomheder vil gerne have nogle, der kan arbejde sammen med nogen fra 

andre lande også og andre kulturer. (Bilag 6). 

Hun fortsatte: Og så vil de rigtig gerne have nogle med en høj faglighed … og så skal folk 

selvfølgelig også have IT-kompetencer … Den er der hele tiden i alle job, ikke. Så villighed til 

at lære noget nyt. 

I forlængelse heraf spurgte vi ind til, hvordan DI’s medlemsvirksomheder ser på forholdet 
mellem individualisme og fællesskabsfølelse. Vi spurgte derfor, hvordan DI så på 
individualister, og i hvor høj grad medarbejderne skulle være individualister eller kunne 
samarbejde? Sarah forklarede, at det selvfølgelig afhang meget af jobbet og fortalte videre: 
Der er ikke nogen af os, der kan gå på arbejde hver dag uden at skulle samarbejde med 

nogen, og det skal helst glide rigtig godt. 

DI kunne ligesom KONE og INT fortælle, at samarbejde var rigtigt vigtigt, og der i høj grad er 
brug for medarbejdere, der er gode til at samarbejde hos medlemsvirksomhederne. 
Samfundsudviklingen fra det moderne samfund til det postmoderne samfund har betydet, at 
der i dag er et stigende behov for at medarbejdere kan samarbejde (Florida, 2005). 

 

4.19 Delkonklusion om samarbejde 

Hos KONE er samarbejdsevnen den vigtigste personlige egenskab, og den udtrykkes tydeligt 
i virksomhedens første kerneværdi, at vinde i fællesskab, hvori der ligger en helt klar 
forventning om, at alle medarbejderne skal være teamspillere. Der er brug for gode 
samarbejdsevner i alle stillinger. 

Det overordnede billede vi fik af INT er en arbejdsplads, hvor samarbejdsevner er den 
personlige egenskab, der lægges allermest vægt på. Der er behov for at kunne samarbejde i 
alle funktioner, hvilket HRK understregede flere gange. Her vægter organisationens fælles 
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mål og viljen til samarbejde højest. Det fremgik meget tydeligt, at der er fokus på et godt 
arbejdsmiljø, hvor medarbejderne behandler hinanden godt, forstår værdien af vidensdeling, 
og generelt er meget hjælpsomme og ansvarlige. 

Hos DI’s medlemmer kom det selvfølgelig i nogen grad an på hvilken branche og hvilket 
niveau job der var tale om, hvilke personlige egenskaber, der var de vigtigste, men et 
generelt fælles træk var at samarbejde var vigtigt. 

Ifølge DI er samarbejde overordnet set det, som alle virksomheder efterspørger i dag, og det 
er vigtigt, at man kan samarbejde både internt med alle afdelinger men i lige så høj grad 
også eksternt med samarbejdspartnere i ind-  og udland. 

Dermed har Sarah på medlemsvirksomhedernes vegne kunnet sige, at generelt er 
samarbejdsevner det vigtigste, men at der også er behov for stor omstillingsparathed, og at 
de personlige egenskaber desuden afhænger af det job, der skal bestrides. Ud over 
samarbejdsevner så er der også et stort behov for omstillingsparathed hos DI’s 
medlemsvirksomheder.   

 

4.20 Analyse af behov for kreativitet hos KONE A/S 

KONE i Danmark har ikke del i koncernens R&D-afdeling, og har derfor ikke behov for den 
type medarbejdere, der hovedsageligt beskæftiger sig med innovation. Til gengæld er der 
brug for ingeniører, som skal være i stand til at finde alternative løsninger på tekniske 
problemer hos kunderne, når det er påkrævet. Som datterselskab i en stor koncern, ligger 
mange af arbejdsgangene både i produktionen og administrationen fast, og kan være 
vanskelige at ændre på. Medarbejderne opfordres dog alligevel til at tænke ud af boksen, og 
ledelsen er altid åben for at modtage nye idéer og forslag fra medarbejderne. Hvis forslaget 
viser sig ikke at være brugbart, får den, der har stillet det en fyldestgørende begrundelse 
herfor (Bilag 4).  Der er således hovedsageligt brug for medarbejdere, der tilhører den 
kreative klasse, som den defineres af Florida (Florida, 2012) i staben af ingeniører. 

 

4.21 Analyse af behov for kreativitet hos Interesseorganisationen 

Vi spurgte ind til, hvilke forventninger der er til kreative evner hos medarbejderne. HRK 
pointerede, det kan være svært nøjagtigt at svare på, hvad man lægger i ordet kreativitet, og 
hvad der skal til for at være kreativ. 

HRK kunne alligevel fortælle os lidt om deres holdning til vigtigheden af kreative evner hos 
medarbejderne: Det kreative er jo ret stort …. selvfølgelig skal man kunne tænke tingene fra 

forskellige sider og – og tænke nye måder at gøre - at gøre tingene på. (Bilag 5). 
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HRK’s vurdering af behovet for mennesker, der kan ”tænke ud af boksen” og finde nye 
løsninger forklarede hun på følgende måde:  Nej - Vi skal jo ikke være sådan first movers på 

tingene … altså hvis vi taler vores kommunikationsafdeling, må de jo gerne tænke kreativt og 

finde på nogle nye måder og lave noget spændende på, men vi kan jo ikke være kreative i 

forhold til … altså noget som vil forskrække politikerne eller INT’s medlemmer. HRK fortsatte: 
Vi skal selvfølgelig hele tiden tænke på nye måder og udbygge gode relationer på og nye 

måder at få vores budskaber ud på.  

INT har mange akademiske medarbejdere, herunder mange jurister, og har dermed et stort 
antal medarbejdere, som af Florida betegnes som del af den kreative klasse (Florida, 2012). 

Der er desuden behov for at kunne tænke på nye måder i mindre skala især i forbindelse 
med organisationens eksterne kommunikation. Det vægtede også højt, at medarbejderne var 
professionelle og fulgte normerne, hvilket var vigtigt set i relation til at bevare det gode og 
stabile forhold til organisationens interessenter. 

 

4.22 Analyse af behov for kreativitet hos Dansk Industris medlemmer 

Vi spurgte ind til, hvordan DI ser på kreativitet, som der er meget fokus på i dag. Florida har 
beskrevet, hvordan erhvervslivet i stigende grad efterspørger kreative hoveder (Florida, 
2012).  

Vi spurgte ind til, hvor vigtigt det var for DI’s medlemmer at medarbejderne var kreative. 
Sarah forklarede, at det var vigtigt altid at kunne tænke i nye løsninger, og gav følgende som 
eksempel:  det man siger hele tiden, det er at innovationshastigheden, den stiger og stiger … 

Jeg sad og læste en artikel her i morges om de sociale medier, og hvordan det totalt ændrer 

medieverden. DR de får virkelig kam til deres hår. Så vi skal alle sammen kunne tænke i det 

her. Vi skal alle sammen kunne være med til den nye tænkning. Og hvis man ser i forhold til 

andre lande, så understøtter vores uddannelsessystem det jo også rigtig, rigtig meget. (Bilag 
6). 

Hun forklarede videre: Kreativiteten skal jo bygge på noget faglighed. Og kreativiteten skal 

bygge på et samspil med andre mennesker … altså så det …. Det bliver nogle gode 

produkter der kommer ud af det her ikk’ … af de der innovative ting.  

 

4.23 Delkonklusion om kreativitet 

Hos KONE kan vi konstatere, at der kun i mindre udstrækning er brug for medarbejdere, der 
tilhører den kreative klasse, og det er hovedsageligt ingeniører. Der er dog altid brug for, at 
medarbejderne udviser initiativ og på den måde kan bidrage til at finde på nye kreative 
løsninger, omend i mindre skala. 
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HRK hos INT italesatte noget interessant, nemlig at det var forskelligt hvad folk lagde i ordet 
kreativitet, men at det for dem meget handlede om at kunne tænke ting og problemstillinger 
fra forskellige sider og finde nye måder at gøre tingene på. Samtidig var HRK dog ikke en 
virksomhed, som skulle være first movers, da deres medlemmer forventede en vis 
konservatisme. 

Hos de to interviewede repræsentanter for erhvervslivet, KONE og INT, fandt vi således ikke 
et behov for medarbejdere, der i den grad kan anses for at tilhøre den kreative klasse, at 
deres arbejde hovedsageligt består i at skabe noget nyt (Florida, 2012). Inden for Floridas 
bredere definition af de kreative medarbejdere inddrager han imidlertid både 
universitetsuddannede eksperter og ledere, og ud fra denne definition, er der også brug for 
kreative medarbejdere i disse to virksomheder, især hos INT. Herudover er der altid brug for 
kreative medarbejdere, der kan ’tænke ud af boksen’ og finde på nye og smartere måder at 
løse opgaver på. 

Sarah fra Dansk Industri kunne ud fra sin indsigt i medlemmernes behov sige, at innovation 
er af afgørende betydning for det danske erhvervslivs fremtid, særligt fordi innovations-
hastigheden bliver ved med at stige. Der er derfor i høj grad brug for højtuddannede 
medarbejdere, der tilhører den kreative klasse, for det er altid vigtigt at kunne tænke i nye 
løsninger. Sarah pointerede, at det var vigtigt, at kreativiteten altid var bundet op på noget 
fagligt. 

Disse interviews viser, at der i høj grad er brug for kreativitet, både i og uden for den kreative 
klasse blandt medarbejderne, og med Sarahs udtalelse på tusindvis af medlemsvirksom-
heders vegne om, at innovation er vigtigt for danske virksomheder, understreges dette 
behov.  
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5 Analyse af de fem temaer 

Formålet med dette kapitel er at undersøge, hvilke værdier der er fremherskende i gymnasiet 
i dag, for derefter at se om disse værdier også svarer til de værdier erhvervslivet har brug for 
i dag.  

Vi vil analysere de fem temaer fra undersøgelsesspørgsmålene U2-U6 i samme rækkefølge, 
som vi har stillet dem. Vi indleder med en analyse af materialet fra fokusgruppeinterviewet 
med gymnasieelverne, herefter analyserer vi gymnasielærerens kommentarer til det samme 
tema, og endelig sammenligner vi gymnasiets værdier inden for det pågældende tema med 
erhvervslivets værdier, som vi har fundet frem til i kapitel 4. 

 

5.1 Analyse af konkurrencekulturen 

I dette afsnit vil vi analysere den del af undersøgelsen, som vedrører spørgsmål;  

U2: Motiverer studiekulturen i gymnasiet eleverne til at konkurrere indbyrdes og 
hvilken rolle spiller de postmoderne værdier? 

 

Formålet med denne del af undersøgelsen er at skabe indblik i deltagernes vurdering af i 
hvilken grad studiemiljøet i gymnasiet påvirkes af konkurrencementalitet på deres gymnasier, 
og hvordan den udspiller sig både på det faglige og det sociale plan blandt deres 
klassekammerater, og ikke mindst hvordan den påvirker eleverne. Vi har valgt at inddrage 
konkurrence som vores hovedtema, fordi et af de gennemgående temaer i mediedebatten 
har været, at studiemiljøet er præget af en konkurrence- og præstationskultur. 

Konkurrencekulturen hører ifølge Inglehart til det moderne samfunds overlevelsesværdier 
(Inglehart, 1997), og tilskrives af Lasch den stigende opportunisme, egoisme og 
selvoptagethed, som blomstrede op i kølvandet på moderniseringsperioden (Lasch, 1991).  

Vi spurgte indledningsvis meget åbent til, hvordan deltagerne i fokusgruppen oplevede 
konkurrence på det faglige område. Debatten drejede med det samme ind på karakterer og 
hele det pres, der er forbundet med karakterræset. 

Embla lagde ud med at sige, at miljøet er lidt konkurrencepræget, og selv om hun siger, at 
det ikke vægter særlig meget hos hende selv, så ligger der alligevel altid lidt i baghovedet et 
ønske om at være den bedste; Ja, så er det altså bare sådan, at man skal score bedre end 

ham eller hende. Embla beskrev interessen for andres karakterer på denne måde: Man får 

udleveret karaktererne, og man sidder på en række. Man kan ikke undgå lige at kigge ned til 

højre og venstre og se, hvad de andre har fået. 
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Det er konkurrencepræget lige meget, hvor meget man vil det eller ej. Caroline kunne 
supplere, at der er forskel på kulturen i klasserne. I hendes klasse tales der ikke meget om 
karakterer, men man kender alligevel det faglige hierarki, og der bliver lagt mærke til det, hvis 
det ændrer sig (Bilag 1). Her ser vi, at der er både moderne og postmoderne værdier i spil, 
men de postmoderne vægter tungest, når Embla giver udtryk for, at hun ikke drives af lysten 
til at konkurrere, men blot har svært ved at undgå det. 

Caroline kunne desuden berette, at man i andre klasser gik højt op i standpunktskarakterer, 
og hvis nogen ikke havde lyst til at tale om den, så antog de andre, at det nok var fordi den 
var dårlig. 

Flere af deltagerne gav udtryk for, at for dem personligt handlede de karakterer, de fik mere 
om at konkurrere mod sine egne tidligere præstationer og forbedre sit standpunkt, hvilket de 
anså for at være en lidt mere acceptabel og sund form for konkurrence. Barbara beskrev det 
på følgende måde: Jeg vil gerne have nogle gode karakterer i nogle bestemte fag. De skal 

helst være bedre end sidste år. Jeg presser bare sådan lidt mig selv. Jeg føler ikke det pres 

kommer fra andre normalt. Johanne var meget enig: Personligt så går jeg ikke selv meget op 

i, at jeg skal have højere karakterer end andre og sådan noget. Det er der mange i min 

klasse der gør.  Hun har valgt ikke at regne sine gennemsnit ud, for så kan hun ikke svare, 
når de andre spørger efter det (Bilag 1). 

Ifølge Johanne, kunne den indbyrdes konkurrence i klassen dog også have en positiv effekt 
på mange elever. Hvis man frem for blot at aflevere en opgave og indkassere en karakter 
tænker lidt mere i retning af: ”OK, jeg skal lige gøre det lidt bedre end den der person”, så 

kan man lige give sig lidt mere. Det kan virke meget sådan motiverende til at blive bedre. 
Caroline var enig, men tilføjede, at; man skal skelne mellem god og dårlig konkurrence. Jeg 

tror, konkurrence med sig selv er sundt, man motiverer sig selv til at blive bedre. Caroline 
sagde til gengæld også, at i konkurrencen mod sig selv kan man slække lidt på kravene, men 
hun finder det i længden hårdt at konkurrere mod 12-eleverne, ’der bliver ved med at køre 

med klatten’. (Bilag 1). 

Nicklas gav udtryk for, at han følte sig lidt fanget i et system, hvor man hele tiden skal kende 
sit standpunkt: Det, som jeg synes, er skræmmende ved karakterer og konkurrence, det er 

det der med, at man bliver vant til hele tiden at skulle måles og vejes. Han fortalte, at han 
selv har fået et stærkt behov for at få en karakter for de opgaver, han afleverer, fordi han hele 
tiden må kende sit standpunkt, så han har en fornemmelse af, hvor han ligger i forhold til 
karakterskalaen i de forskellige fag. Han kan godt forstå sin samfundslærer, der siger, at han 
skal lære af kommentarerne, og ikke se på karaktererne, men han har alligevel brug for et tal. 
Han kalder det selv ’bare et tal’, men hvis han ikke får en karakter for en opgave, føles 
opgaven lidt som spildt arbejde (Bilag 1). 

Nicklas beskrev sin egen opfattelse af konkurrencekulturen på denne måde: Det er et 

system, der har presset en til og vænnet en til at blive målt og vejet hele tiden. Der er altid et 

tal, og du ved, at den ved siden af dig også har fået et tal, og er det tal højere eller lavere end 



 
 

66 
 

dit? … Det er en hård og ubarmhjertig konkurrence, som jeg føler godt kunne gøres bedre på 

mange punkter. (Bilag 1). 

