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Abstract	

The	main	purpose	of	this	thesis	is	to	examine	how	senior	high	school	students	approach	

the	choice	of	further	education,	and	how	this	approach	is	influenced	by	socially	created	

structures	 in	 society.	With	a	primarily	 inductive	approach	 to	 this	 study,	 the	empirical	

research	led	to	the	theoretical	choices,	which	were	made	afterwards.	Firstly,	211	senior	

high	 school	 students	 from	across	 the	 country	participated	 in	a	 survey	 regarding	 their	

experiences	in	relation	to	the	choice	of	further	education.	On	the	basis	of	the	survey,	12	

respondents	were	selected	to	participate	in	a	qualitative	semi-structured	interview.	This,	

as	 well	 as	 different	 documents,	 provided	 the	 empirical	 foundation	 for	 the	 further	

analysis.	 The	 analysis	 applies	 institutional	 theory	 to	 identify	 and	 analyze	 the	 socially	

created	 structures	 and	 how	 they	 influence	 the	 individuals.	 In	 addition	 to	 this,	 social	

identity	theory	and	theory	of	social	categorization	are	applied	to	understand	how	identity	

and	social	categories	play	a	role	for	the	individuals	as	they	act	within	and	in	relation	to	

the	socially	created	structures.	The	choice	of	education	is	a	complex	decision	and	involves	

heavy	amounts	of	information	and	the	respondents	find	it	to	be	very	difficult	and	struggle	

with	making	a	decision.	Four	institutions	are	identified:	education	as	a	mean	to	and	end,	

a	 perfection-oriented	 culture,	 the	 importance	 of	 making	 the	 right	 choice	 and	 the	

expectation	of	happiness.	These	institutions	lead	to	three	patterns	in	their	approach	to	

making	a	decision:	 focus	on	 the	 future	after	 finishing	an	education,	 the	 importance	of	

choosing	the	right	course	of	education	in	the	first	try	and	how	further	education	is	seen	

as	a	way	to	secure	a	happy	future.	The	consequences	of	these	tendencies	as	well	as	ways	

to	deal	with	these	are	discussed	both	at	an	individual	as	well	as	a	societal	level.	
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Kapitel	1	–	Introduktion	

1.1	Indledning	

Når	 unge	 står	 over	 for	 at	 skulle	 vælge	 videregående	 uddannelse	 efter	 gymnasiet	 er	

mulighederne	mange	(Ug.dk,	N/A).	Selvom	det	grundlæggende	betragtes	som	positivt,	at	

de	unge	har	mange	muligheder,	er	det	også	en	faktor,	der	kan	gøre	det	sværere	for	de	

unge	at	træffe	et	valg	(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	2018a).	Som	konsekvens	

af	det,	og	i	kombination	med	at	flere	unge	i	dag	skifter	uddannelse,	har	VLAK-regeringen	

i	december	2018	afsat	midler	til	at	styrke	Studievalg	Danmark	med	henblik	på	at	sikre,	at	

flere	vælger	rigtigt	i	første	forsøg	(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	2018a).	

Mulighederne	er	som	sagt	mange,	og	ligeså	er	de	forandringer,	som	uddannelsessystemet	

har	 gennemlevet	 i	 nyere	 tid.	 Af	 væsentlige	 ændringer	 kan	 blandt	 andet	 nævnes	

folkeskolereformen	fra	2014	(KL,	2013),	gymnasiereformen	fra	2016	(Rasmussen,	2016),	

fremdriftsreformen	 fra	 2013	 (Uddannelses-	 og	 Forskningsministeriet,	 2018b),	

uddannelsesloftet	 fra	 2013	 (Uddannelses-	 og	 forskningsministeriet,	 2018c)	 og	

revideringer	af	 flere	af	disse	aftaler	sidenhen	(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	

2018b;	 Bjerril	 &	 Ravn,	 2019).	 Udover	 disse	 reformer	 og	ændringer	 er	 tests	 ligeledes	

blevet	en	mere	almindelig	del	af	hverdagen,	blandt	andet	med	indførelsen	af	nationale	

tests	i	folkeskolen	i	2010	(Rambøll,	2013).	Sociale	medier	og	fokus	på	præstationer	og	

karakterer	op	gennem	skolesystemet	nævnes	som	væsentlige	faktorer	for	det,	der	i	dag	

kaldes	for	”generation	præstation”	(Nylandsted,	2016).	Det	er	en	generation,	der	oplever	

at	 skulle	præstere	på	alle	 fronter;	 i	 skolen,	 til	 fritidsaktiviteter	og	socialt	 (Nylandsted,	

2016;	Nielsen,	2017).	Samtidig	er	andelen	af	unge,	der	føler	sig	stressede	steget	drastisk	

(Nielsen,	 2017).	 Der	 ser	 altså	 ud	 til	 at	 være	 tale	 om	 en	 generation,	 der	 har	 mange	

muligheder	og	er	kendt	for	at	have	et	udtalt	behov	for	at	præstere	i	en	sådan	grad,	at	det	

stresser	dem.	