Caroline mener, at der findes to grupper af elever her. Dem, som er meget afhængige af 
karakterer, og de andre, som hun selv hører til, som har det bedst med at få kommentarer til 
opgaverne. Især, når man selv ved, at man ikke har ydet sit bedste, så er det; ligesom lidt 

mere nænsomt at kigge på de der kommentarer. På den måde slipper man også for at 
sammenligne sig med kammeraterne. Hun siger dog, at mange kan have svært ved at få 
noget ud af kommentarerne, og at hun har kammerater, der bare smider stilen ud, hvis de 
ikke har fået en karakter for den (Bilag 1). 

Embla fortalte, at i 1.g fik de på samme dag både deres karakterer og at vide, hvilke fag de 
skulle op i til eksamen, hvilket hun havde svært ved at forholde sig til på samme tid. Hun 
havde ikke lyst til at tale med kammeraterne om det, Det var bare ikke noget jeg gad, fordi 

hele min folkeskoleklasse der var bare karakterer og karakterer og karakterer, og det var 

virkelig det eneste, det hele handlede om.  Hun kunne berette om en pige, der den sidste dag 
i folkeskolen havde fået et 10-tal i et fag, og var blevet så skuffet over sin egen præstation, at 
hun gik ud og drak sig ’totalt i hegnet’. (Bilag 1) Her viser Embla, hvordan eleverne opdrages 
til at tage konkurrencekulturen om karakterer som en værdi til sig (Maslow, 1987) allerede i 
folkeskolen, hvilket tydeligt indikerer, at folkeskolen stadig oppebærer det moderne samfunds 
konkurrenceværdier (Inglehart, 1997). 

De høje adgangskrav kan også bremse vejen til drømmekarrieren, og her kunne Embla 
fortælle, at hun gerne ville læse antropologi, men var klar over, at hun ville få meget svært 
ved at opnå så højt et snit, at hun kunne komme ind på studiet. Barbara kunne godt tænke 
sig at læse jura, men kunne se, at denne mulighed måske var ved at forsvinde ud af hendes 
rækkevidde, fordi hun havde set, at jurastudiet netop nu er ved at skærpe adgangskravene, 
og hun var i tvivl om, om hun kunne opnå de karakterer, der skulle til (Bilag 1). Her ser vi, 
hvordan selvrealiseringsmulighederne begrænses af stadig stigende krav, der skal opfyldes 
før de kan udleves, og dermed en optrapning af konkurrencekulturen, som tyder på en 
regression tilbage til moderne værdier (Inglehart, 1997). 

Caroline kaldte karaktersystemet et ’kæmpe spil’ fordi, man først bliver rådet til at vælge linje 
med hjertet, og når man så starter på den linje, finder man ud af at der er ’afsindigt mange 

krav’, når man skal videre fra gymnasiet. Hun mener, at man er nødt til at have et længere 
perspektiv, og være strategisk i sine valg af fag, så man ikke spilder tid på fag, der ikke åbner 
døre i den retning, man gerne vil. 

Caroline var usikker på sin fremtid, og beskrev den som ’lidt en udefinerbar masse’, som i høj 
grad afhang af hendes præstationer og de valg hun træffer i gymnasiet.  Hun mener, at den 
politiske diskurs, der giver en forventning om, at hvis man tager en uddannelse, så får man 
også et job og en god indtægt, giver en falsk sikkerhed. Hun er også klar over, at der skal 
kæmpes om de gode jobs, når hun kommer så langt. Hun mener dog, at man godt kan 
gardere sig ved at vælge det sikre, frem for det, der interesserer en mest. Her viser Caroline, 
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at hun ikke helt har besluttet sig for, om hun vil vælge den sikre overlevelsesstrategi eller om 
hun vil satse på en lidt mindre sikker selvrealiseringsstrategi  (Inglehart, 1997) (Maslow 
1987). 

Barbara gav udtryk for, at det var svært for hende at gennemskue den del af spillet, der 
handler om, hvordan hele karaktersystemet fungerer, hvor fx fagene vægter forskelligt på A-, 
B- og C-niveau. Caroline havde lært, hvordan systemet fungerer, men kunne fortælle, at så 
lærer man også at spekulere i, i hvilke fag man kan sikre sig de høje karakterer. 

Ingen af disse elever gav udtryk for selv at høre til 12-tals stræberkulturen, og Caroline kunne 
berette, at det tværtimod var hårdt at konkurrere mod dem, der hele tiden fik 12-taller.  Embla 
kunne berette, at hun var godt træt af den karakterkultur, hun var opdraget ind i fra 
folkeskolen, som kørte videre her i gymnasiet. 

Nicklas finder det desuden lidt skræmmende at gymnasiet gennemgår; en masse reformer, 

hvor det måske i fremtiden ikke bliver så let at hoppe imellem de forskellige uddannelser. 
Karakteren bliver ligesom sat på et podie, hvor det bare er det, der tæller. Nicklas redegjorde 
herefter for, hvordan en enkelt dårlig karakter kan få afgørende konsekvenser, fordi den ikke 
kan rettes op, og viser hermed enighed med Caroline i, at fremtiden afhænger af, hvor godt 
man præsterer i gymnasiet (Bilag 1). Disse krav strider imod Nicklas postmoderne værdier 
om hans muligheder for selvrealisering, og er mere et udtryk for det moderne samfunds 
bureaukratiske værdier (Inglehart, 1997). 

Deltagerne i fokusgruppen oplever i øvrigt, at der er stor interesse for deres fremtidsplaner 
blandt familie og venner, og de får velmente men nogle gange modstridende råd, som fx 
Caroline, der på den ene side får at vide, at hun bare skal komme hurtigt igennem studierne 
og på den anden side om at tage så mange sabbatår, hun føler, hun har brug for. I det år kan 
man få nogle erfaringer, som kan inspirere til at revurdere sit valg af uddannelse, og skifte 
over i en anden retning (Bilag 1). Ønsket om at tage sig tid til at mærke efter, hvad man 
virkelig har lyst til, relaterer sig i høj grad til Ingleharts beskrivelse af selvrealisering som en 
postmoderne værdi (Inglehart, 1997). 

Det kom også frem under interviewet, at der også kører en konkurrence om at positionere sig 
over for lærerne på områder, hvor eleverne regner med, at de kan stille sig i et bedre lys i 
lærerenes optik. Nicklas kunne i den forbindelse berette om, at der kunne være konkurrence 
om, hvem der tager hvilken del af fremlæggelsen af en gruppeopgave, fordi der var prestige i 
at fremlægge det, som man vidste læreren var mere interesseret i at høre om, frem for det, 
man anså som et ’lidt nederen stykke’. Dette var ud fra en betragtning om, at så ville læreren 
lægge mest mærke til den elev, der præsenterede den mest interessante del af projektet. 
Dette kunne Embla genkende og kommenterede det med ordene: Ja. Det giver bonuspoint, 

fordi det var dig der kom med guldkornet. (Bilag 1). 

Endelig forklarede Embla, hvordan konkurrencepresset i yderste konsekvens ligefrem kunne 
have skadelige og vidtrækkende konsekvenser; Det er noget, der godt kan ødelægge 
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venskaber ... Fordi så går de sådan hen og bliver sådan; ”Aj, du har fået så lav en karakter, 

du er meget dårligere end jeg er”. Så går man ligesom hen og sådan forsvinder lidt fra den 

person. (Bilag 1). 

 

5.1.1 Vidensdeling 

Vi spurgte fokusgruppen om dens syn på vidensdeling. 

Der var en generel opfattelse i gruppen af, at vidensdeling var gavnligt, og at man burde 
være villig til at bidrage til den, men at der især var to årsager til, at de alligevel havde svært 
ved det. 

Den ene handlede om, at man gerne ville beholde ejerskabet over sine egne idéer.  Her 
kunne Nicklas berette, at man er varsom med at dele sine idéer med andre, fordi de kan 
være hurtige til at tage ejerskab over dem, og Barbara kunne give et eksempel på denne 
beskyttelse af egne idéer fra optakten til et AT-forløb: Vores lærer ville gerne have, at vi 

lavede sådan en fælles brainstorm, hvor hele klassen kom med idéer og skrev dem på 

tavlen. Det var der mange, der ikke ville. Fordi altså – de delte ligesom deres idé med andre 

og så var de bange for, der var andre der tog den. Fordi de syntes, hvis de havde fået en 

rigtig god idé til min gruppe, så skulle den ikke deles med nogen. Læreren havde opfordret 
dem til at dele deres idéer på tavlen, ved at argumentere for, at når man giver guldkorn fra 
sig så får man også guldkorn fra de andre, men grupperne havde alligevel valgt at holde 
deres idéer for sig selv (Bilag 1). Her beskriver eleverne en så hård konkurrencekultur 
(Lasch, 1991), at idéers ophav ikke respekteres, men at man er villig til at konkurrere til egen 
fordel på andres bekostning.  Som en modreaktion opstår der et behov for at beskytte egne 
idéer, hvis man skal klare sig i den konkurrence. 

Caroline beklagede en tendens til, at man i sidste ende vælger at klare sig bedre selv, end at 
medvirke til at hæve niveauet for hele klassen. Det, man selv har styr på, det holder man 
gerne for sig selv, men der, hvor man selv er bagud, vil man rigtig gerne have hjælp fra de 
andre. Hun beskriver det som; sådan lidt ’give and take’. Som regel er det mest bare folk, der 

rager til sig, og så beholder det, de har for sig selv. (Bilag 1) Dette er endnu et tegn på en 
konkurrencekultur, hvor det handler om at fremme egne præstationer frem for at bidrage til 
fællesskabet (Inglehart, 1997). 

Den anden årsag var, at det var svært for de fleste i gruppen at forære deres viden om, 
hvordan man griber en problemstilling an og hvilke teorier der skal inddrages i løsningen af 
en opgave til de kammerater, der ikke har gjort en indsats for at lære det selv. 

Flere af fokusgruppedeltagerne kunne godt se, at det måske var mere hensigtsmæssigt at 
hjælpe hinanden ved at dele deres viden. Barbara sagde: Jeg kan virkelig godt genkende det 

der med, at man har et stærkt ejerskab til sine egne noter, men hun ræsonnerede, at; 
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samtidig er det lidt dumt at tænke sådan, fordi det gør ikke mig dårligere, at der er andre, der 

ved det samme som mig. (Bilag 1). 

Caroline havde kendskab til klasser, hvor eleverne ikke deler noter, men; hvor det virkelig er 

sådan, at man har bare kun sig selv og kører sit eget ’race’, og det der med at få hjælp af 

andre, det er ikke noget man gør. Sådan er det dog ikke i hendes egen klasse, hvor de som 
regel får svar fra klassekammeraterne, hvis de spørger gruppen om noget, de ikke forstår, så 
hun kan se, at; den der solidaritet, den lever stadig. Den er meget lille, men den lever stadig. 
(Bilag 1). 

Som en mere overordnet kommentar til konkurrencekulturen i gymnasiet og en parallel til det 
omgivende samfund kom Caroline med følgende betragtning, som vi har citeret fra i 
indledningen: Der er altid nogen man skal konkurrere imod. Om man så konkurrerer mod 

sine klassekammerater eller konkurrerer mod de andre klasser på ens skole eller mellem 

andre skoler. Eller Danmark mod USA eller hele verden. Der er altid en eller anden form for 

modstander i stedet for lige at vende den på hovedet og sige: Måske skulle vi ikke kæmpe 

mod nogen, men sørge for hinanden, så vi bare løftede det generelle niveau, i stedet for hele 

tiden at tænke, at jeg skal blive bedre. Fordi, i det store og hele så har jeg ikke lyst til at jeg 

måske bliver sindssygt dygtig og resten af klassekammeraterne ikke kan finde ud af det 

samme som mig. Det bliver ikke sjovt at fungere i et samfund sammen, når man ikke har de 

samme forudsætninger. (Bilag 1). Her giver Caroline udtryk for sin stærke holdning imod 
konkurrence og et ønske om at styrke fællesskabet i stedet, og en kraftig afstandstagen fra 
konkurrencekulturens egoistiske fremme af egne interesser, som vi ser det hos Lasch 
(Lasch, 1991). 

 

5.1.2 Konkurrencekultur ud fra lærerperspektiv 

Under interviewet med gymnasielæreren spurgte vi ind til hans indblik i konkurrence om 
karakterer. Han havde ikke det store indblik i dette, men kunne berette, at det hænder, at en 
elev klager over, at en anden elev har fået en højere karakter end vedkommende selv. Her er 
der en tydelig indikator af konkurrencementalitet (Lasch, 1991), som dog kun finder sted i et 
begrænset omfang. 

Vi spurgte også GL om hans indtryk af viljen til vidensdeling blandt eleverne, og han var af 
den klare opfattelse, at eleverne gerne vil dele deres noter og filer på deres fælles 
klassefacebook, hvor de også kan sende hinanden spørgsmål og få svar, og dermed dele 
deres viden indbyrdes (Bilag 2). 

GL kunne klart fornemme, at eleverne er mere bekymrede i dag, end de var tidligere. Han 
har dog ikke et entydigt bud på, hvornår dette skift er sket, men ser det mere som en gradvis 
udvikling (Bilag 2). GL mente dog ikke, at eleverne som sådan reagerer direkte på finans-
krisen, men at det snarere er det indirekte pres fra politikernes side, med det signal de 
sender ved at snakke om at reducere SU’en. Der kunne også være et pres fra forældrene, 
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som rammer dem. Forældrene er selvfølgelig interesseret i, at deres børn kommer godt på 
vej, med en fornuftig uddannelse og et job, så de er nogenlunde sikret, og GL ser deres 
bekymring som et tegn på at, det er en mere usikker verden vi lever i. Jobmæssigt. Også 

fremadrettet.  Eleverne fornemmer denne underliggende tendens og – de prøver at være 

mere målrettede for og komme det rigtige sted hen hurtigst muligt og sikre sig en position i 

fremtiden i samfundet. (Bilag 2). Valget af det fornuftige og det sikre kendetegner en 
regression fra selvrealisering til tryghed, og dermed fra vækst- til overlevelsesbehov, som 
beskrevet af Maslow (Maslow, 1987). 

GL kan se, at eleverne har fået et indtryk af, at de skal lynhurtigt igennem systemet, og færre 
tager et sabbatår. Samtidig ser man, at mange ufaglærte jobs forsvinder, og det kan også 

skabe usikkerhed om jobsituationen. GL kommenterer de højere karakterkrav på følgende 
måde; Og det pres også for at komme ind de rigtige steder – højere karakterkrav – det 

mærker eleverne. Det synes jeg er tydeligt. (Bilag 2) De høje karakterkrav og presset om at 
komme hurtigt igennem kendetegner det moderne samfunds værdier, som bygger på 
bureaukrati og effektivitet (Inglehart, 1997). 

GL mener, at frygten for arbejdsløshed er helt reel, og selv om det ikke direkte bliver 
formuleret, så kan han mærke, at; … der er en eller anden ånd – der er noget, der svæver 

hen over. Det her, det bliver sgu ikke så nemt som det blev for forældrene måske, der er helt 

klart en usikkerhed - som ikke sådan bare lige er til at slå ned. (Bilag 2). Disse forandringer 
tyder på en regression tilbage til det moderne samfunds mangelværdier, som beskrevet af 
Inglehart (Inglehart, 1997) og dermed en regression tilbage til overlevelsesværdier, som 
beskrevet af Maslow (Maslow 1987). 

 

5.1.3 Delkonklusion om konkurrencekultur i gymnasiet 

Igennem hele denne del af interviewet udspillede der sig en ambivalens mellem værdierne i 
det moderne konkurrencesamfunds og det postmoderne selvrealiseringssamfunds værdier 
(Inglehart, 1997), hvilket på den ene side kommer til udtryk fra den fremherskende 
konkurrencekultur i gymnasiet og på den anden side fra elevernes egne postmoderne 
værdier med en afstandstagen til konkurrencekulturen. 