Ovenstående	 leder	til	et	spørgsmål	om,	hvilken	situation	de	unge	sættes	 i,	og	hvordan	

uddannelsessystemet,	 samfundets	 strukturer,	 normer	 og	 kulturelle	 forventninger	

påvirker	 den	 proces,	 det	 er	 at	 vælge	 uddannelse.	 Hvad	 er	 det,	 de	 unge	 oplever	 og	

overvejer	i	den	proces?	Og	hvordan	navigerer	de	i	den	komplekse	situation,	de	befinder	

sig	i?	Det	er	netop	dét,	der	er	fokus	for	dette	speciale.	
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1.2	Problemformulering	

Fokus	i	dette	speciale	er	3.g-elevers	tilgang	til	uddannelsesvalget,	og	de	overvejelser	de	

gør	sig	i	forbindelse	hermed.	Selve	valget	er	således	mindre	relevant,	mens	vejen	frem	til	

valget	er	i	fokus.	Dette	leder	frem	til	følgende	problemformulering:	

	

Hvilke	 samfundsskabte	 strukturer	 kan	 være	med	 til	 at	 påvirke	 3.g-elevers	 oplevelser	 og	

overvejelser	i	forbindelse	med	valg	af	videregående	uddannelse?	Og	hvilke	konsekvenser	kan	

denne	påvirkning	have	for	individet	og	samfundet?	

	

I	besvarelsen	af	problemformuleringen	besvares	desuden	følgende	underspørgsmål:	

1. Hvilke	 overvejelser	 og	 tilgange	 ses	 hos	 3.g-eleverne	 i	 forbindelse	 med	

uddannelsesvalget?	

2. Hvilke	institutioner	har	betydning	for	3.g-elevernes	tilgang	til	uddannelsesvalget?	

3. Hvilke	udfordringer	kan	der	være	ved	de	samfundsskabte	strukturers	indflydelse	

på	3.g-elevernes	tilgang	til	uddannelsesvalget?	

	

1.2.1	Begrebsdefinition	

Når	 termen	 ”uddannelsesvalg”	 bruges,	 refereres	 der,	 medmindre	 andet	 er	 eksplicit	

angivet,	til	valg	af	videregående	uddannelse.	

Med	”samfundsskabte	strukturer”	henvises	særligt	til	regulative,	normative,	kulturelle	og	

kognitive	 institutioner.	 Dette	 uddybes	 yderligere	 i	 teoriafsnittet.	 Termen	

”samfundsskabte	 strukturer”	 inkluderer	 dog	 også	 sociale	 kategorier,	 som	 ligeledes	

uddybes	i	teoriafsnittet	og	spiller	en	rolle	i	undersøgelsen.	

	

1.2.2	Afgrænsning	

Udgangspunktet	 for	 dette	 speciales	 undersøgelse	 er	 3.g-elever	 fra	 almene	 gymnasier	

(STX)	 på	 tværs	 af	 Danmark.	 Specialets	 empiriske	 grundlag	 består	 af	 besvarelser	 og	

interviews	 fra	 følgende	 gymnasier:	 Egedal	 Gymnasium,	 Rungsted	 Gymnasium,	 Høje	
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Taastrup	Gymnasium,	Odense	Katedralskole,	Sønderborg	Statsskole,	Alssundgymnasiet	

Sønderborg,	Ribe	Katedralskole,	Bjerringbro	Gymnasium	og	Aalborghus	Gymnasium.	

Langt	størstedelen	af	en	årgang	fra	STX	vil	efterfølgende	starte	på	en	mellemlang	eller	

lang	videregående	uddannelse	(Gymnasieskolernes	Rektorforening,	2013).	Samtidig	står	

de	over	for	at	skulle	afslutte	gymnasiet	inden	for	en	overskuelig	tidsramme,	hvorfor	det	

antages,	at	denne	gruppe	har	overvejelser	og	oplevelser	med	dét	at	vælge	uddannelse.	

Det	 er	 kun	 repræsentanter	 for	 denne	 gruppe,	 der	 er	 inkluderet	 i	

spørgeskemaundersøgelsen	samt	de	kvalitative	interviews.	Det	er	dermed	kun	3.g-elever	

fra	almene	gymnasier,	hvis	overvejelser	og	oplevelser,	der	danner	empirisk	grundlag	for	

undersøgelsen.	 Dette	 giver	 undersøgelsen	 en	 naturlig	 begrænsning,	 da	 den	 ikke	

nødvendigvis	kan	siges	at	være	udsigende	for	gymnasieelever	generelt	set,	da	der	kan	

være	 forskel	på	elever	 fra	STX,	HHX,	HTX	og	måske	særligt	HF.	Det	kunne	have	været	

interessant	at	undersøge,	hvorvidt	der	er	forskel	på	de	overvejelser	og	oplevelser,	elever	

gør	 sig,	 afhængigt	 af	 hvilken	 gymnasial	 uddannelse	 de	 går	 på.	 Det	 har	 dog	 været	

prioriteret	 at	 fokusere	 på	 STX	 for	 at	 få	 en	mere	 ensartet	 respondentgruppe,	 der	 gør	

elevernes	svar	mere	sammenlignelige.	

Undersøgelsen	 har	 sit	 primære	 empiriske	 udgangspunkt	 i	 interviews	 med	 3.g-elever	

(mere	herom	i	metodeafsnittet).	Dermed	må	undersøgelsen	ses	som	et	nedslag,	hvorved	

der	i	en	eller	anden	udstrækning	er	tale	om	et	øjebliksbillede.	Undersøgelsen	kan	således	

ikke	nødvendigvis	sige	noget	om	de	oplevelser	og	overvejelser,	folk	gør	sig	på	et	tidligere	

eller	 senere	 tidspunkt	 i	 relation	 til	 uddannelsesvalg	 eller	 om	 udviklingen	 i	 disse	

overvejelser.	 Det	 kunne	 have	 været	 interessant	 at	 undersøge	 udviklingen	 i	 de	

overvejelser,	der	bliver	gjort	i	forbindelse	med	valg	af	videregående	uddannelse	ved	at	

følge	 de	 samme	 elever	 over	 en	 periode.	 Det	 har	 dog	 ikke	 været	 muligt	 grundet	

tidsmæssige	begrænsninger.	