Det fremgik tydeligt af diskussionen, at alle eleverne i denne gruppe følte, at der var et 
særdeles stort konkurrencepres rent fagligt på deres gymnasier, som udmøntede sig i et 
karakterræs og en konkurrencekultur, hvor man gik meget op i hinandens karakterer og var 
opmærksomme på det faglige hierarki og dermed optaget af at sammenligne sig med 
hinanden.  

For disse elever gav det generelt mere mening at se en positiv udvikling i deres egne 
præstationer, og dermed i at udfordre sig selv og gradvist hæve deres eget standpunkt i de 
forskellige fag. Der var dog også en lidt nuanceret holdning til konkurrence, hvor den på den 
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ene side kunne opfattes som lidt ’ubarmhjertigt’, men på den anden side også som en 
motivator for at præstere lidt bedre. 

Eleverne så alle fornuften i at dele deres viden med deres kammerater, men var også fristet 
til at holde deres ’guldkorn’ tæt ind til kroppen.  De vaklede imellem deres moralske pligt til at 
dele viden og deres modvilje imod at gøre det, som i en stor udstrækning var styret af, at 
ejerskabet til idéer ikke blev respekteret, og man derfor måtte værne om dem, samt 
manglende lyst til at hjælpe dem, der ikke selv havde gjort en indsats for at tilegne sig den 
viden om metode og indhold, der skulle til for at løse en opgave. 

De var sig alle meget bevidste om, at deres muligheder afhang meget af, hvor godt de 
præsterede i gymnasiet, og om de karakterer, de fik, ville være tilstrækkelige til at komme ind 
på den uddannelse, de helst ville. Der blev desuden udtrykt frustrationer over et for nogle 
uigennemskueligt karaktersystem, og at en enkelt karakter kan skabe uoprettelige 
konsekvenser for valg af uddannelse. 

De havde også alle frygten for at gå glip af den bedste mulighed ved at vælge forkert. De har 
generelt meget svært ved at beslutte sig for hvad de vil, fordi de er meget bevidste om, hvor 
vigtigt det er, at vælge rigtigt første gang, og at den beslutning, de træffer for deres fremtid i 
gymnasiet nu, kan få konsekvenser for resten af livet, fordi det bliver sværere og sværere at 
ombestemme sig, og skifte til en anden uddannelse, hvis det viser sig, at det første valg er 
forkert. Deltagerne ser for sig, at den karriere, de vælger, kommer de til at blive hængende i 
resten af deres liv, og derfor vil de helst holde så mange døre som muligt åbne så længe 
som muligt.  De mange muligheder for at vælge frit på alle hylder er således ikke 
nødvendigvis kun positivt, det kan også blive årsag til en bekymring. Disse opfattelser af 
begrænsninger i form af karakterkrav og regler viser en konflikt imellem deltagernes store 
behov for selvrealisering og de rigide systemer, som truer selvrealiseringsmulighederne og 
kan fastlåse dem i en fremtid, de muligvis kan fortryde, dvs. en konflikt imellem postmoderne 
og moderne værdier (Inglehart, 1997). 

Det fremgik af diskussionen, at gymnasieleverne også tænker over samfundet og den 
omgivende samfundskultur, og det påvirker tydeligvis også måden, de tænker og agerer på. 
Dette italesatte Caroline særlig tydeligt, da hun forklarede, at hun ikke har lyst til at blive 
dygtig, hvis prisen er, at andre klarer sig dårligere. Det kom desuden tydeligt frem i debatten 
om vidensdeling, at der ikke var stor lyst til at dele ud af sine gode ideer og noter, og at 
solidariteten derfor ikke havde gode kår. 

Gymnasielæreren havde den samme opfattelse som eleverne af, at eleverne føler sig 
presset af det omgivende samfund til at komme hurtigt igennem uddannelsen bl.a. som følge 
af at politikerne reducerer SU’en. Han kan fornemme, at eleverne er meget målrettede, og 
har indtryk af, at der er færre, der tager et sabbatår. Der ligger desuden et pres fra 
forældrenes side om at de unge skal sørge for at få sig en fornuftig uddannelse. Han 
beskriver det som en ånd af usikkerhed over deres fremtidige jobsituation, der svæver hen 
over dem, hvor de ved, at de ikke får det lige se nemt, som deres forældre har haft det. GL 
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mente, at meget af dette højst sandsynligt skyldtes finanskrisen, som indirekte havde 
indflydelse på alle disse faktorer. 

Der blev også givet udryk for nogle positive aspekter ved konkurrence både fra fokusgruppen 
og interviewet med DI. Johanne forklarede, hvordan konkurrence også kan være en 
motivationsfaktor for at præstere lidt bedre. Sarah fra DI nævnte hvordan lidt konkurrence var 
med til at holde os lidt op på dupperne. (jf. kap. 4).  

Alt i alt mødte vi her en gruppe unge mennesker, som levede i en konkurrencekultur, som de 
dybest set tog afstand fra i dens nuværende form. Som en mere overordnet betragtning om 
konkurrencekultur gav Caroline udtryk for, hvordan konkurrencekulturen holdes i hævd i 
skolesystemet i kraft af, at der hele tiden konkurreres både på skolen, på landsplan og på 
verdensplan, hvilket hun beklagede, fordi hun hellere så, at der blev gjort mere ud af, at alle 
nåede et højere fagligt niveau frem for at konkurrere om at være de bedste. Den 
konkurrencementalitet, Caroline her refererer til taler sit tydelige sprog om, at gymnasiet er 
underlagt det moderne samfunds konkurrenceværdier (Inglehart, 1997). 

 Af den gennemførte fokusgruppe fremgik det tydeligt, at der hersker et stærkt konkurrence-
miljø i deres klasser med en stor optagethed af andres karakterer og det faglige hierarki. De 
fem deltagere kunne ikke undgå at blive en del af konkurrencekulturen. De beskrev, hvordan 
de følte, de blev nødt til at holde løbende øje med deres egne standpunkter.  

Det overordnede indtryk af denne del af fokusgruppesessionen er, at der i høj grad hersker 
moderne konkurrenceværdier frem for postmoderne selvrealiseringsværdier (Inglehart, 1997) 
på deres gymnasier, men at gruppens deltagere i en stor udstrækning tog afstand fra disse 
værdier, selv om de var nødt til at tilpasse sig dem. 

Vi stillede underspørgsmålet i indledningen:  

U2: Motiverer studiekulturen i gymnasiet eleverne til at konkurrere indbyrdes og 
hvilken rolle spiller de postmoderne værdier? 

Vi kan konstatere, at gymnasieeleverne i fokusgruppen i stor udstrækning deler de 
postmoderne værdier med erhvervslivet med en afstandstagen til indbyrdes konkurrence. 
Samtidig hersker der en konkurrencekultur baseret på moderne værdier på deres gymnasier, 
som de i høj grad er en del af, som både er skabt af skolesystemet med dets høje 
forventninger til personlige præstationer og som også vedligeholdes af eleverne selv i deres 
stræben efter at overgå hinanden. Denne indbyrdes konkurrence handler om at klare sig 
fagligt bedst for at kunne gøre det bedste indtryk på lærerne i håb om at blive vurderet så 
højt som muligt i det faglige hierarki.  

Ingen af de fem elever fra fokusgruppen havde konkurrencekulturen som deres personlige 
drivkraft, men kunne berette, at de i denne kultur heller ikke kunne undgå at sammenligne sig 
med kammeraternes præstationer, og dermed lade sig rive med på bølgen. 
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Den store konkurrence om at sammenligne sine karakterer med klassekammeraternes kunne 
påvirke lysten til at dele sin viden med dem, og derved bidrage til, at de kan opnå bedre 
resultater, og derved svække sin egen position i det faglige hierarki.  

Vi kan derfor konkludere, at studiekulturen i gymnasiet motiverer eleverne til at konkurrere 
indbyrdes.  

 

5.1.4 Sammenligning med erhvervslivets syn på konkurrencekultur 

I det følgende vil vi sammenligne erhvervslivets syn på konkurrencementalitet blandt 
medarbejdere med konkurrencekulturen i gymnasiet. 

Begge de to interviewede virksomheder har givet udtryk for, at den store majoritet af deres 
medarbejdere ikke skal konkurrere indbyrdes, men at det tværtimod er vigtigt, at de kan 
samarbejde med hinanden, og at det kun fx er sælgere, der skal have det individuelle drev til 
at konkurrere, og naturligvis kun mod andre virksomheder, og ikke indbyrdes mod egne 
kollegaer. Der blev desuden lagt stor vægt på viljen til vidensdeling (jf. kap. 4). 

Dansk Industri gav udtryk for, at der naturligvis findes mange forskellige jobs i mange 
forskellige brancher og på forskellige niveauer og at virksomheder selvfølgelig altid 
overordnet set konkurrerer med hinanden. Gennemgående er der dog hovedsageligt kun 
brug for stærke konkurrencegener i bestemte typer af stillinger, og konkurrence indbyrdes 
blandt kollegaer var aldrig ønskeligt (jf. kap. 4). 

Det overordnede indtryk af disse interviews med erhvervslivet er, at der i høj grad hersker 
postmoderne værdier med en afstandstagen til indbyrdes konkurrence (Inglehart, 1997) på 
arbejdspladserne ude i erhvervslivet. 

Vi kan dermed konkludere, at der er en kultur i gymnasiet, som presser og ansporer eleverne 
til at konkurrere indbyrdes, og at selvom nogle af eleverne egentlig ikke har lyst til at være en 
del af den kultur, så kan de alligevel ikke undgå at blive en del af den kultur. Samtidig har vi 
set, at erhvervslivet kun efterspørger konkurrencemindede medarbejdere til de stillinger, hvor 
der skal konkurreres mod andre virksomheder på markedet, og ikke indbyrdes blandt 
kollegaer. Dette viser, at eleverne og erhvervslivet i høj grad deler postmoderne værdier, 
mens gymnasiet i høj grad stadig har moderne værdier. 

 

 

5.2 Analyse af pres på eleverne  

I dette afsnit vil vi analysere den del af undersøgelsen, som vedrører spørgsmål;  

 U3: Er gymnasieeleverne under et hårdt pres? 
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Formålet med denne del af undersøgelsen er dels at skabe indblik i deltagernes vurdering af, 
hvad det er, der hovedsageligt presser og stresser gymnasieelever, og hvordan de oplever 
dette pres. Vi har valgt at inddrage pres/krav som et tema, fordi stresssymptomer ofte kan 
være en reaktion på et pres i en konkurrencepræget kultur, hvor der lægges mest vægt på 
effektivitet og synlige resultater. For meget stress vil i sidste ende ofte forringe livskvaliteten 
og hæmme selvrealiseringen. 

En stressende hverdag forringer den gode livskvalitet, som er en vigtig værdi i det 
postmoderne samfund, og kan mere tilskrives det moderne samfund, hvor stress i nogen 
grad var en accepteret del af arbejdslivet, hvor der blev stillet høje krav til effektivitet. 
(Inglehart, 1997). Ifølge Maslow reagerer individet med stresssymptomer, når det føler sig 
presset i situationer, hvor det mister kontrol over sit eget liv (Maslow 1987). 

Som et indledende spørgsmål spurgte vi fokusgruppedeltagerne, om de generelt følte sig 
stressede, og på hvilke områder de især oplevede det. 

Alle fokusgruppens deltagere gav udtryk for, at følte sig i større eller mindre udstrækning 
pressede og stressede, og vi fik i løbet af interviewet kortlagt de vigtigste årsager hertil. 

Deltagerne var enige om, at det største pres på dem kommer fra gymnasiets side i form af de 
store krav, der stilles til dem med mængden af lektier og afleveringer, og for dem alle lå der 
en stor udfordring i at nå det hele. Barbara forklarede det på følgende måde: Altså, jeg kan 

ikke altid nå det hele i forhold til det faglige,… og tilføjede: Så bliver man ligesom nødt til 

ligesom at prioritere, men også både sådan socialt og med lektier. Caroline, som går i 3.g var 
meget enig: Ja … for man kan jo sidde og lave lektier fra man kommer hjem til man går i 

seng, altså sådan en lektiebyrde er der, og det bliver kun værre. Hun taler af erfaring, for hun 
går i 3.g og siger det til de andre, som alle går i 2.g. (Bilag 1). 

Embla fandt det stressende at skulle prioritere imellem flere opgaver på samme tid, når hun 
ikke kunne nå dem alle: Ja. Em, men man kan jo altså godt selv mærke det på én, hvis der 

sådan lige ligger 3 afleveringer ovenpå hinanden, så ”hvor meget tid har jeg lige til hver?” 

Barbara kendte disse overvejelser og tilføjede: …det lyder måske lidt dovent, men der er 

både lektier, og nogle gange er det meget store lektier og så er der også afleveringer, som jo 

både kan være mindre og større. Barbara prioriterer afleveringer højere end lektier, fordi der 
registreres skriftligt fravær, og må vælge at skimme nogle lektier hurtigt igennem fordi; jeg 

har det i hvert fald sådan, jeg kan ikke nå det hele…  

Hvad angik overlappende gruppearbejde tilføjede Nicklas; Altså, også det her med at vi har 

så mange grupper i alle fagene: så man kan godt rode rundt i grupperne, og indikerer 
hermed, at der kører gruppearbejde i flere fag sideløbende. 

Her beretter Barbara, Embla og Nicklas om situationer, hvor de føler sig meget pressede, 
hvilket kan forklares ud fra Maslows teori om stressende situationer (Maslow, 1987) fordi de 
ved, der er meget på spil, som kan få store konsekvenser for deres fremtid.  
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Eleverne har alle indset, hvor vigtigt det er at kunne prioritere sin tid rigtig. Nicklas forklarede, 
at han hele tiden har vidst, at 2.g er et hårdt år, og fortalte, at i 1.g kom deres studievejleder 
og gav dem anvisninger på, hvordan de skulle prioritere deres tid; Han kom med alle mulige 

eksempler på hvordan, altså med skemaer, man kunne sætte sit liv ind … med prioriteter og 

søjler og alt muligt, og det var virkelig, virkelig voldsomt, at sådan at skulle vi sætte af i 

døgnet, hvor meget vi sover og hvor meget vi skal bruge på lektier og sådan noget, så I ved, 

hele tiden at have faste rammer, og det var sådan, på en måde var det lidt skræmmende. 
(Bilag 1). Denne form for skemalægning og effektivisering af alle dagens timer relaterer sig 
mere til det moderne end det postmoderne samfunds normer (Inglehart, 1997). 

Samtidig gav eleverne udtryk for, at det er meget almindeligt, at mange går rundt og føler sig 
meget stressede, fordi de ikke føler, at de har tid nok til at de kan nå alt det, der forventes af 
dem, og det de gerne vil. Ved siden af kravene fra skolens side, så stilles der også 
forventninger til eleverne især om socialt samvær fra andre sider, som deres familier og 
venner. Caroline fortalte, hvordan det høje stressniveau har medført, at alt for mange ting 
kun bliver gjort halvt og giver en konstant skyldfølelse: Jeg har en veninde, som lige er blevet 

færdig, hun har haft ét sabbatår … hun havde bare gået rundt med sådan en grundfølelse af 

skyld gennem hele gymnasiet … man laver det sociale halvt, og det faglige halvt, og ens 

familie og det hele, fordi man har så mange ting … der er altså tre elever i min klasse, der er 

gået ned med stress. (Bilag 1). Ifølge Maslow opstår stress også som en reaktion på, at 
mennesket stilles over for krav, det ikke kan indfri eller har nogle vigtige behov, som ikke kan 
tilfredsstilles (Maslow, 1987). 

Embla kunne fortælle, at hun kendte en pige, som var så alvorligt ramt af stress, at hun 
havde været tæt på indlæggelse, og var på sygeorlov og medicin lige nu. Dvs. at en gruppe 
på fem elever her kan berette om fire tilfælde af stress, som de personligt har kendskab til. 

På de sociale medier er der en skjult norm om, at man helst skal være tilgængelig hele tiden 
og især er aktiv socialt både på medierne og blandt andre mennesker i weekenderne. 

Caroline sagde: nogle gange, når man har weekend, så er man helt glad når det er mandag, 

fordi man er sådan, åh, pyha, det har været en hård weekend. Fordi man bare har lavet 

noget hele weekenden, og der er ingen der tvinger dig til at have pause, men det er bare 

blevet normen, at man tvinger lidt sig selv til at være på hele tiden, og det er rigtig svært at 

sige til sig selv, du skal måske også have en pause, fordi der får man ikke nogle af sine 

social points. Og Embla tilføjede: Men jeg tror også, en stor del af stressen kommer fra 

omverdenen, med at man skal have de helt rigtige ting og så skal du ligesom arbejde for at 

tjene penge, til at have de helt rigtige ting, så der kommer også pres ind: du skal bakse med 

arbejde, socialt liv, familie, afleveringer, lektier og alt det der, og det skal du så få ind på de få 

timer du har, når du har fri fra skole (Bilag 1). Ifølge Maslow er det et vigtigt behov hos 
mennesker at indgå i fællesskaber og have relationer til andre, og det skaber en frustrerende 
følelse af afsavn og tab af prestige, hvis der ikke er tilstrækkelig mulighed for at tilgodese 
dette behov (Maslow, 1987). 
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Ifølge Embla kunne arbejdet være så krævende, at når man endelig kom hjem, havde man 
mest lyst til at ’droppe død om’ og bare sove, og Johanne, som lavede kontorarbejde 
hjemmefra, så det som en slags ekstra aflevering, og måtte prioritere, om hun ville lave 
lektier eller arbejde. Her tilkendegiver Embla og Johanne, at de oplever, at presset i høj grad 
kommer udefra. 

Eleverne var klar over, at de både var aktive på de sociale medier, for at positionere sig i 
gruppen, og erkendte samtidig, at det også handlede om ikke at gå glip af noget. Caroline 
forklarede: Presset er så højt konstant: hvis man ikke er ude en fredag aften, sidder 

derhjemme. Så er der alle de her snapstories og facebook opslag og instagram, hvor alle 

andre mennesker har det sindsygt ’nice’, og sådan ser det i hvert fald ud, ik. … og så sidder 

man bare derhjemme … det stresser næsten mere end at være ude en fredag. Johanne 
supplerede: Det er også meget den her med, at man helst ikke vil gå glip af noget … i hvert 

fald socialt. (Bilag 1). Det kunne således nogle gange paradoksalt nok virke mere stressende 
bare at være hjemme og slappe af, end at gå i byen. 

Det fremgik også af diskussionen, at de unge generelt ikke havde tid nok til at fordybe sig i 
noget og overveje og reflektere nok over tingene. Alt skal gå så hurtigt, og derfor ender alt 
meget nemt med at blive gjort lidt overfladisk. Caroline forklarede: Jeg tror nemlig, når man 

kører med de der 120 i timen, så er der også en masse man går glip af faktisk … altså jeg får 

de bedste idéer sådan lige før jeg falder i søvn, der ligger man ligesom og lige tænker dagen 

igennem, og har nogle af de der dybe overvejelser (Bilag 1). 

Deltagerne i gruppen var alle bevidste om, at der generelt ligger et enormt forventnings-pres 
på dem om, at alt i ens liv skal være perfekt. Man skal præstere på alle planer og være en 
succes både fagligt og socialt. Det føles derfor, som om der bare er et uopnåeligt højt niveau, 
hvilket naturligvis stresser meget. Embla forklarede: vi sætter sådan lidt nogle uopnåelige 

standarder … man skal se bedst ud og være den bedste i skolen og have de helt rigtige 

venner og det rigtige arbejde og, også lige sørge for at se til familien, der er ikke noget sted, 

hvor man slacker lidt på sig selv, og siger, det er OK, jeg ikke er den bedste til det her …. 
Men Caroline ser også et selvskabt pres fortsatte: Jeg føler i hvert fald, at det kommer ikke 

fra mine omgivelser; der er ikke nogen forventninger til, at jeg skal være den bedste til alting, 

men det kommer simpelthen bare indefra. 

Her giver Caroline udtryk for, at hun selv erkender, at en del af det pres hun er underlagt, 
kommer indefra. Carolines egen vurdering af, at standarderne er uopnåelige har Maslow 
beskrevet som unges urealistiske forventninger til sig selv, som han tilskriver deres 
umodenhed i kraft af deres alder og dermed manglende livserfaring (Maslow, 1987). 

Nicklas beskrev forventningen om, at man altid har lyst til at være social på følgende måde: 
Jeg tror også, man kan tale om, at der er jo sådan en skjult norm om det her med at have lyst 

til at bruge tid alene, det er lidt et tabu, altså hvis du ikke har lyst til at være social døgnets 24 

timer, så er du altså bare ikke en del af ’the crew’, vel, altså det er bare knap så populært. 

Alligevel havde han taget konsekvensen af sit behov for at geare ned og valgt kun at være 
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sammen med vennerne fredag og lørdag, og bruge søndagen til at forberede sig til den 
kommende uge, hvor han laver lektier og slapper af til lidt musik eller en film på Netflix.  De 
andre i gruppen udtrykte stor beundring for dette valg, som de ikke selv var i stand til at 
træffe, men der blev også grinet lidt af det, som er kommet til at hedde ’Nicklas-tid’. Ved at 
tilgodese sine behov for at geare ned i weekenderne viser Nicklas, at han har den gode 
livskvalitet som en vigtig værdi i sit liv (Inglehart, 1997). 

 

5.2.1 Krav til eleverne ud fra et lærerperspektiv 

Under interviewet med GL spurgte vi, om han oplevede, at eleverne følte sig stressede.  

GL fortalte, at han kunne se, at særligt pigerne havde flere psykiske problemer, fordi langt 
flere går ned med stress end før i tiden. Dette kunne konkret dokumenteres, fordi stadig flere 
har behov for at snakke med skolepsykologer. Problemer, som eleverne tidligere ofte klarede 
selv, skal nu i højere grad løses med professionel hjælp.  GL kom ikke nærmere ind på 
årsagerne til pigernes stress, men beskrev det med ordene: Nu er der bare så meget pres 

på, at de rammer nogle gange muren på en eller anden måde, ik? (Bilag 2). 

Når GL har en mere personlig samtale med eleverne, hører han dem ofte sige: ”Jamen, der 

er også meget vi skal leve op til: Vi har skolen, - vi er også nødt til at have erhvervsarbejde.”  

GL har denne forklaring på nogle af frustrationerne:  Forældrene vil ikke betale deres relativt 

dyre tøj, og det er en del af at være med i kulturen. De vil heller ikke betale for skiferien, som 

man bør tage med på, for det gør de andre. De skal fungere i skolesammenhæng, altså 

akademisk, ikk’. Eleverne er derfor nødt til at have et erhvervsarbejde så de kan spare 
sammen til fx skiferien, og de er måske også medlemmer af sportsklubber, som koster 
penge.  Det er meget vigtigt for de unge at være en del af de mange subkulturer, de indgår i, 
fordi, som GL siger: …forældrene ofte er fraværende - de tonser rundt til konferencer, og 

hvad fa’en de nu ellers skal – de har ikke tid til ungerne… (Bilag 2). GL bekræfter hermed de 
beretninger som fokusgruppen er kommet med, om at der stilles store krav til dem fra flere 
kanter, og årsagen til de former for stress, de oplever kan forklares ud fra Maslows teorier om 
stressreaktioner som følge af at befinde sig i frustrerende situationer, hvor der stilles større 
krav, end individet har mulighed for at indfri (Maslow, 1987). 

GL fortalte, at elevernes aflevering af skriftlige opgaver overvåges elektronisk på hans 
gymnasium, og at de bliver kaldt ned på studievejledningen, når de ikke har afleveret dem. 
Denne form for overvågning signalerer det moderne samfunds bureaukratiske værdier 
(Inglehart, 1997). 

Ud over alle disse krav kunne GL tilføje, at forældrene også spiller en rolle i presset på 
eleverne. De har fornemmet en usikkerhed i jobmulighederne som en følgevirkningerne af 
finanskrisen, og vil gerne sikre sig, at deres børn får en fornuftig uddannelse og et job, så de 
nogenlunde bliver sikret en position på fremtidens arbejdsmarked (Bilag 2). 
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GL mener, at en del af forklaringen på dette ligger i, at eleverne generelt skal leve op til 
mange flere forskelligartede krav i dag, end det tidligere har været tilfældet. Der er både de 
faglige krav, som ligger højt for mange af elevernes vedkommende samt mængden af lektier 
og afleveringer. Hertil kommer krav om erhvervsarbejde for at få råd til at være en del af de 
mange subkulturer, som det var vigtigt for dem at passe ind i, så alt i alt synes han, at  
eleverne er spændt hårdt for med alt det de skal indfri, og han konkluderer; Så jo, jeg synes 

de er under pres, ikk’. Der er store krav i gymnasiet, vil jeg sige. Hvis man skal leve op til 

dem, så er der fandme meget at lave. (Bilag 2). 

 

5.2.2 Dansk Industris syn på elevernes forventninger til sig selv  

Under interviewet med Sarah fra DI kom vi ind på den stress, de unge allerede oplever i 
gymnasietiden før deres karriere begynder. Sarah havde nogle særdeles relevante 
betragtninger til dette: Det er jo noget, enhver generation skal lære at tackle … nogle gange 

kommer det også fra en selv jo.  Det er jo ens forventninger til sig selv og de overstiger, hvad 

man rent faktisk kan præstere. Altså, så skal der nogle gange være nogen omkring en – 

måske også i gymnasiet – der hjælper en med at sige, hvad er det rimeligt, du præsterer, 

eller forældrene, når de er børn endnu, ikke? Hvis børnene har for høje krav til sig selv, så 
må man hjælpe dem med at justere på dem; Det er jo et kollektivt ansvar vi har over for de 

der gymnasieelever – med vores børn.  At lære dem at tackle livet. 

Sarah kunne herefter tilføje, det var rigtig vigtigt også at have i mente, hvad er det for en 
forældrebaggrund, gymnasieleverne har. Hun forklarede: Jeg har selv en datter, der er 

færdig med gymnasiet, hun sagde, at hun syntes det var sværere, fordi hun skulle leve op til, 

at hun har to højt uddannede forældre. Sarah henviste til, at der er forskning, der viser, at de 
elever, som kommer fra en baggrund, hvor forældrene ikke er højtuddannede, føler et mindre 
forventningspres fra omgivelserne og dermed ikke presser sig selv helt så hårdt som de 
elever, der kommer fra hjem med højtuddannede forældre.  

 

5.2.3 Delkonklusion om pres på eleverne 

Denne del af fokusgruppeundersøgelsen bekræfter, at stressniveauet opleves som værende 
massivt i gymnasiet. Deltagerne gav udtryk for personlige erfaringer med at føle sig 
stressede, og det var ikke ualmindeligt at være vidne til, at klassekammerater gik ned med 
stress. Alle deltagerne var enige om, at der var meget at leve op til, og at det var noget af en 
balancegang for dem at opfylde alle kravene både rent fagligt men også socialt. Det var 
svært for dem at nå igennem den store lektiebyrde og de mange skriftlige afleveringer 
samtidig med, at de skulle passe studiejobs og finde tid til socialt samvær med familie og 
venner. 

Der var en generel bevidsthed om, at kravene til dem i høj grad kommer udefra, men nogle af 
deltagerne gav også udtryk for en indsigt i, at nogle af især perfektionskravene kom inde fra 
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dem selv, fordi de havde store forventninger til sig selv, og et ønske om at være den bedste 
til alting. Disse perfektionskrav tilskriver Maslow deres alder (Maslow, 1987), men de kan 
samtidig forstærkes af det moderne samfunds konkurrencekultur, hvor den individuelle 
præstation er en forudsætning for succes i livet, og man derfor stræber efter at udmærke sig 
ved at være den bedste (Lasch, 1991). 

Sarah fra DI gav derudover også udtryk for, at vi alle har et kollektivt ansvar for at minde de 
unge om, at de ikke skal stille for høje eller urimelige krav til sig selv. 

Den interviewede gymnasielærer vurderer, at lektiebyrden er stigende, og at der stilles for 
store krav til eleverne både i mængden og i den faglige sværhedsgrad. Eleverne oplever 
desuden, at lærerne ikke tager hensyn og koordinerer lektier, afleveringer og gruppearbejde 
indbyrdes. Denne manglende koordinering sætter hele tiden eleverne til at vurdere, hvilken 
viden de har mest brug for og til at prioritere derefter. Her ser vi i tydelige tegn på det 
moderne samfunds effektivitetsværdier, som gymnasiet pålægger eleverne (Inglehart, 1997). 

Af fokusgruppens betragtninger fremgår det desuden, at gymnasiet ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til, at de unges liv uden for skolen har forandret sig, så der i stigende grad er brug for 
at have et studiejob og at indgå i forskellige subkulturer og bruge tid på socialt samvær, som 
kræver tid og energi. 

Gymnasiet er dog klar over, at eleverne har travlt og forsøger derfor at give dem nogle 
tidsstyringsværktøjer, så de kan skemalægge deres dag. Fokusgruppen var af den 
opfattelse, at disse værktøjer ikke fungerer for dem, fordi det er umuligt for dem at skema-
lægge alle deres vågne timer, og de finder det desuden skræmmende at se, hvor lidt fritid de 
har tilbage, når de har forsøgt at anvende værktøjerne. Denne form for effektivisering hører 
mest til det moderne samfunds værdier (Inglehart, 1997). 

De høje krav fra gymnasiets side udgør en væsentlig stressfaktor, især fordi et for stort 
fravær kan føre til, at eleverne ikke kommer igennem deres studentereksamen, hvilket kan få 
store konsekvenser for deres fremtid. Samtidig stilles der også krav til dem fra andre sider 
som studiejob og fra de mennesker, der betyder meget for dem, hvilket også bidrager til at 
stresse eleverne.  

Denne stress opstår ifølge Maslow som følge af, at eleverne føler sig presset ind i situationer, 
hvor det mister kontrol over deres eget liv (Maslow, 1987) 

Det kom frem under fokusgruppeinterviewet, at krav og stress har mange årsager både i 
kulturen i det omgivende samfund og i subkulturen i gymnasiet. Gymnasiet kan tilskrives 
ansvaret for omfanget af de pensa, eleverne skal igennem, hvor det stiller høje krav med 
mængden af lektier og afleveringer. Der ligger også et stort pres på eleverne, fordi de både 
konkurrerer indbyrdes og kæmper med sig selv for at opnå tilstrækkeligt høje karakterer, som 
kan give adgang til de uddannelser, de gerne vil ind på, da det er altafgørende for deres 
fremtidsdrømme. 
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Vi stillede underspørgsmålet i indledningen:  

U3: Er gymnasieeleverne under et hårdt pres? 

Vi kan hermed konkludere, at gymnasieeleverne i dag er under et hårdt pres. På trods af, at 
gymnasiet ikke kan gøres eneansvarlig for, at de unge føler sig pressede og stressede, så 
fremgår det af denne del af diskussionen, at gymnasiet i en afgørende grad bærer ansvaret 
for stressniveauet hos eleverne, fordi det giver dem en høj lektiebyrde og en stor mængde 
opgaver uden at tage hensyn til deres liv og vilkår uden for gymnasiet. Samtidig presses 
gymnasieleverne dog også af deres egen indbyrdes konkurrence, deres egne høje 
forventninger til sig selv, deres fritidsjob og det omgivende samfund. 

 

5.2.4 Sammenligning med erhvervslivets syn på stresstærskel og robusthed 

De HR-chefer, vi talte med hos KONE og INT, sagde ikke direkte, at kandidater med en lav 
stresstærskel ville blive anset som mindre egnede end de, der havde en høj stresstærskel. 
For det første kunne det være vanskeligt at vurdere, hvor stærke eller skrøbelige mennesker 
er på dette punkt, og for det andet vil man også gerne udvise en rummelighed som 
arbejdsplads. KONE vidste dog, at nogle jobs kunne blive en meget stor udfordring for 
kandidater, der ikke var robuste nok til dem, og var opmærksomme på det under 
rekrutteringen, men egentlig mere ud fra et hensyn til kandidaten end til dem selv. Sarah hos 
DI havde den samme opfattelse som disse to HR-chefer, nemlig at hun umiddelbart ikke ville 
mene, det ville være et kriterium, men dog kunne det være det i nogle bestemte jobs. Hun 
sagde, at hun godt kendte debatten om de robuste medarbejdere, men det var ikke noget, de 
spurgte deres medlemsvirksomheder om. 