	

1.3	Specialets	relevans	

Der	 tales	meget	om,	hvilke	uddannelser	og	kompetencer	der	er	behov	 for	 i	 fremtiden	

(Andersen	M.	,	2014;	Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	2019a;	Albæk,	2018;	Hidan,	

2019)	 og	 i	 den	 forbindelse,	 hvilke	 uddannelser	 de	 unge	 bør	 vælge	 ud	 fra	 et	

samfundsmæssigt	perspektiv.	Alligevel	ses	der	kun	begrænset	forskning	om	unges	valg	
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af	videregående	uddannelse.	Nyere	danske	undersøgelser	relateret	til	uddannelsesvalg	

omhandler	 ofte	 valg	 af	 ungdomsuddannelse	 (Tænketanken	 DEA,	 2018;	 Juul	 &	 Pless,	

2015;	 Danmarks	 Evalueringsinstitut,	 2018),	 men	 ikke	 videregående	 uddannelse.	 En	

undersøgelse	 af	 3.g-elevers	 oplevelser	 og	 overvejelser	 i	 forbindelse	 med	 valg	 af	

videregående	uddannelse	kan	således	bidrage	med	ny	viden	på	området.	Der	ses	også	

begrænset	 engelsksproget	 forskning	 på	 området.	 Overførbarheden	 af	 internationale	

studier	om	unges	valg	af	videregående	uddannelse	anses	som	stærkt	begrænset,	hvorfor	

inddragelsen	heraf	er	begrænset.	Udfordringer	ved	at	overføre	internationale	studier	til	

danske	forhold	ligger	særligt	i	forhold	til	forskelle	i	uddannelsessystemer;	hvornår	og	på	

hvilken	 måde,	 der	 vælges	 videregående	 uddannelse,	 hvilket	 kan	 variere	 meget.	

Derudover	kan	kulturelle	forskelle	mindske	overførbarheden	af	studier	(Hofstede,	1980).	

Da	 inddragelsen	 af	 internationale	 studier	 er	 begrænset,	 udfoldes	 disse	 studier	 ikke	

yderligere	her.	

Uddannelsesvalg	er	samtidig	et	politisk	emne,	hvor	der	politisk	arbejdes	mod	at	 få	de	

studerende	hurtigere	i	gang	med	en	uddannelse	(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	

2019b)	 og	 derefter	 færdiggøre	 uddannelsen	 uden	 forsinkelser	 for	 derved	 at	mindske	

omkostningerne	hertil	(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	2018b).	Denne	måde	at	

italesætte	uddannelsesvalg	på	gør	i	høj	grad	de	unge	til	fyld	i	et	regneark.	Som	et	opgør	

med	 dette	 skrev	 Camilla	 Hutters	 tilbage	 i	 2004	 sin	 ph.d-afhandling	 om	 unges	

uddannelsesvalg	med	fokus	på,	hvordan	uddannelsesvalget	opleves	blandt	de	unge	selv	i	

forsøget	på	at	give	dem	en	stemme	(Hutters,	2004).	Der	er	dog	sket	meget	i	samfundet	og	

med	uddannelsessystemet	siden	2004,	der	gør,	at	de	unges	situation	i	dag	adskiller	sig	

fra	situationen	i	2004.	Her	nævnes	eksempelvis	Gymnasiereformen	(Rasmussen,	2016),	

Folkeskolereformen	(KL,	2013)	og	indførslen	af	7-trins	skalaen	i	2006-2007	(Børne-	og	

Undervisningsministeriet,	2019a).	Ændringer	i	uddannelsessystemet,	kombineret	med	at	

de	unge	i	dag	oplever	at	have	flere	psykiske	udfordringer	end	tidligere	(Thomsen,	2016;	

Ottosen	et	al	,	2010),	kan	gøre	det	særdeles	relevant	at	undersøge,	hvilken	situation	de	

unge	 står	 i,	 når	de	 i	 dag	 skal	 vælge	videregående	uddannelse.	Viden	herom	kan	være	

relevant	 for	 eksempelvis	 studievejledere	 i	 uddannelsessystemet	 samt	 forældre	 til	 de	

unge.	 Ydermere	 kan	 det	 give	 en	 forståelse	 for,	 hvordan	 samfundet	 og	 ændringer	 i	

strukturer	og	systemer	kan	påvirke	de	unge	 i	 forbindelse	med	deres	uddannelsesvalg,	

samt	hvilke	konsekvenser	disse	samfundsskabte	strukturer	kan	have.	Undersøgelsen	er	

dog	i	lige	så	høj	grad	relevant,	fordi	en	bedre	forståelse	af	de	unge	og	deres	situation	kan	
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kvalificere	 den	 vejledning	 og	 hjælp	 de	 unge	 får	 forud	 for	 et	 valg	 om	 videregående	

uddannelse.	

	

Kapitel	2	–	Videnskabsteori	og	metode	

I	 dette	 kapitel	 redegøres	 for	 specialets	 videnskabsteoretiske	 ståsted	 samt	metode	 og	

metodiske	overvejelser	i	forbindelse	med	undersøgelsen.	

	

2.1	Videnskabsteoretisk	position	

I	 dette	 afsnit	 redegøres	 for	 specialets	 videnskabsteoretiske	 position,	 og	 hvilke	

implikationer	dette	har	for	undersøgelsen.	

Specialet	anlægger	et	kritisk	blik	på,	hvordan	etablerede	institutioner	påvirker	individet	

i	en	konkret	kontekst;	uddannelsesvalg.	Undersøgelsen	af	dette	sker	med	udgangspunkt	

i	et	socialkonstruktivistisk	perspektiv.	Berger	og	Luckmann	anses	af	mange	som	centrale	

personer	 inden	 for	 socialkonstruktivismen	 (Egholm,	 2014).	De	 har	 fokus	 på,	 hvordan	

viden	skabes	i	en	interaktion	mellem	individet	og	dets	omgivelser	(Berger	&	Luckmann,	

1966).	 Heraf	 ses,	 at	 de	 betragter	 viden	 som	 socialt	 konstrueret.	 Berger	 &	 Luckmann	

(1966)	 fremhæver	 ydermere,	 hvordan	 samfundet	 og	 dets	 institutioner	 af	 individet	

opfattes	som	objektive	størrelser,	som	tages	for	givet	af	individet.	Dette	forhold	mellem	

individ	og	institutioner	er	en	væsentlig	del	af	dette	speciales	undersøgelsesfelt,	hvor	der	

i	høj	grad	tages	udgangspunkt	i	Berger	&	Luckmanns	(1966)	forståelse	af	institutioner	og	

socialkonstruktivistiske	tilgang.	Samtidig	er	fokus	for	denne	undersøgelse,	hvordan	disse	

institutioner,	der	betragtes	som	selvfølgelige,	påvirker	en	gruppe	i	en	konkret	kontekst.	

Målet	med	undersøgelsen	er	således	at	åbne	op	for	disse	selvfølgeligheder	og	samtidig	

have	et	kritisk	blik	på,	hvilke	konsekvenser	disse	selvfølgeligheder	kan	have	i	tråd	med	

den	socialkonstruktivistiske	erkendelsesinteresse	(Egholm,	2014).	

Udover	 at	 anse	 viden	 som	 social	 konstrueret,	 betragtes	 fænomener	 ligeledes	 som	

kontekstuelt	indlejret	inden	for	socialkonstruktivismen	(Wenneberg,	2002).	Det	betyder,	

at	undersøgelsen	nødvendigvis	må	ses	og	forstås	i	dens	kontekst.	Kontekstens	vigtighed	

begrænser	 således	 undersøgelsens	 generaliserbarhed	 til	 andre	 situationer,	 da	

undersøgelsesobjektet	ikke	kan	løsrives	fra	den	kontekst,	hvori	det	undersøges.	
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Idet	 fænomener	 ses	 som	 socialt	 konstruerede,	 betragtes	 de	 som	 kontinuerligt	

konstruerende	undervejs	i	undersøgelsen,	hvorfor	undersøgelsen	i	sig	selv	er	med	til	at	

påvirke	 det	 undersøgte.	 Ligeledes	 er	 jeg,	 som	 undersøger,	 med	 til	 at	 påvirke	 og	

konstruere	den	viden,	der	skabes	i	undersøgelsen.	Jeg	kan	derfor,	som	undersøger,	ikke	

løsrives	 fra	 undersøgelsen,	 hvilket	 hverken	 er	 et	 mål	 eller	 ønske	 inden	 for	

socialkonstruktivismen	(Egholm,	2014).	

Da	 undersøgelsen	 ikke	 kan	 ses	 uafhængigt	 af	 mig,	 har	 det	 været	 vigtigt	 at	 være	

gennemsigtig	omkring	de	metodiske	overvejelser,	der	ligger	til	grund	for	undersøgelsen.	

Gennemsigtighed	har	ydermere	været	vigtigt,	da	det	medvirker	til	at	øge	undersøgelsens	

reliabilitet,	da	gennemsigtighed	muliggør,	at	andre	kan	reproducere	undersøgelsen.	De	

metodiske	overvejelser	beskrives	undervejs	i	metodeafsnittet.	

	

2.2	Undersøgelsesdesign	

I	 undersøgelsen	 af	 3.g-elevers	 oplevelse	 i	 forbindelse	 med	 uddannelsesvalg	 og	

institutioners	påvirkning	heraf,	er	forskellige	metodiske	greb	anvendt.	Det	overordnede	

undersøgelsesdesign	 og	 de	 bagvedliggende	 overvejelser	 gennemgås	 i	 dette	 afsnit.	 De	

enkelte	metodiske	greb	uddybes	yderligere	i	de	kommende	afsnit.	

Da	 undersøgelsen	 har	 haft	 sit	 udgangspunkt	 i	 en	 generel	 nysgerrighed,	 har	

datakonstruktionen	 ikke	 været	 styret	 af	 hverken	 teori	 eller	 hypoteser.	 I	 stedet	 har	

datakonstruktionen	båret	præg	af	at	være	mere	 induktiv	 i	 sin	 tilgang	ved	at	gå	meget	

åbent	og	nysgerrigt	til	feltet.	Først	efter	datakonstruktionen	var	afsluttet	blev	tematikker	

og	teorier	udvalgt	på	baggrund	af	det	empiriske	grundlag.	