Både de to virksomheder og Dansk Industri gav dermed udtryk for, at arbejdsgivere i nogen 
grad er opmærksomme på stresstærsklen hos kommende medarbejdere, og var især 
opmærksomme på, at man ikke placerer mennesker med en lav tærskel i et job, som vil blive 
en for stor udfordring (jf. kap. 4). 

Fokusgruppen tilkendegav, at de oplever et konkurrencepræget studiemiljø, hvor der stilles 
store krav til dem i et vedvarende karakterræs mod høje gennemsnit, hvilket i høj grad har en 
stressende virkning på dem.  Gruppen var dog også bevidst om, at andre faktorer bidrager til 
deres stress, herunder de forventninger deres omgivelser har til dem og desuden deres egne 
forventninger til dem selv.  

Vi kan konkludere, at gymnasiet opererer under det moderne samfunds præstationsværdier. 
Selvom nogle af eleverne godt kan se det problematiske aspekt i det, har de svært ved ikke 
at blive revet med af det, og de er dermed en stor del af det. Erhvervslivet tager derimod til 
en vis grad afstand fra stressende arbejdsforhold, og erhvervslivet går dermed mere i retning 
af at have postmoderne værdier i deres syn på stress. 
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5.3 Analyse af selvoptagethed 

I dette afsnit vil vi analysere den del af undersøgelsen, som vedrører spørgsmål; 

U4: Ansporer kulturen i gymnasiet eleverne til selvoptagethed? 

Formålet med denne del af undersøgelsen er at skabe et indblik i, hvorvidt det sociale pres er 
med til at fremme en kultur, hvor de unge bliver mere selvoptagede, og hvordan 
gymnasieleverne selv oplever det sociale pres, og hvilken rolle det spiller i forhold til 
konkurrencekultur. 

Vi har i indledningen beskrevet, hvordan gymnasieleverne oplever, at der stilles høje krav til 
dem om at være en succes socialt. Fokus i gymnasiet er rykket fra det faglige over på fester 
og cafeer, hvilket skaber forventninger om, at de også skal være en succes på det sociale 
plan, være populær, få mange venner og kunne socialisere. 

Maslow har beskrevet, hvordan mennesket som en del af sine præstations- og 
selvrealiseringsbehov har et naturligt behov for andres anerkendelse (Maslow, 1987) mens 
Christopher Lasch har beskrevet, hvordan dette behov kan kamme over i narcissisme og et 
overdrevent stort behov for at iscenesætte sig selv i et perfekt lys over for andre i denne 
stræben efter anerkendelse (Lasch, 1991). 

Som en indfaldsvinkel til dette emne valgte vi at tage udgangspunkt i de sociale medier som 
den meget brugte platform for selviscenesættelse, og spurgte ind til deltagernes holdninger til 
og erfaringer med brugen af dem. 

Det fremgik hurtigt af samtalen, at alle fem fokusgruppedeltagere havde et noget blandet syn 
på de sociale medier, fordi de både kunne se positive og negative aspekter ved dem. Embla 
kaldte det et Love/hate relationship, hvor hun; … kommunikerer med alle de mennesker, du 

sådan egentlig godt vil snakke med, men samtidig så kommer der lige det billede af … hende 

supermodellen … hvorfor fuck er det ikke mig, der ser sådan ud? (Bilag 1). Den frustration, 
som Embla her giver udtryk for her, forklarer Lasch ved, hvordan narcissister bruger deres 
udseende, charme og ydre fremtoning til at skabe opmærksomhed om dem selv (Lasch, 
1991).  Her rammer det Embla, fordi det udfordrer hende på hendes egen selvtillid og hendes 
eget selvværd. 

Det fremgik også af diskussionen, at det var tydeligt, at mange unge brugte meget tid på at 
iscenesætte sig selv, og at det for manges vedkommende i høj grad handlede om, at 
promovere det perfekte liv. Det er altid kun de gode historier om det perfekte liv med 
eksotiske rejser og cool fester, der fortælles. Johanne udtrykte det meget klart: Man lægger 

kun billeder ud, hvor man ser godt ud. Embla supplerede: Jeg har fx en pige i min klasse, så 

hver gang hun er ude så skal der i hvert fald fem snapstories op for ligesom at se at hun har 

det fedt … Hvor jeg har sådan, læg nu bare den mobil væk og nyd øjeblikket. (Bilag 1). 
Johanne fortsatte: Også meget det der med anerkendelse, at når man lægger noget op, så 
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forventer man at folk skal sige: ”Ai, hvor ser du godt ud.” (Bilag 1). Det bliver til en form for 
konkurrence, og denne form for eksponering kan meget nemt være med til at fremme 
selvoptagetheden. 

Den form for selviscenesættelse som Johanne og Embla har oplevet og fortæller om her, har 
Lasch beskrevet indgående. Han har forklaret, hvordan narcissten har stort behov for 
anerkendelse, beundring og for at blive set og hørt. Lasch har også beskrevet, hvordan 
narcissisme er tæt forbundet med konkurrenceinstinktet (Lasch, 1991). 

Caroline var enig i Johanne og Emblas betragtninger og forklarede: Jeg synes det har taget 

overhånd rigtig meget. Jeg var på en ferie med tre af mine venner, vi skulle ned til Nice, og 

der var det virkelig, sådan; jeg følte at vi var taget på tur for at de alle tre kunne få et nyt 

profilbillede. (Bilag 1). Caroline fortalte videre om sin ferie med vennerne til Nice: Der blev 

bare snakket om de der billeder hele tiden, og ”OK, nu skal vi have en photo session på 

terrassen”. 

Dette behov for anerkendelse, som Caroline her beskriver, kan medføre, at man bliver meget 
fokuseret på, hvordan ens eget liv tager sig ud, fordi der hele tiden er en forventning om at få 
ros og blive bekræftet. For at få den anerkendelse er man ofte nødt at skabe en positiv eller 
forskønnet fortælling om sit eget liv. 

Eleverne kan på samme tid ofte godt gennemskue, at det ikke nødvendigvis er et reelt billede 
af virkeligheden der gengives. De forklarede fx, hvordan en fest kan blive iscenesat, ved at 
deltagerne bliver bedt om at se ud som om, de morer sig, når der skal tages billeder. Når de 
bagefter taler med nogen, der har været med til festen, viser det sig, at den var kedelig. Man 
ønsker dermed at vise, man har et spændende liv, fordi man er til en sjov fest, og medvirker 
derved selv til en optrapning af popularitetsræset og dermed af konkurrencementaliteten. 

Hele selviscenesættelseskulturen har mange fælles træk med den bekendelseslitteratur, som 
Lasch har beskrevet, hvor en forfatter kunne tegne nøjagtig det billede om sig selv, som han 
ønskede, og så var det overladt til læseren at regne ud, hvad der var sandt og hvad der var 
opdigtet (Lasch, 1991). De sociale medier er som skabt til dette formål og i dag er det blevet 
muligt for alle at udleve den bekendelseslitteratur og på den måde forme og skabe en 
interessant og farverig historie om sit eget liv, som ofte ligger langt fra virkeligheden. 

Flere i gruppen gav udtryk for, at de selv var klar over, at de brugte for meget tid på de 
sociale medier. Caroline sagde: Når vi har afleveringer, så skal man medregne facebooktid 

… og der går bare meget tid med det... Facebook det bliver bare sådan en 

tidsfordrivsmaskine. Hun fortsatte: Der kommer bare så meget ind, hvor der er lidt en intern 

forventning om, at nu skal man ligesom svare … Og der er lavet alle de her undersøgelser 

med, hvornår de unge synes det er acceptabelt at svare. (Bilag 1). 

Der er samtidig også et forventningspres om, at man skal gøre opmærksom på sig selv 
jævnligt, hvilket også kan virke stressende. Nicklas forklarede: Ja … jeg kender det virkelig 
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godt selv, fx sådan, at åh, nej, jeg har ikke postet noget på min instagram i en uge nu, tror 

folk jeg er død? 

Dette forventningspres går ud over koncentrationen i timerne, men det går i lige så høj grad 
ud over nærværet, når man var sammen med sine venner. Nicklas udtrykte det meget klart: 
Man bliver tvunget til at være flere steder, og det er virkelig, virkelig irriterende, hvis man vil 

være 100% et sted. Caroline supplerede: Men der er også mennesker, hvor telefonen bare 

ligger ved siden af dem og så hver gang, når der kommer noget, så skal de svare på det fordi 

de er flere steder på en gang, hvilket jeg tror bliver meget stressende. (Bilag 1). Det som 
Caroline og Nicklas her siger, viser at de unge også føler sig stressede over, at de skal være 
tilgængelige hele tiden. Både Nicklas og Caroline giver udtryk for, at de sociale medier bliver 
et forstyrrende element, når de er sammen med andre, og at det både er irriterende og 
stressende at forsøge at være til stede begge steder på samme tid. 

Caroline fortalte, at hun havde taget konsekvensen, af at det var blevet for meget for hende: 
Jeg har slettet min instagram og snapchat … jeg kan slet ikke overskue det, fordi jeg synes 

nemlig at tonen er rigtig sådan, ”Ha, prøv at se hvor fedt jeg har det” … eller sådan, ”Alt i mit 

liv er bare perfekt”.… Jeg fik dårligere selvtillid og selvværd af at sidde og være på instagram 

… det gav bare en ekstra stress-faktor. Barbara kunne genkende dette fra sit eget liv: Jeg er 

virkelig enig med Caroline i, at det kan give den der følelse, netop som du sagde før … når 

man sidder derhjemme og ser Netflix helt alene, og man sådan ser alle mulige være ude og 

have det sjovt … fordi man lægger jo kun fede ting op, selvfølgelig gør man det. (Bilag 1). 

Barbara sagde: Jeg synes virkelig, det kan give sådan en pres/stress-agtig følelse … det 

giver bare sådan tit en ubehagsfølelse, specielt hvis man er i en periode, hvor man ikke er 

helt tilfreds med sig selv. (Bilag 1). 

Ovenfor beskriver både Caroline og Barbara med al tydelighed deres frustration over, 
hvordan den massive selviscenesættelseskultur føles som et hårdt konkurrencepres.  
De oplever et stort pres for at leve op til den selvhævdelse, som Lasch har beskrevet som en 
vigtig værdi i konkurrencesamfundet (Lasch, 1991). 

 

5.3.1 Selvoptagethed ud fra lærerperspektiv 

Under interviewet med GL spurgte vi ind til hans indblik i elevernes adfærd i forhold til 
selvoptagethed og selviscenesættelse. GL havde ikke indblik i, hvad der foregår på de 
sociale medier, dog ser han, at fx facebook bliver brugt meget, og at både pc’en og mobilen 
ligefrem kan være forstyrrende faktorer i undervisningen (Bilag 2).  

GL kan til gengæld fornemme, at det er vigtigt for eleverne at passe ind inden for en given 
ramme og hele tiden sørge for at være inden for i varmen, og følge med i alt, hvad der 
foregår omkring dem. Han kan se, at der er sket en forandring over tid, og at eleverne i 



 
 

84 
 

modsætning til tidligere i dag således er under hårdt pres fra mange sider om hele tiden både 
at være fagligt dygtige og være populære (Bilag 2). 

Han kunne bedre beskrive kulturen som han oplever den i klasseværelset, hvor det bl.a. 
handler om at passe ind i den dress code, der er på skolen, altså den ramme, inden for 
hvilken man gerne vil holde sig, som han dog fandt rimelig afslappet. Der skal dog alligevel 
helst være råd til en ny kjole og håret skal sættes til gallafesten. Det er altså vigtigt at 
fremvise sig selv i et positivt lys. GL’s oplevelse er, at eleverne er kanonsøde og håret sidder 

rigtigt, når de kommer om morgenen. Selv om der er variation, ligger den alligevel inden for 
en konformitet, så der er ingen tvivl om at de sørger for hele tiden at være inde i varmen 

(Bilag 2). 

 

5.3.2 Delkonklusion om selvoptagethed 

Denne del af undersøgelsen viser, at der er et stort behov for at opnå anerkendelse blandt 
gymnasieelever, og derfor er det ofte nødvendigt at fremstille sit eget liv i et mere positivt lys, 
end det reelt er. 

Deltagerne i fokusgruppen var enige om, at gymnasieelever uden tvivl bruger meget tid på at 
positionere og fremhæve sig selv, og bidrager dermed selv til en konkurrencepræget 
atmosfære af selvoptagethed.  Den enkeltes behov for at vise, man har et spændende liv 
medvirker på denne måde til en optrapning af popularitetsræset og dermed en massiv 
selviscenesættelseskultur, som fører til et hårdt konkurrencepres om at score flest sociale 
point. Her viser deltagerne, at gymnasieelever generelt balancerer mellem Maslows 
beskrivelse af det naturlige behov for anerkendelse (Maslow, 1987) og Lasch’s beskrivelse af 
den narcissistiske selvoptagethed (Lasch, 1991). 

Deltagerne beskrev det desuden som et yderligere pres, at de ud over deres faglige 
præstationer også skal leve op til at være en succes i sociale sammenhænge både ved at 
deltage i de rette arrangementer og ved at skabe sig et image på de sociale medier. 

Interviewet med GL bekræftede behovet blandt eleverne for at være populære, for han 
fornemmede også klart, at det var vigtigt for gymnasieeleverne at passe ind i fællesskabet, 
og at der udover alt det faglige var meget andet de også skulle leve op til fx omkring 
dresscode. 

Det fremgik også klart af samtalen i fokusgruppen, at deltagerne udmærket var klar over, at 
det billede, som deres kammerater og de selv forsøger at skabe af sig selv, ofte ikke 
beskriver den reelle virkelighed. På trods af, at de godt kan gennemskue både selviscene-
sættelseskulturen og popularitetsræset, kan de ikke sige sig fri for, at de bliver påvirket af det 
og dermed revet med af det, og derfor også selv er med til at bidrage til det. De andre elevers 
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præsentation af egen succes kan udfordre dem på deres eget selvværd, og få dem til at føle, 
at deres eget liv virker mindre spændende eller interessant.  

Elevernes egne forventningen til sig selv om at være med i konkurrencen om at fremvise et 
spændende og glamourøst liv bidrager til det pres, som de i forvejen oplever, der ligger på 
dem fra andre sider. Ifølge Maslow har unge mennesker urealistiske forventninger til sig selv 
(ref.) og deres forventninger forstærkes af at tro, at andre er meget bedre end de selv. 

I fokusgruppen var alle deltagerne som nævnt enige om, at det fyldte meget i elevernes 
hverdag, at man skal være en succes socialt, og at mange derfor gør meget for at fremvise 
deres liv i et positivt og iscenesat lys. På trods af, at de godt kunne se det paradoksale i 
denne form for selvhævdelse og til en vis grad tog afstand fra det, kunne de ikke undgå at 
deltage i det. Dette skaber en kultur, hvor eleverne hele tiden stræber efter at overgå 
hinanden, og det er uundgåeligt med til at fremme en kultur med fokus selvoptagetheden.  
I takt med at selvhævdelsen bevæger sig fra en sand gengivelse over i en forherliget version 
af virkeligheden bevæger den sig også fra Maslows naturlige behov (Maslow, 1987) over i 
Lasch’s narcissisme (Lasch, 1991). 

 

Vi stillede underspørgsmålet i indledningen: 

 

U4:  Ansporer kulturen i gymnasiet eleverne til selvoptagethed? 

Vi kan konkludere, at der er en kultur i gymnasiet, som ansporer til selvoptagethed, fordi det 
er vigtigt for eleverne at positionere sig over for hinanden både fagligt men især socialt for at 
fremhæve deres egen popularitet.  Dette er en vigtig del af deres identitetsskabelse, som 
skal sikre dem et tilhørsforhold til fællesskabet og opnåelse af anerkendelse. 

 

5.3.3 Sammenligning med erhvervslivets syn på selvoptagethed 

Vi har konstateret, at der er en udbredt kultur af stor selvoptagethed med et behov for 
selviscenesættelse i gymnasiet, og i det efterfølgende vil vi undersøge om de værdier som 
gymnasieeleverne har, også svarer til de værdier erhvervslivet har behov for.  

Det fremgik tydeligt af de to interviews med KONE og INT, at selvoptagede medarbejdere 
med meget store egoer ikke passer ind i virksomhedskulturen hos dem. Sarah fra DI 
forklarede desuden, at det ligeledes ofte kunne være problematisk med medarbejdere med 
for store egoer hos deres medlemsvirksomheder. Af disse interviews fremgik det, at 
erhvervslivet alt i alt ikke har brug for medarbejdere med behov for at sætte sig selv i fokus  
(kap. 4). 
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Både KONE og INT har grundige ansættelsesprocedurer, og vi fik det indtryk, at selv-
optagede kandidater, som ikke ville passe ind i virksomhedskulturen, intuitivt vil blive skilt ud 
under udvælgelsesprocessen hos dem. 

Selvoptagethed har sit udgangspunkt i behovet for anerkendelse (Maslow, 1987), som er en 
del af menneskets natur, men jo mere den går over i en overdreven selviscenesættelse, der 
er styret af en konkurrencementalitet, jo mere kan den tilskrives den moderne narcissisme, 
som Lasch har beskrevet den (Lasch, 1991). 

Vi fik det klare indtryk, at der ikke er brug for selvoptagede medarbejdere iblandt de 
interviewede repræsentanter for erhvervslivet, og hermed tager erhvervslivet afstand fra den 
selvoptagede konkurrencementalitet, og de udviser derfor i stor udstrækning postmoderne 
værdier. 

Analysen ovenfor gav et klart billede af, at der er en kultur af selvoptagethed i gymnasiet, og 
vi kan hermed konkludere, at kulturen i gymnasiet i høj grad ansporer eleverne til 
selvoptagethed, og dermed det moderne samfunds præstations- og konkurrenceværdier.  

 

5.4 Analyse af samarbejde 

I dette afsnit vil vi analysere den del af undersøgelsen, som vedrører spørgsmål; 

U5: Understøtter gymnasiet de gode samarbejdsevner hos eleverne?  

Formålet med denne del af undersøgelsen er at skabe et indblik i, hvor gode samarbejds-
evner gymnasieleverne får i dag. Som en indikator for læring af samarbejde har vi taget 
udgangspunkt i fokusgruppedeltagernes holdninger til og erfaringer med gruppearbejde. Vi 
har valgt at inddrage samarbejde som et tema, fordi det er en vigtig social kompetence, som 
dog ofte kan nedprioriteres i et konkurrencepræget miljø, hvor individet kan stå i et dilemma 
imellem at tilgodese fællesskabets bedste eller pleje personlige interesser.   

Florida (Florida, 2005) har påpeget vigtigheden af at være i stand til at indgå i teams og 
samarbejde som en værdi i det postmoderne samfund i modsætning til det moderne 
samfunds værdier, hvor det handlede om at konkurrere på de personlige præstationer 
(Inglehart, 1997). 

Det fremgik hurtigt af fokusgruppeinterviewet, at den generelle holdning til gruppearbejde var 
positiv blandt deltagerne. De gav udtryk for, at de selv var aktive og villige til at yde en 
indsats og dele deres arbejde med andre, men alle havde oplevet, at det ikke altid er en 
selvfølge, at en gruppe fungerer godt, at alle deltager aktivt og bidrager til opgaven, og at der 
kommer et tilfredsstillende resultat ud af arbejdet (Bilag 1). 
Gruppens deltagere oplevede således, at der er flere problematikker forbundet med 
gruppearbejde. Flere af deltagerne kunne berette, at de havde oplevet, at alle medlemmerne 
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i en gruppe ikke deltager lige aktivt, for ikke at sige, nærmest slet ikke, hvilket påfører de 
ansvarsfulde i gruppen dobbelt arbejde.  De påtager sig ud over løsningen af deres egen del 
af selve opgaven også rollen som dem, der forsøger at styre gruppen og få de andre sat i 
gang med deres del af opgaven. Denne koordinerende rolle kan blive en vanskelig 
balancegang, fordi, som Embla udtrykker det: …hvis jeg ender i den uheldige gruppe, hvor 

der er nogen, der ikke gider, så gider man ikke være hende den sure eller den skrappe og 

være den der siger, ’Kom nu, tag jer nu sammen’.  Jeg føler heller ikke man kan gå op til 

lærerne og sige: ’De laver ikke noget’ (Bilag 1). Gruppedynamikken kan blive svær at finde, 
hvis alle i gruppen ikke deltager aktivt, og de, der er aktive, bliver irriteret over de inaktive.  
Caroline beskriver, at man kan have forskellige arbejdsformer, og får ikke forventnings-

afstemt før man går i gang, så det bliver bare sådan kæmpe kludder-mudder, som så ender 

ud i et eller andet lidt middelmådigt, fordi processen ikke har været super god. (Bilag 1). 
Deltagerne gav hermed udtryk for, at de deler den postmoderne værdi om samarbejde 
(Florida, 2012), men at de støder på forhindringer i processen. 

Caroline pointerede hermed, at gruppearbejde består af to vigtige dele: processen og 
indholdet, og hun mener, at lærerne overser vigtigheden af at eleverne skal lære at beherske 
processen, så mange aldrig rigtig får den lært. De fleste i fokusgruppen gav udtryk for, at det 
er nemt for dem at søge hjælp hos deres lærere, hvis de går i stå med det faglige indhold i 
det emne, de arbejder med, men hvis processen ikke fungerer, og gruppearbejdet derfor går i 
stå, så føles det tabubelagt at søge hjælp hos lærerne. De har en fornemmelse af, at lærerne 
forventer af dem, at de ved, hvordan de får selve processen i gruppesamarbejdet til at 
fungere, og at de har hinanden til indbyrdes at finde ud af det (Bilag 1). 

Barbara bragte på bane, at hun mærker en stor forskel på samarbejdet, når hun er i gruppe 
med én anden elev, især hvis hun kender den anden og den andens arbejdsform godt, og på 
at være i en større gruppe.  Hun synes, det er lettere at arbejde sammen, når man er to, fordi 
man kun skal tage stilling til hinandens arbejde, hvorimod arbejdet i store grupper ofte kan 
blive lidt ’kaosagtigt’, i modsætning til hendes erfaringer med en gruppe, hvor der kun er to, 
som hun forklarede; man får bare lavet sådan lidt mere, man har bare mere overblik, og mere 

styr på det, og får et mere sådan gennemarbejdet stykke arbejde, når man bare er to om det i 

forhold til måske, ja fem mennesker. (Bilag 1). Caroline kunne bekræfte denne iagttagelse 
med sin egen oplevelse af, at man bliver sat lige godt ind i stoffet, når man er to, og kan 
derfor bruge hinanden som sparringspartner, og at denne intensitet, som hun synes, hun selv 
får mest ud af i gruppearbejdet, allerede begynder at forsvinde, når der er tre i gruppen. Her 
ser vi andre eksempler på, at eleverne gerne vi samarbejde, men at der kommer hindringer i 
vejen for det. 

På grund af det evige tidspres har eleverne effektiviseret gruppearbejdet på den måde, at det 
overordnede emne opdeles i underemner blandt gruppens medlemmer, som hver især tager 
sig af sin del. Det eneste, der reelt er tilbage af samarbejdet, er sammenstykningen til det 
færdige resultat, så det kan udgøre en fælles fremlæggelse af det overordnede spørgsmål.  
På denne måde får eleverne kun ringe indblik i hinandens delemner, hvilket Nicklas 
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beklagede på følgende måde; … så bliver man meget hurtigt ekspert på sit eget emne og så 

mangler man lidt de andre emner også. – em, det kan godt være lidt et minus. (Bilag 1). Her 
er der tegn på at eleverne efterlever det moderne samfunds effektivitetsværdier  (Inglehart, 
1997) frem for bede om tid til at fordybe sig i hele stoffet. Noget kunne desuden også tyde 
på, at der er for mange overlappende gruppeopgaver, hvilket Nicklas beskrev på følgende 
måde: … Altså, også det her med at vi har så mange grupper i alle fagene: så man kan godt 

rode rundt i grupperne. (Bilag 1). 

 

5.4.1 Samarbejde ud fra lærerperspektiv 

Under interviewet med GL spurgte vi ind til hans erfaringer med gruppearbejde. 
Han kunne fortælle, at gymnasieeleverne næsten altid får løst opgaverne, dog med forskelligt 
resultat. Overordnet set mente GL, at det meste gruppearbejde forløber ret godt og GL 
tilskriver det bl.a., at der blandt eleverne;  er stigende bevidsthed i dag om, at det er vigtigt 

med uddannelse, det er vigtigt at klare sig godt - så der er også mange der er ret ambitiøse. 
Altså gerne vil lave det ordentligt. (Bilag 3). GL tilskriver i høj grad dette som et udtryk for, at 
det gymnasium, han underviser på, har et rigtig godt opland, hvor eleverne kommer fra hjem, 
hvor de har det godt, og derfor en ballast med hjemmefra, som bl.a. har gjort dem i stand til 
at klare mange ting selv, som han kontraster til fx Albertslund, hvor der måske er 10 ud af 30 
tosprogede elever, hvor det vil være langt sværere. Her giver GL udtryk for, at han 
fornemmer, at evnen til gruppearbejde også kan være socialt betinget, og at årsagen til, at 
det fungerer godt på hans gymnasium delvist kan findes i elevernes sociale baggrund. 

Det er GL’s opfattelse, at eleverne generelt er glade for gruppearbejde og at de er ret gode til 
at arbejde selvstændigt, og selvstændige nok til at finde ud af, hvornår de skal tage fat og 
lave noget. De tager ansvar for opgaverne, fordi de godt kan se, at de har et ansvar for 
fællesskabet, altså for resten af gruppen, så det løber sjældent helt af sporet. (Bilag 2). Dette 
viser, at eleverne gerne vil præstere noget selv, som de kan bidrage med og er også i stand 
til at tage ansvar, hvilket hører til det postmoderne samfunds værdier om samarbejde 
(Florida, 2005). Adspurgt om mængden af gruppearbejde over de seneste år, mente GL, at 
der er kommet mere. 

GL kunne dog fortælle, at det hænder, at nogle af eleverne i en gruppe enten ikke får lavet 
noget som helst, eller ikke engang er til stede under gruppearbejdet.  Han oplever også, at 
nogle elever kan forsøge at slippe let om gruppearbejdet især ved de længerevarende forløb. 

 

5.4.2 Delkonklusion om samarbejde i gymnasiet 

Disse gymnasieelever havde alle som udgangspunkt en positiv indstilling til samarbejde i 
gruppeopgaver, og ville gerne selv bidrage aktivt til det, men de støder alligevel af og til på 
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både praktiske og menneskelige udfordringer, som kan gøre denne form for samarbejde 
vanskelig for dem.  

Flere beklagede, at de på grund af tidspresset ofte ender med at opdele opgaven i mindre 
dele, og at de derfor ikke når at sætte sig ind i de andres delemner, så der i virkeligheden 
ikke er meget gruppearbejde til stede. Det vellykkede gruppearbejde afhænger desuden i 
stor udstrækning af, hvem man kommer i gruppe sammen med både med hensyn til arbejdet 
med det faglige indhold og deltagernes erfaring med selve processen. Eleverne udviser 
postmoderne værdier ved at sige, at de gerne vil arbejde i teams ved at deltage i gruppe-
projekter (Florida, 2012), men støder på forhindringer, som de ikke kan overvinde på egen 
hånd. 

GL havde den opfattelse, at gruppearbejdet generelt fungerede rigtig godt, særligt fordi der 
var en øget bevidsthed blandt eleverne om vigtigheden af at kunne samarbejde for at kunne 
klare sig godt. Han oplever eleverne som selvstændige og i stand til at tage ansvar for 
opgaverne, og tilskriver dette deres sociale baggrund fra det gode opland, de kommer fra. GL 
kunne dog også bekræfte fokusgruppens udtalelser om, at der er elever, som ikke tager 
deres del af ansvaret for at løse opgaverne. Han havde i øvrigt den samme opfattelse som 
gymnasieeleverne om, at der kunne være et problem i, at elevernes bliver pålagt for meget 
gruppearbejde. 

To af eleverne gav udtryk for, at de selv arbejder bedst i en gruppe sammen med blot én 
anden elev, hvor de oplever en bedre gruppedynamik, og synes, at de dermed får mere ud af 
opgaven fagligt. Denne dynamik begynder allerede at gå tabt, når man er tre, og når der er 
flere end det, kan det nærmest ende med at blive ’kaosagtigt’. 

Af den gennemførte fokusgruppe fremgik det desuden, at eleverne ikke oplever, at de i 
tilstrækkelig grad bliver støttet i at lære at samarbejde. De føler, at de er overladt til hinanden 
i at få samarbejdet til at fungere, for når processen går i stå, er det tabubelagt at gå til 
læreren og bede om hjælp. Meget tyder på at lærerne enten forventer, at eleverne har lært 
det i folkeskolen eller lærer det af hinanden. Flere i fokusgruppen gav udtryk for, at de 
arbejdede bedst blot sammen med én klassekammerat, hvilket også kunne være et udtryk 
for, at de ikke mestrer processen i større grupper. 

Eleverne udtrykte desuden frustration over, at gruppearbejdet ofte ikke fungerede optimalt, 
hvilket til dels skyldtes, at nogle kammerater ikke deltager tilstrækkeligt aktivt, men de var 
ude af stand til at gøre noget ved det, fordi de ikke ville påtage sig rollen som den, der gik til 
deres lærer med problemet.  Samtidig var det også vanskeligt for dem at prioritere alle 
gruppeopgaver lige højt, hvis de skulle indgå i flere overlappende gruppeprojekter og 
sideløbende også havde en stor lektiebyrde fra andre fag. 

Vi kan konstatere, at mange elever ikke får det fulde udbytte af gruppearbejdet, fordi de ikke 
er fortrolige med selve arbejdsprocessen. Dette bevirker, at det gode samarbejde kan 
ødelægges, hvis nogle af gruppens deltagere fralægger sig deres del af ansvaret for 
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opgaven ved ikke at deltage aktivt eller helt at udeblive, eller processen kan forstyrres, hvis 
der ikke er sket en forventningsafstemning, og deltagerne har forskellige arbejdsformer. 
Florida har netop beskrevet vigtigheden af at kunne indgå i teamwork (Florida, 2005). 

 
Vi stillede underspørgsmålet i indledningen: 

U5: Understøtter gymnasiet de gode samarbejdsevner hos eleverne? 

Vi kan hermed konkludere, at gymnasiet gør en indsats for at understøtte de gode 
samarbejdsevner ved at give eleverne gruppeprojekter, men at der er nogle faktorer, som 
spiller ind og vanskeliggør det gode samarbejde. 

Vi kan hermed konkludere, at gruppearbejde i sin nuværende form ikke giver alle elever de 
bedste samarbejdskompetencer. Fokusgruppen gav udtryk for, at de ofte mødte problemer i 
gruppearbejdet, fordi alle ikke har lært selve samarbejdsprocessen. Det tages tilsyneladende 
fra lærernes side i for stor udstrækning for givet, at eleverne behersker denne kompetence, 
muligvis ud fra en forventning om, at de har lært det i folkeskolen, eller at det er en evne som 
alle har. 

 

5.4.3 Sammenligning med erhvervslivets forventninger til samarbejdsevner 

Formålet med dette afsnit er at undersøge om gymnasieelever lærer at samarbejde i grupper 
og hvilke forventninger erhvervslivet har til samarbejdsevner hos fremtidige medarbejdere. 