Der	 er	 i	 undersøgelsen	 anvendt	 forskellige	 metoder,	 hvorfor	 der	 er	 tale	 om	

metodekombination.	Ambitionen	med	 at	 kombinere	 forskellige	metoder	 har	 været,	 at	

metoderne	har	kunne	supplere	og	komplementere	hinanden	 for	dermed	at	 få	et	mere	

fyldestgørende	billede	 af	det	undersøgte	 fænomen	 (Frederiksen,	 2017).	Metoderne	er	

anvendt	 sekventielt,	 hvor	 det	 kvantitative	 i	 form	 af	 spørgeskema	 er	 anvendt	 først	

efterfulgt	af	det	kvalitative	i	form	af	interview	(Kelle,	2008).	Spørgeskema	har	primært	

haft	til	formål	at	sikre	udvælgelsen	af	kvalitative	informanter	til	interviews	for	at	sikre	

repræsentativiteten,	hvilket	kan	være	svært,	hvis	der	udelukkende	benyttes	kvalitative	

metoder	 (Kelle,	 2008).	 Derudover	 bidrager	 spørgeskemaundersøgelsen	 til	 en	 bredere	
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forståelse	af	konteksten.	Samlet	er	der	tale	om	et	indlejret	design	(Frederiksen,	2017),	

hvor	den	kvalitative	del	har	forrang	i	forhold	til	det	kvantitative.	

Indledningsvist	 er	 en	 spørgeskemaundersøgelse	 gennemført.	 Det	 korte	 spørgeskema	

blev	sendt	til	en	række	gymnasier	på	tværs	af	landet,	hvilket	resulterede	i	211	besvarelser	

fordelt	over	hele	landet.	Det	har	været	vigtigt	at	få	forskellige	landsdele	repræsenteret	i	

undersøgelsen	 for	 derved	 at	 øge	 repræsentativiteten	 af	 undersøgelsen,	 som	dermed	 i	

højere	grad	kan	ses	som	repræsentativ	for	3.g-elever	på	STX	generelt.	Først	og	fremmest	

var	formålet	med	spørgeskemaet	at	inddele	3.g-elever	i	forskellige.	Derudover	medvirker	

spørgeskemaet	til	at	belyse	den	situation,	3.g-elever	befinder	sig	i,	og	hvordan	situationen	

opleves	 hos	 en	 bredere	 gruppe.	 På	 baggrund	 af	 spørgeskemaundersøgelsen	 blev	 12	

informanter	 udvalgt	 til	 at	 deltage	 i	 semistrukturerede	 kvalitative	 interviews.	

Repræsentativitet	har	 ligeledes	været	 i	 fokus	 i	 udvælgelsen	af	de	12	 informanter,	 der	

repræsenterer	 forskellige	 svar	 i	 spørgeskemaundersøgelsen,	 ligesom	 de	 kommer	 fra	

forskellige	landsdele.	Formålet	med	de	kvalitative	interviews	var	at	få	indblik	i	de	tanker	

og	overvejelser,	3.g-elever	gør	sig	i	forbindelse	med	at	skulle	træffe	valg	om	uddannelse.	

Det	var	her	den	enkeltes	unikke	oplevelse,	der	stod	i	centrum.	

Til	at	undersøge	det	institutionelle	aspekt	er	primært	anvendt	dokumentanalyse.	Hvor	

de	 øvrige	metoder	 kan	 ses	 som	 komplementære,	 bidrager	 dokumentanalysen	med	 et	

andet	 og	 nyt	 perspektiv	 (Frederiksen,	 2017),	 idet	 det	 er	 den	 kontekst	 3.g-eleverne	

befinder	 sig	 i,	 der	 er	 hovedfokus.	Her	 er	 anvendt	 sekundære	og	 tertiære	dokumenter	

(Lynggaard,	2017)	i	form	af	nyhedsartikler,	rapporter	og	diverse	politiske	dokumenter.	

Idet	 formålet	 med	 at	 kombinere	 flere	 metoder	 har	 været	 at	 opnå	 flertydighed,	 øget	

kompleksitet	og	en	bedre	forståelse	for	fænomenet	i	sin	helhed	ligger	formålet	inden	for	

det	 konstruktivistiske	 paradigme	 (Mik-Meyer,	 2010).	 Kombinationen	 af	 metoder,	

herunder	kombinationen	af	kvantitative	og	kvalitative	metoder,	anses	derfor	ikke	som	

epistemologisk	 uforeneligt	 eller	 uforeneligt	 med	 specialets	 socialkonstruktivistiske	

tilgang.	
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2.3	Datakonstruktion	

I	 dette	 afsnit	 gennemgås	 de	 enkelte	 metodiske	 greb;	 spørgeskemaundersøgelse,	

kvalitative	interviews	og	dokumentanalyse	mere	dybdegående.	Afslutningsvist	samles	de	

mere	generelle	overvejelser,	der	relaterer	sig	til	specialets	metodiske	greb.	