Både KONE og INT sagde samstemmende, at evnen og viljen til samarbejde er en 
afgørende egenskab, som de vægter tungt ved rekruttering af nye medarbejdere. Sarah fra 
DI kunne bekræfte, at det samme gør sig gældende hos deres medlemsvirksomheder, som 
udgør en stor del af det danske arbejdsmarked. 

Både KONE, INT og DI var også enige om, at det i dag er særdeles vigtigt, at man er 
indstillet på at skulle samarbejde på alle planer. Udover samarbejdet internt i virksomheden, 
er der i dag i lige så høj grad behov for at kunne arbejde sammen med mange andre 
interessenter uden for virksomheden. 

Ifølge dem findes der ikke et job, hvor samarbejdsevnen ikke er en vigtig egenskab. Under 
samarbejde hører også viljen til vidensdeling og til ansvarlighed overfor kollegaer og overfor 
virksomheden, og evnen til at se sine samarbejdspartnere bredt som kollegaerne internt og 
kunder og andre interessenter eksternt. 

Vi har fået det indtryk af vore interviews med eleverne og læreren, at gymnasierne er fuldt ud 
er bevidst om, at erhvervslivets forventninger til samarbejdsevner er altafgørende for at få 
succes i arbejdslivet, og stimulerer derfor elevernes samarbejdsevner til at indgå i teams ved 
at give dem gruppeopgaver, hvor de i fællesskab skal finde en løsning på en problemstilling 
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og fremlægge deres svar. Imidlertid viser elevernes erfaringer fra gruppearbejde, at der er 
mange elever i gymnasiet, som ikke lærer at beherske samarbejdsprocessen i en 
tilstrækkelig grad, og derfor skaber forhindringer for det gode samarbejde. 

Vi har således konstateret, at for erhvervslivet er samarbejde en helt afgørende social 
kompetence og at der i høj grad er brug for medarbejdere, der behersker denne til fulde, og 
vi kan derfor konkludere, at der er et misforhold imellem de manglende samarbejdsevner hos 
nogle gymnasieelever og de forventninger, de vil møde, når de en gang er færdige med 
deres uddannelser, og skal ud på arbejdsmarkedet. 

Erhvervslivet har en forventning om at alle kan samarbejde, og eleverne deler viljen til 
samarbejde som en fælles postmoderne værdi med erhvervslivet (Florida, 2005). 

 Denne undersøgelse har ikke haft til formål at finde en forklaring på, hvorfor gruppearbejdet 
er udfordret i gymnasiet, for det er en opdagelse vi har gjort undervejs. Vi har ikke nogen 
entydig forklaring på, hvorfor eleverne ikke lærer denne kompetence. 
Det eneste vi kan se her er, at det kan være en manglende koordinering af sideløbende 
gruppeopgaver, som kan tvinge eleverne til at vælge, hvilke grupper de vil satse på, og hvilke 
de må nedprioritere. 

 

5.5 Analyse af kreativitet  

Vi har i indledningen stillet nedenstående underspørgsmål, som besvares i det følgende. 

U6: Understøtter gymnasiet elevernes kreative evner?  

Formålet med denne del af undersøgelsen er at skabe et indblik, i om gymnasiet giver 
gymnasieleverne mulighed for at styrke deres kreative evner, og se på, hvordan 
gymnasieleverne selv forholder sig til gymnasiets indsat på dette område. 

Vi har valgt at inddrage kreativitet som et tema, fordi den menneskelige kreativitet ifølge 
Richard Florida er kilden til de innovationer, der skal sikre samfundets fremtidige vækst. 
Derfor er det vigtigt at prioritere kreativiteten inden for så mange fagområder som muligt 
(Florida, 2005), og vi vil undersøge hvilken indsats gymnasiet gør på dette område. 

Ud fra Floridas teorier om, at den fremtidige vækst i samfundet afhænger af innovation og 
nytænkning, og at kreativiteten bør styrkes og bredes ud til flere faggrupper bør elevernes 
kreativitet også styrkes på gymnasierne (Florida, 2005). 

Vi spurgte indledningsvis fokusgruppen om, hvordan de oplevede miljøet i gymnasiet i 
forhold til kreativ udfoldelse. 

Embla lagde ud med at fortælle, at de netop var i gang med en AT-opgave, hvor de skulle 
være meget innovative og komme frem med et fysisk produkt, som de skulle fremlægge.  
Hun sagde, at der her; er masser af sådan plads til at være kreativ men, at hun godt kunne 
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forestille sig, at hvis man endte i en gruppe, der ikke var særlig kreativ, så kunne det blive 
svært at finde på noget, og de ville være usikre på, hvad der egentlig forventes af dem, som 
hun gav et eksempel på med disse spørgsmål; ”Hvad fanden er det vi skal lave?” og ”Hvad 

skal vi komme frem med?”  

Embla ræsonnerede for sit eget vedkommende, at; jeg tror bare, vi har været heldige i vores 

gruppe, OK, det er det her vil laver, og vi er sådan ret målrettede på det, så det afhænger 

virkelig af personen, vil jeg sige. (Bilag 1).  Embla tilkendegiver hermed, at det er hendes 
opfattelse, at eleverne er overladt til hinanden i idéudviklingsfasen og at den gode løsning af 
opgaven afhænger af, at man kommer i en gruppe, hvor der opstår en kreativ idé. Disse 
udtalelser indikerer en stor usikkerhed i forhold til kreativitet, hvilket kan tyde på en 
manglende rutine i kreativ udfoldelse. 

Deltagerne i fokusgruppen var enige om, at kreativitet kan udfoldes i mange fag, men dog 
ikke i alle, fordi nogle fag handler om at tilegne sig konkret viden. Johanne gav sine 
erfaringer fra biotek som eksempel, hvor opgaverne i stor udstrækning er gennemførelser af 
nogle forsøg efter faste regler, som skal følges, og trak paralleller til matematik, hvor der 
også ligger faste formler og fremgangsmåder til at løse en opgave (Bilag 1). 

Det var Barbaras erfaring, at indholdet i sprogfagene som udgangspunkt også ligger i meget 
faste rammer i form af pensa, hvor der læres at arbejde med et afgrænset antal genrer og 
skrives essays i skabeloner, men hun kunne fortælle, at dansk- eller engelsklæreren en gang 
imellem giver hendes klasse en opgave, hvor de kan udfolde deres kreativitet. Det kunne fx 
være en tolkning af en rejseberetning eller af deres egne tegneserier (Bilag 1). Her giver 
Barbara udtryk for, at der dog er muligheder for at lærerne giver eleverne mulighed for at 
udfolde sig kreativt i den almindelige undervisning, og at hun sætter pris på disse tiltag. 

Kreativiteten kommer mest til udfoldelse i andre sammenhænge end i den daglige 
undervisning, som når der er innovationsuge, hvor eleverne ifølge Nicklas bare skal være 
”mega-innovative og mega-kreative”. (Bilag 1). 

I fokusgruppen var der imidlertid også en generel opfattelse af, at al kreativitet bliver sat i 
nogle standardiserede rammer og skabeloner både med hensyn til tidsrum og indhold. Nok 
opfordres eleverne til at være kreative og innovative, når der er innovationsuge, men 
kreativiteten forventes at kunne passe inden for nogle i forvejen kendte rammer, og eleverne 
oplever, at den frie udfoldelse derved hæmmes, eller det bliver en ”lidt tvungent kreativitet”, 

som Nicklas udtrykte det (Bilag 1). Her giver Nicklas udtryk for, at det kan være lidt svært at 
være kreativ på kommando. 

Caroline illustrerede, hvordan nye idéer kan blive skudt ned, med et eksempel på lærerens 
reaktionen på en idé, som hun dog selv betegner som ’totalt out there’: Altså fx, hvis der er 

en fyr, der har lyst til at lave en kærlighedseliksir i fysik eller kemi, eh, så kan læreren måske 

godt være sådan; ”Uhm, det er ligesom ikke set før, så det kan vi nok ikke bruge til noget.”. 

Det er muligt, at dette forslag har været ment som en lille provokation af læreren, eller at det 
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blot var et tænkt eksempel fra Carolines side, men der er en pointe i, at det uprøvede som 
udgangspunkt bliver forkastet som noget, der nok ikke er brug for. Ifølge Caroline kræver det 
et stort initiativ fra en elev alligevel at insistere på at gennemføre et projekt, hvis det ligger 
uden for, hvad lærerne forventer (Bilag 1). Dette kan være en indikator for den ensretning, 
som Maslow betegnede som ’enculturation’, altså opdragelse ind i en given kultur (Maslow, 
1987). 

Ifølge Caroline så forekommer det … som regel, at kreativitet, det er mere undtagelsen end 

reglen – hvilket er rigtig ærgerligt,  og siger om de kreative opgaver, at hun … kan mærke det 

er blevet en større udfordring for mig end i folkeskolen at tage dem op, jeg har bare ikke 

sådan motivation til det… . Hun er også af den opfattelse, at jo mere udenadslæren 
forstærkes jo mere skrumper kreativiteten ind. Eleverne lærer at tænke ens, og når klassen 
skal komme med en kreativ idé, så kan der være ti, der kommer med den samme idé, hvilket 
ifølge Caroline jo ikke er tilfældigt, men sker fordi de har regnet ud, hvad der giver point hos 
lærerne (Bilag 1). Her giver Caroline udtryk for, at udenadslæren skaber en ensretning, som 
hæmmer kreativiteten, og hun oplever det fuldstændig som Maslow beskriver det, at de 
kreative evner kan gå tabt, hvis der ikke er mulighed for at udfolde den (Maslow, 1987). 
Denne ensretning er også i strid med Ingleharts værdier om selvudfoldelse og individualitet, 
som hører til det postmoderne samfund (Inglehart, 1997). 

Caroline berettede i øvrigt, at mange af eleverne i hendes klasse opfatter kreativiteten som 
en fælde, som de fx undgår at falde i forbindelse med SRP-opgaven ved at spekulere i, 
hvilke fagkombinationer, der giver de bedste karakterer. Så er det som om denne her 

kreativitet den bliver skrumpet ind til: hvad kan jeg sådan få flest point for? Hvad er et godt 

emne i lærernes perspektiv i forhold til hvad har jeg selv lyst til at skrive om? Der er ikke så 

mange, der tør tage disse chancer som kreativitet ligesom lægger op til, man tager. (Bilag 1) 
Eftersom der uden for billedkunstlokalet hersker en 0-fejlskultur, kan det være vanskeligt at 
omstille sig til at turde satse på noget uprøvet, fordi eleverne er så vant til, at det de laver, 
altid skal føre til et brugbart resultat. 

Johanne kunne supplere, at selv i billedkunst er faget meget teoretisk, hvor det handler om at 
kende nogle tidsperioder og hvad de betyder, og kunne analysere billeder efter en model, og 
når de maler får de fx besked på at ”Male et kubistisk maleri”, og så må de gøre det. 

 

5.5.1 Skolens styrkelse af elevernes kreativitet ud fra lærerperspektiv 

Vi spurgte ligeledes ind til gymnasielærerens (GL’s) indsigt i elevernes kreativitet ud fra et 
lærerperspektiv men interviewet gav ikke tilstrækkeligt materiale til at belyse elevernes 
kreative udfoldelsesmuligheder ud fra hans lærerperspektiv (Bilag 3). 

GL er faglærer inden for et af de fag, hvor det kan være vanskeligt at skabe kreative opgaver, 
og vi fik det indtryk, at GL ikke var særlig optaget af kreativitet. Han forbandt snarere 
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kreativitet med innovation, som han mere opfattede som et modeord, som indeholder en 
forventning om, innovation skal være en del af skolens profil. 

GL så mere innovation ud fra et ledelses- og lærerperspektiv, hvor han kunne fortælle, at det 
indgik som et punkt i rektors resultatlønskontrakt, og at der derfor er udnævnt en innovations-
konsulent til at skabe innovation på skolen. Denne innovation handler hovedsageligt om tiltag 
i administrative sammenhænge, og har ingen indvirkning på det faglige indhold eller 
undervisningsformen. 

GL gav heller ikke udtryk for at have et større indblik i, hvorvidt elevernes kreative evner 
stimuleres, men kunne blot berette, at innovation har været udbudt som valgfag i tidligere 
skoleår. 

 

5.5.2 Delkonklusion om kreativitet 

Denne del af fokusgruppeinterviewet viser at gymnasierne er opmærksomme på kreativitet 
og tydeligvis gør en indsats for at styrke og tilgodese elevernes kreative evner ved at afholde 
innovationsuger, hvor eleverne får en opgave, der skal føre frem til en løsning, som skal 
præsenteres bagefter. Innovation udbydes desuden som valgfag. 

Imidlertid ser det også ud til, at der er nogle faktorer, som virker hæmmende på udfoldelsen 
af kreativiteten. Vi fik det indtryk, at kreativiteten ikke er tænkt ind i den daglige undervisning i 
de forskellige fag, men mere overladt til, at den enkelte lærer en gang imellem kan tage et 
initiativ til at give eleverne en opgave, der stimulerer deres kreative evner. Selv i billedkunst 
ligger der faste rammer for, hvad der skal læres, og faget indeholder mere teori end kreativ 
udfoldelse. 

Eleverne gav udtryk for nærmest enstemmige beretninger om, hvordan de pågældende to 
gymnasier håndterer kreativitet, og hvordan lærerne søger at holde eleverne inden for de 
rammer, der er gældende fx i innovationsugerne. Innovation finder hovedsageligt sted i 
bestemte tidsperioder, og begrænses af en forventning om, at eleverne får en god idé inden 
for en fastlagt opgaveafgrænsning. 

Eleverne beskrev, hvordan gymnasieelever generelt lærer at aflæse hvad det er, lærerne 
forventer af dem i innovationsugerne eller når de ellers opfordres til at være kreative, og 
bestræber sig mere på at rette ind og indfri disse forventninger end at udfolde sig frit. 
Gymnasieelever kan sagtens fornemme de implicitte og se de eksplicitte normer og 
skabeloner, der inddæmmer kreativiteten, og tør sjældent vove sig ud i usikre projekter, der 
ligger uden for lærernes forventninger, hvor der er en risiko for, at noget kan gå galt. De ser 
ingen grund til at løbe en risiko for at fejle, som kan stille dem i et ringere lys hos deres 
lærere. 

Denne tilgang til kreativitet på gymnasiet kan være en indikator for, at kreativiteten i sidste 
ende ikke prioriteres højt nok. Det kan være en indikator for den ensretning, som Maslow 



 
 

95 
 

betegnede som ’enculturation’, altså opdragelse ind i en given kultur, hvor han ligefrem 
mente, at kreativiteten kunne gå helt tabt undervejs hvis den ikke kan udfoldes (Maslow, 
1987). 

Ensretningen i tænkningen kan desuden være en indikator for, at de mere moderne 
bureaukratiske værdier er mere fremherskende i gymnasiet end de postmoderne 
selvrealiseringsværdier (Inglehart, 1997). 

Mens Florida opfordrer til netop at lære at tænke ”ud af boksen”, opfordrer gymnasierne mere 
eleverne til at tænke ”inde i boksen”, og der kan næppe herske tvivl om, hvor der kan opstå 
flest nye idéer – inden for det kendtes rammer eller ude i de eksperimenterende forsøg. 

Gymnasielæren så mere innovation som et modefænomen, og var af den opfattelse, at der 
var fag, hvor man ikke kan inddrage en innovationsvinkel, fordi fagene er meget konkrete, og 
han beskrev desuden skolens innovative tiltag som noget, der hovedsageligt handlede om 
skolens profil og administration og lærerne og ikke havde nogen indvirkning på fagenes 
indhold. 