	

2.3.1	Spørgeskemaundersøgelse	

Spørgeskemaet	blev	udsendt	til	en	række	gymnasier	fordelt	over	hele	landet,	hvilket	har	

resulteret	 i	 211	 besvarelser	 fordelt	 på	 tværs	 af	 Danmark.	 Følgende	 gymnasier	 er	

repræsenteret:	 Aalborghus	 Gymnasium,	 Bjerringbro	 Gymnasium,	 Ribe	 Katedralskole,	

Sønderborg	 Statsskole,	 Alssundgymnasiet	 Sønderborg,	 Odense	 Katedralskole,	 Høje	

Taastrup	Gymnasium,	Rungsted	Gymnasium	og	Egedal	Gymnasium.	Dermed	er	Nord-,	

Midt-,	Vest-	og	Sønderjylland,	Fyn,	Sjælland	samt	Københavnsområdet	repræsenteret.	På	

nogle	gymnasier	er	spørgeskemaet	delt	med	én	eller	flere	klasser,	mens	det	på	andre	er	

delt	med	 samtlige	 3.g-klasser.	 Dette	 samt	 gymnasiernes	 størrelse	 har	 gjort,	 at	 der	 er	

forskel	på,	hvor	godt	de	enkelte	gymnasier	er	repræsenteret.	Se	figur	1.	
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Spørgeskemaet	har	været	selvadministrerende,	idet	respondenterne	har	modtaget	et	link	

til	at	kunne	udfylde	skemaet.	Det	betyder,	at	respondenterne	ikke	har	haft	mulighed	for	

at	få	afklaret	eventuelle	spørgsmål	i	relation	til	besvarelsen.	På	trods	af	denne	udfordring,	

betragtes	det	dog	som	den	eneste	måde,	hvorpå	det	rent	praktisk	har	været	muligt	at	få	

så	mange	besvarelser,	der	fordeler	sig	så	bredt	i	Danmark.	

Spørgeskemaet	 indledes	 med	 information	 om	 formålet	 med	 undersøgelsen,	 hvad	

besvarelserne	 skal	 bruges	 til,	 samt	 hvordan	 deres	 informationer	 behandles.	 Herefter	

består	spørgeskemaet	af	8	spørgsmål	(bilag	1),	hvoraf	de	fleste	betragtes	som	faktuelt-

generelle	 spørgsmål	 (Olsen,	 2006).	 Disse	 spørgsmål	 omhandler	 køn,	 forældres	

uddannelsesbaggrund,	 samt	 hvilket	 gymnasium	 de	 går	 på.	 Til	 alle	 spørgsmål,	 med	

undtagelse	 af	 hvilket	 gymnasium	 respondenten	 går	 på,	 er	 anvendt	 lukkede	

svarkategorier.	Svarkategorierne	angående	forældres	uddannelsesbaggrund	er	baseret	

på	Danmarks	Akkrediteringsinstitution	(Danmarks	Akkrediteringsinstitution,	2018).	

De	faktuelt-generelle	spørgsmål	blev	efterfulgt	af	holdningsspørgsmål	(Olsen,	2006),	der	

omhandler,	 hvilken	 uddannelsestype	 respondenten	 kunne	 tænke	 sig,	 hvordan	

respondenten	 oplever,	 det	 er	 at	 vælge	 uddannelse,	 samt	 hvor	 sikre	 de	 er	 på,	 hvilken	

uddannelse	 de	 ønsker	 sig.	 Alle	 disse	 spørgsmål	 har	 ligeledes	 lukkede	 svarkategorier.	

Svarmuligheder	 i	 forhold	 til	 uddannelsestype	 er	 ligeledes	 baseret	 på	 Danmarks	

Akkrediteringsinstitution	 (Danmarks	 Akkrediteringsinstitution,	 2018).	 I	 forhold	 til	

respondentens	 oplevelse	 med	 at	 skulle	 vælge	 uddannelse,	 samt	 hvor	 sikker	

respondenten	er	i	forhold	til	at	skulle	vælge,	er	en	5-punkt	likert	skala	anvendt.	Likert-

skalaen	 er	 den	mest	 hyppigt	 anvendte	 skala	 og	 rummer	oftest	 4	 til	 7	 svarmuligheder	

(Wakita,	 Ueshima,	 &	 Noguchi,	 2012).	 5	 svarmuligheder	 er	 valgt	 til	 holdnings-

spørgsmålene,	da	det	giver	en	neutral	kategori,	hvorved	respondenter	ikke	tvinges	til	at	

tage	stilling.	Ligeledes	er	der	i	alle	de	lukkede	svarkategorier	en	”ved	ikke”	mulighed,	så	

respondenten	ikke	tvinges	til	at	afgive	svar.	

Afslutningsvist	 blev	 de	 bedt	 om	 at	 angive	 deres	 mail,	 så	 de	 kunne	 blive	 kontaktet	 i	

forbindelse	med	et	eventuelt	interview.	Dette	spørgsmål	blev,	ligesom	hvilket	gymnasium	

respondenten	går	på,	besvaret	i	et	fritekstfelt.	De	oplyste	mailadresser	er	efterfølgende	

fjernet	 fra	 datamaterialet	 for	 at	 sikre	 informanternes	 anonymitet,	 hvorfor	 de	 ikke	

fremgår	i	bilagsmaterialet.	
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2.3.2	Kvalitative	interviews	

På	baggrund	af	 spørgeskemaundersøgelsen	blev	en	 række	 respondenter	udvalgt	 til	 at	

deltage	 i	 interview.	Målet	med	 at	 udvælge	 respondenter	 til	 interview	 på	 baggrund	 af	

spørgeskemaundersøgelse	var	at	sikre	forskellighed	blandt	interviewpersonerne.	Særligt	

hvordan	de	oplever	uddannelsesvalget,	hvor	sikre	de	er	i	forhold	til	at	vælge	uddannelse,	

geografi	og	køn	blev	vægtet	tungt.	De	udvalgte	respondenter	fik	en	mail	tilsendt	med	en	

invitation	samt	yderligere	information	om	undersøgelsen	generelt,	interviewets	formål	

og	indhold.	Der	blev	derefter	gennemført	interviews	med	dem,	der	ønskede	at	medvirke.	

Der	er	i	alt	foretaget	12	interviews	af	cirka	30	minutters	varighed.	Med	6	interviews	med	

piger	og	6	interviews	med	drenge	er	kønsfordelingen	lige.	Formålet	med	de	kvalitative	

interviews	var	at	få	et	indblik	i	de	tanker	og	overvejelser	3.g-elever	gør	sig	i	forbindelse	

med	 uddannelsesvalg	 samt	 et	 indblik	 i	 deres	 oplevelser	 hermed.	 Informanter	 til	

interviewene	er	udvalgt	på	baggrund	af	 spørgeskemaundersøgelsen	og	er	 således	alle	

3.g-elever	fra	forskellige	gymnasier	(se	figur	2).	Informanterne	er	udvalgt,	så	de	så	vidt	

muligt	 afspejler	 de	 besvarelser,	 der	 er	 modtaget	 i	 spørgeskemaundersøgelsen.	

Informanternes	studieretning	var	inden	interviewet	ukendt	og	har	derved	ikke	været	et	

udvælgelseskriterium.	 Dette	 har	 ledt	 til	 en	 overvægt	 af	 informanter	 med	 en	

samfundsvidenskabelig	studieretning.	I	alt	har	7	informanter	en	samfundsvidenskabelig	

studieretning,	3	informanter	har	en	naturvidenskabelig	studieretning,	og	2	informanter	

har	 en	 sproglig	 studieretning.	 Eftersom	 undersøgelsen	 ikke	 har	 fokus	 på,	 hvad	

informanterne	 vælger,	 anses	 dette	 ikke	 som	 et	 problem.	 Samtidig	 ses	 der	 ingen	

umiddelbar	sammenhæng	mellem	studieretning	og	de	overvejelser,	 informanterne	gør	

sig.	Studieretning	anses	derfor	ikke	som	en	afgørende	faktor,	hvorfor	skævheden	heller	

ikke	ses	som	et	problem	for	undersøgelsen.	
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Alle	 interviews	 er	 afholdt	 på	 informantens	 gymnasium	en	dag	 efter	 skoletid.	Dette	 er	

valgt	 primært	 af	 praktiske	 årsager,	 da	 det	 ikke	 blev	 betragtet	 som	 realistisk,	 at	

informanterne	 ville	 have	 mulighed	 for	 at	 komme	 til	 København	 for	 at	 deltage	 i	 et	

interview.	 Derudover	 anses	 informantens	 gymnasium	 som	 et	 sted,	 hvor	 informanten	

antages	at	være	forholdsvis	tryg,	hvilket	kan	have	en	effekt	på,	hvor	meget	de	åbner	op	

under	 interviewet	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2015).	 Det	 har	 været	 en	 prioritet,	 at	 alle	

interviews	blev	afholdt	ansigt	til	ansigt	og	ikke	foregik	over	eksempelvis	telefon.	Dette	er	

primært	prioriteret	da	det,	at	begge	parter	er	fysisk	til	stede	samme	sted,	giver	adgang	til	

kropssprog,	 ansigtsmimik	 med	 mere.	 Det	 gør	 det	 nemmere	 at	 afværge	 eventuelle	

misforståelser,	ligesom	det	også	giver	adgang	til	en	ekstra	dimension,	da	meget	mening	

og	 viden	 konstrueres	 via	 kropssprog,	 mimik	 og	 andre	 nonverbale	 aspekter	 af	

kommunikation	(Ellingson,	2012).	

Hvert	 interview	 blev	 indledt	 med	 en	 briefing,	 hvor	 informanten	 blev	 informeret	 om	

formålet	med	interviewet,	hvad	det	skulle	bruges	til	og	så	videre.	De	blev	ydermere	bedt	

om	at	give	samtykke	til,	at	interviewet	blev	optaget	med	henblik	på	senere	transskription,	

hvilket	alle	accepterede.	De	blev	desuden	informeret	om,	at	de	ville	blive	anonymiseret,	

hvilket	ingen	dog	følte	behov	for.	Det	er	alligevel	valgt	at	anonymisere,	da	jeg	ikke	mener,	

det	bringer	yderligere	værdi	 til	undersøgelsen	at	vide	præcis,	hvem	informanterne	er.	
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Anonymiseringen	er	således	for	at	beskytte	informanterne,	således	at	det	på	ingen	måde	

kan	komme	dem	til	last	at	have	medvirket	i	undersøgelsen.	

Informanterne	blev	i	interviewene	positioneret	som	eksperter,	da	de	besidder	en	særlig	

viden	 om	 og	 forståelse	 af	 det,	 der	 undersøges	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2015).	