Gymnasieeleverne har overordnet set selv den opfattelse, at deres muligheder for at udfolde 
sig kreativt begrænses. Nogle af de holdninger, som eleverne har givet udtryk for under dette 
tema, kan dog også være en følge af, at de selv er børn af det postmoderne samfund, hvor 
de er vokset op med store muligheder for selvudfoldelse. Derfor kan de måske have lidt 
urealistiske forventninger til rammerne for kreativiteten i gymnasiet, og opleve, at de ikke får 
lov til at udfolde deres kreativitet så meget som de gerne ville.  

 

Vi stillede underspørgsmålet i indledningen: 

U6: Understøtter gymnasiet elevernes kreative evner? 

Vi kan konkludere fra fokusgruppediskussionen, at gymnasiet gør en indsats for at 
understøtte elevernes muligheder for kreativ udfoldelse og dermed deres kreative evner. Vi 
ser imidlertid en begrænsning i disse tiltag, fordi de finder sted i et begrænset omfang, fordi 
kreativiteten ikke er tænkt ind i den daglige undervisning men udfoldes i stedet i bestemte 
tidsrum, hvor den kan blive forceret og inden for bestemte afgrænsninger, som hæmmer 
udviklingen af nye idéer. 

Eleverne er i høj grad bevidste om den 0-fejlskultur, der generelt hersker overalt i gymnasiet, 
at de vælger ikke at tage chancer, hvor de risikerer at deres innovationsprojekt måske ikke 
fører til en brugbar løsning. 
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5.5.3 Sammenligning med erhvervslivets forventninger til kreative evner 

Formålet med dette afsnit er at undersøge i hvor høj grad erhvervslivet efterspørger kreative 
medarbejdere. I det følgende vil vi sammenligne erhvervslivets syn på kreativitet blandt 
medarbejdere med gymnasiets indsats for at understøtte elevernes kreativitet. 

Mange af INT’s konsulenter har en juridisk baggrund, og medregnes derfor som kreative 
professionelle, og her vil vi også placere ingeniørerne hos KONE, fordi de har ingeniør-
baggrund, men hovedsageligt skal bruge deres kreativitet til at finde nye løsninger inden for 
eksisterende rammer frem for at udvikle nye produkter.  Begge de interviewede virksomheder 
gav desuden udtryk for, at de sætter pris på medarbejdere, der har kreative evner i en 
udstrækning, hvor de er i stand til at finde nye løsninger i det daglige arbejde (jf. kap. 4). 

Sarah fra Dansk Industri tilkendegav, at innovation er af afgørende betydning for det danske 
erhvervslivs fremtid, og pointerede, at innovationshastigheden bliver ved med at stige, så der 
er i høj grad brug for højtuddannede medarbejdere, der tilhører den kreative klasse. Der er 
en stor efterspørgsel efter innovative og kreative medarbejdere i erhvervslivet, som Florida 
har forudset og beskrevet det (Florida, 2005), hvilket især DI gav udtryk for på alle 
medlemsvirksomhedernes vegne. 

Gymnasiet er i nogen udstrækning opmærksom på dette behov, men vi kan ikke konstatere 
ud fra det indsamlede materiale, om gymnasiet tager denne opgave tilstrækkeligt alvorligt. 
Der kan derfor ligge et uudnyttet potentiale i elevernes kreativitet, som erhvervslivet er meget 
interesseret i, men som ifølge Maslow kan gå tabt (Maslow, 1987) hvis den ikke får mulighed 
for at blive udfoldet. 

Erhvervslivet udviser postmoderne værdier i den store interesse for kreative evner som 
desuden er tæt forbundet med selvrealisering hos fremtidige medarbejdere, mens gymnasiet 
muligvis ser ud til at være underlagt nogle moderne værdier, hvor kreativitet og selv-
realisering ikke understøttes i samme udtrækning. 
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6 Konklusion 

Indledningsvis vil vi give en sammenfatning af delkonklusionerne fra de fem temaer, 
hvorunder der både indgår gymnasieelevernes beskrivelser af deres livsverden og 
erhvervslivets syn på disse temaer ud fra et virksomhedsperspektiv. Temaerne behandles 
her i omvendt rækkefølge begyndende med kreativitet, samarbejde, selvoptagethed, pres og 
endelig konkurrence. 

 

6.1 Kreativitet  

Gymnasiet gør en indsats for at understøtte elevernes muligheder for kreativ udfoldelse, så 
eleverne lærer at tænke kreativt både inden for og uden for fagenes faglighed. Der er dog 
nogle udfordringer i disse tiltag som bevirker, at gymnasiet ikke helt lykkes med at komme i 
mål med at stimulere de kreative evner hos eleverne. Dette skyldes især, at kreativitet ikke er 
tænkt ind i den daglige undervisning, men kommer mest i fokus i forbindelse med særskilte 
innovationsprojekter, og at kreativiteten altid er lagt ind under faste rammer, hvor det kan 
være vanskeligt for eleverne, at få nye idéer. Hertil kommer en 0-fejlskultur, som også 
påvirker lysten at tage chancer og eksperimentere, hvilket virker hæmmende for udviklingen 
af nye idéer. 

I erhvervslivet var der overordnet set altid brug for kreative medarbejdere, både som de 
defineres som tilhørende den kreative klasse, og i mindre skala som dem, der kan ’tænke ud 

af boksen’ og finde på nye og smartere måder at løse opgaver på, og innovation er af 
afgørende betydning for det danske erhvervslivs fremtid. Det er forskelligt fra virksomhed til 
virksomhed i hvilken udstrækning der er behov for kreative medarbejder, og hvilken form for 
kreativitet, der er behov for, men erhvervslivet har generelt i høj grad brug for kreative og 
innovative medarbejdere, især fordi innovationshastigheden fortsat stiger. 

Heraf fremgår en forskel i opfattelsen af vigtigheden af kreativitet og innovation imellem 
gymnasiet og erhvervslivet.  Erhvervslivet har i høj grad brug for kreative medarbejdere, men 
gymnasiet styrker kun i begrænset omfang denne kompetence. 

 

6.2 Samarbejde 

Gymnasiet gør en indsats for at understøtte de gode samarbejdsevner ved at give eleverne 
gruppeprojekter, men der er nogle faktorer, som spiller ind og vanskeliggør det gode 
samarbejde, hvilket betyder at gymnasieeleverne ikke i tilstrækkelig grad lærer processen 
omkring samarbejde. 

Vi har gjort en opdagelse her, som burde være kendt, men som der tilsyneladende ikke altid 
bliver taget hånd om. Deltagerne i fokusgruppen kendte til oplevelsen af magtesløshed, hvis 
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samarbejdsprocessen gik i stå, og de gav udtryk for, at de mangler metoder til at få 
samarbejdet til at fungere. De føler ikke, de kan gøre særlig meget ved det, når gruppen ikke 
fungerer, fordi det er tabubelagt at gå til læreren for at få hjælp til processen eller at klage 
over de andre i gruppen. Vi fik det indtryk, at der fra lærernes side er en forventning om, at 
eleverne enten intuitivt kan finde ud af at samarbejde, eller måske har lært det i folkeskolen. 
En anden, men nok lidt mindre sandsynlighed er, at eleverne har misforstået, at de ikke kan 
få vejledning hos lærerne i, hvordan de kan få samarbejdsprocessen til at fungere. 

I virksomhederne anses samarbejde for at være en helt afgørende personlig egenskab og 
hos alle medarbejdere på alle niveauer. Under samarbejde anses også vidensdeling og 
ansvarlighed over for kollegaer og jobbet som vigtige egenskaber. 

Her fremgår en forskel i opfattelsen af vigtigheden af samarbejde i gymnasiet og i 
erhvervslivet. I erhvervslivet er der en stor forventning om, at alle behersker denne vigtige 
sociale kompetence, men gymnasiet gør ikke nok for at sikre, at alle elever lærer den gode 
samarbejdsproces. 

 

6.3 Selvoptagethed 

Kulturen i gymnasiet ansporer i høj grad eleverne til selvoptagethed, da det er vigtigt for 
eleverne at positionere sig over for hinanden både fagligt men især socialt for at fremhæve 
deres egen popularitet.  Dette er en vigtig del af deres identitetsskabelse, som skal sikre dem 
et tilhørsforhold til fællesskabet og opnåelse af anerkendelse. 

Selvoptagetheden er dog også et fænomen, der ifølge Maslow er aldersbetinget og knyttet til 
ungdommen (Maslow, 1987), spørgsmålet bliver så, om eleverne efter denne voldsomme 
kultur af selviscenesættelse med alderen får andre værdier og lægger selvoptagetheden fra 
sig, så de bedre passer ind i kulturen i erhvervslivet.  

Der er i det store hele ikke interesse for selvoptagede medarbejdere iblandt de interviewede 
repræsentanter for erhvervslivet. Her tager erhvervslivet dermed afstand fra den selv-
optagede konkurrencementalitet, og nævner endda at et stort ego ligefrem kan stå i vejen for 
at bestride et job. 

 

6.4 Pres 

Gymnasieeleverne er i dag under hårdt pres. Dette er ikke alene gymnasiets ansvar, men 
gymnasiet bærer en stor del af ansvaret, fordi det ikke tilstrækkeligt tager hensyn til 
elevernes trivsel og påfører dem stress ved at give dem for mange afleveringer og 
overlappende gruppeopgaver. Samtidig presses gymnasieleverne også af deres egen 
indbyrdes konkurrence både fagligt og socialt samt deres fritidsjob og ikke mindst det 
omgivende samfund. 
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Arbejdsgivere er generelt opmærksomme på, at stress kan udgøre et problem.  Der tages 
hensyn i det omfang, det er muligt, og der gøres en indsats for både at rumme lidt skrøbelige 
medarbejdere og samtidig at sikre, at de ikke placeres i jobs, hvor de vil få meget svært ved 
at fungere. 

Her fremgår en forskel i holdningen til stress, hvor erhvervslivet som udgangspunkt tager 
afstand fra stressende arbejdsforhold, mens gymnasiet enten ikke anerkender problemet 
eller ikke ønsker at mindske presset på eleverne. Eleverne har intet ønske om at være i 
denne stressfyldte situation, men må acceptere den som et vilkår. 

 

6.5 Konkurrence 

Der hersker et stærkt konkurrencemiljø i gymnasiet med stor fokus på karakterer. Denne 
konkurrencekultur er hovedsageligt skabt af skolesystemet, men gymnasieeleverne bidrager 
også til at fremme denne kultur, fordi de hele tiden er nødt til at holde øje med deres egne 
standpunktskarakterer og fristes til at sammenligne sig med hinanden. 

I erhvervslivet er der i det store hele kun behov for konkurrencemindede medarbejdere med 
et individuelle konkurrencegen i funktioner som fx sælgere eller i andre lignende sammen-
hænge. Konkurrencen skal altid rettes udad mod eksterne konkurrenter og bør aldrig rettes 
indad mod kollegaer. 

Ingen af de fem elever fra fokusgruppen havde konkurrencekulturen som deres personlige 
drivkraft, men kunne berette, at det var svært ikke at lade sig rive med på bølgen, da de hele 
tiden sammenligner sig selv indbyrdes. Gymnasieeleverne i fokusgruppen deler dermed i stor 
udstrækning de postmoderne værdier, som erhvervslivet har med en afstandsstagen til 
konkurrence, men samtidig motiverer studiekulturen i gymnasiet eleverne til at konkurrere 
indbyrdes i et miljø, der har store fælles træk med det moderne samfunds værdier.  

 

6.6 Besvarelse af hovedspørgsmålet 

Dette leder os frem til besvarelsen af hovedspørgsmålet: 

H: Fremmer kulturen i gymnasiet konkurrencementaliteten, og i hvor høj grad 
efterspørger erhvervslivet konkurrencemindede medarbejdere, og hvilken rolle spiller 
de postmoderne værdier i gymnasiet og i erhvervslivet? 

 

Eleverne oplever en kultur i gymnasiet, som presser og ansporer dem til at konkurrere 
indbyrdes både om karaktergennemsnit og om at tage sig bedst ud hos lærerne. Der hersker 
en kultur, som fokuserer på måling og karaktergivning af elevernes individuelle præstationer. 
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Erhvervslivet har givet udtryk for, at deres medarbejdere ikke skal konkurrere indbyrdes, men 
at det tværtimod er vigtigt, at de kan samarbejde med hinanden. 

Alt tyder dermed på, der er et klart misforhold mellem de værdier og personlige egenskaber, 
som gymnasiet fremmer hos gymnasieeleverne og erhvervslivets forventninger til personlige 
egenskaber hos nuværende og kommende medarbejdere med hensyn til 
konkurrencementalitet. 

Vi kan konkludere, at studiemiljøet og kulturen i gymnasiet i høj grad fremmer konkurrence-
mentaliteten hos eleverne, mens erhvervslivet kun efterspørger konkurrencemindede 
medarbejdere til en afgrænset mængde stillinger, og lægger langt større vægt på samarbejde 
og fællesskab. 

Ud fra Ingleharts beskrivelse af værdierne i det moderne og det postmoderne samfund kan vi 
påvise, at erhvervslivet og gymnasieeleverne deler postmoderne værdier som selvrealisering 
og livskvalitet, mens gymnasiet holder fast i det moderne samfunds hårde værdier som 
konkurrence og effektivitet.  

 

6.7 Perspektivering 

Vi vil gerne sætte den hårde konkurrencekultur i perspektiv med nogle af Margaret 
Heffernans tanker, som hun har givet udtryk for i sin bog ’A bigger prize’ (Heffernan, 2014). 
Hun har beskrevet mange aspekter af konkurrencekulturen, som både kan skade det enkelte 
menneske, men også en hel virksomhed og dens kunder, når medarbejderne konkurrerer 
hårdt indbyrdes mod hinanden. 

Som et alternativ til konkurrencekulturen i skolerne beskriver hun den finske model, og 
hvordan man har haft en stor succes med folkeskolen, hvilket muligvis er forklaringen på, at 
Finland ligger i toppen i PISA-målinger. Den vigtige pointe her er, at folkeskolen i Finland gør 
alt for at skabe et inspirerende og afslappet miljø, hvor intentionen er, at alle skal kunne lære 
og ikke kun fokusere på de bedste elever, som man ser i mange lande, fx særligt i USA. 
Ydermere har de sørget for at give lærerne meget frie tøjler til selv at planlægge og 
tilrettelægge undervisningen. I Finland undlader man ydermere at sammenligne de 
forskellige skoler indbyrdes. Det betyder, at skolerne i stedet for at konkurrere mod hinanden 
har hovedfokus på at vidensdele og lade sig inspirere og lære af hinanden. Dette betyder at 
der skabes en kultur, hvor lærerne har mulighed for hele tiden at udvikle sig fagligt og sætte 
mange nye spændende projekter i gang. 

Denne kultur slår også igennem i måden at undervise på, for der vil man også undgå, at 
eleverne skal konkurrere mod hinanden. Det gør de bl.a. ved undgå alt for mange test og 
prøver og ved ikke at give eleverne standpunktskarakterer i de første mange år. Alle former 
for performance-rating er på den måde elimineret både blandt skolerne og lærerne internt og 
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vigtigst af alt eleverne imellem. 
Dette skaber en skole med et meget givende og behageligt læringsmiljø for alle parter, og det 
virker tilsyneladende. Det interessante her er, at de i Finland blot har gjort, hvad de fandt 
intuitivt rigtigt uden at have haft et erklæret mål om at skabe noget nær verdens bedste 
skole. Det kom nemlig bag på Finland selv, at de rangerede så højt i PISA-målingen. 

Margaret Heffernan har i sin bog ’A Bigger Prize’, udtalt følgende:  

“Just like the Finnish schools, they start and finish on the principle that success 

is only meaningful when everyone owns it. Instead of trophies for a few, 

collaborators seek the bigger prize.” 

Dette er fuldstændig i tråd med det Caroline har sagt, som vi gengav i indledningen, nemlig 
at hun foretrækker at vinde i fællesskab: 

”… I det store og hele har jeg ikke lyst til, at jeg bliver sindssygt dygtig når resten 

af klassen ikke kan finde ud af det samme som mig. Det bliver ikke sjovt at 

fungere i et samfund sammen, når man ikke har de samme forudsætninger.” 
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