Undersøgelsens	 induktive	 tilgang,	 kombineret	med	 det	 at	 informanten	 betragtes	 som	

ekspert	har	haft	betydning	 i	 forhold	 til	 at	udarbejde	en	 spørgeguide.	 Spørgeguiden	er	

relativ	simpel	og	består	ikke	af	særlig	mange	spørgsmål	(se	bilag	2),	da	der	gives	meget	

rum	 til,	 at	 interviewet	 må	 omhandle	 dét,	 der	 fylder	 hos	 informanten.	 Den	

semistrukturerede	form	giver	interviewet	et	eksplorativt	element,	hvor	der	er	mulighed	

for	at	opdage	helt	nye	perspektiver	(Kvale	&	Brinkmann,	2015).	Samtidig	er	der	dog	en	

række	 spørgsmål,	 alle	 informanter	 er	 blevet	 stillet,	 således	 at	 der	 er	 en	 vis	

sammenlignelighed	på	 tværs	 af	 interviewene.	 Ligeledes	har	disse	 spørgsmål	 sikret,	 at	

visse	 elementer	 blev	 afdækket	 i	 alle	 interviewene.	 De	 fastlagte	 spørgsmål	 har	

overvejende	været	relativt	åbne	i	sin	form,	således	at	informantens	svar	kunne	gå	i	flere	

retninger.	Undervejs	er	anvendt	forskellige	teknikker	med	henblik	på	at	øge	interviewets	

reliabilitet,	herunder	gentagelse	af	informantens	besvarelser	eller	variationer	af	”så	det	

jeg	hører	dig	sige	er…”	(Kvale	&	Brinkmann,	2015).	Alle	interviews	blev	afsluttet	med	et	

spørgsmål,	 hvor	 informanten	 blev	 bedt	 om	 at	 opsummere,	 hvad	 der	 var	 vigtigst	 for	

informanten	 i	 forhold	 til	 uddannelsesvalg.	 Dette	 spørgsmål	 fungerede	 både	 som	

afrunding,	ligesom	det	havde	til	formål	at	øge	validiteten	af	interviewet	i	forhold	til	den	

efterfølgende	tolkning	heraf	(Kvale	&	Brinkmann,	2015).	

Alle	 interviews	 er	 optaget	 og	 efterfølgende	 transskriberet	 i	 fuld	 længde	 (bilag	 4-15).	

Transskriberingen	 af	 interviewene	 er	 foretaget	 så	 tæt	 som	 muligt	 på	 interviewets	

afholdelse.	 Interviewene	 er	 transskriberet	 ordret,	 dog	 er	 ord	 som	 eksempelvis	 ”øh”	

udeladt.	Det	medfører,	at	dele	fremstår	mere	eller	mindre	usammenhængende,	hvilket	

dog	 betragtes	 som	 normalt	 for	 talesprog	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2015).	 Det	 er	 valgt	 at	

transskribere	så	nøjagtigt	som	muligt,	for	at	oversættelsen	fra	tale	til	skrift	ikke	ændrer	

unødigt	 ved	 det	 sagte.	 Transskriptionen	 er	 dog	 redigeret	 i	 forbindelse	 med	

anonymisering	 af	 informanten,	 når	 dette	 har	 været	 nødvendigt.	 Navnene	 på	

informanterne,	 som	 de	 fremgår	 i	 specialet,	 er	 opdigtede	 navne,	 mens	 navnene	 på	

gymnasierne	er	bevaret.	Det	bemærkes,	at	citater	der	fremgår	som	del	af	dette	speciale	

er	renskrevet	en	smule	for	forståelsens	skyld.	
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2.3.4	Dokumentanalyse	

Dokumentanalyse	kan	 rumme	 tekstbegrebet	 i	 bred	 forstand,	men	det	 er	udelukkende	

skriftlige	 dokumenter,	 der	 inddrages	 i	 nærværende	 speciale.	 Disse	 dokumenter	 er	

fikseret	i	tid	og	kan	således	sige	noget	om	den	tid,	hvori	de	er	blevet	til	(Lynggaard,	2017).	

De	 valgte	 dokumenter,	 der	 indgår	 i	 dette	 speciale	 er	 primært	 politiske	 dokumenter,	

rapporter	 samt	 nyhedsartikler,	 der	 alle	 er	 offentligt	 tilgængelige.	 De	 dokumenter	 der	

indgår	 i	 den	 institutionelle	 analyse	 betragtes	 som	 værende	 sekundære	 og	 tertiære	

(Lynggaard,	 2017).	 Dokumenterne	 giver	 ikke	 et	 fyldestgørende	 billede	 af	 de	

institutionelle	 rammer,	 hvilket	 i	 øvrigt	 betragtes	 som	 umuligt.	 Det	 er	 dog	 forsøgt	 at	

anvende	 et	 bredt	 sæt	 dokumenter	 for	 at	 sikre	 repræsentativiteten	 bedst	 muligt	 og	

dermed	 analysens	 troværdighed.	 Bredden	 har	 været	 vigtig,	 idet	 det	 mindsker	

sandsynligheden	for,	at	analysen	beror	på	et	skævt	datagrundlag.	Samtidig	er	de	enkelte	

dokumenters	troværdighed	og	autenticitet	vurderet,	førend	de	er	inddraget	i	den	videre	

analyse.	Troværdighed	og	autenticitet	er	vurderet	primært	på	baggrund	af	dokumentets	

ophav.	Heri	 ligger	også	en	vurdering	af,	 om	dokumentets	ophav	måtte	have	en	 særlig	

bagvedliggende	agenda,	samt	hvilken	effekt	dette	kan	have.	

Ligesom	 de	 kvalitative	 interviews	 har	 dokumentanalysen	 også	 båret	 præg	 af	 at	 være	

overvejende	 induktiv	 i	 sin	 tilgang.	 Den	 overvejende	 analytisk-induktive	 (Lynggaard,	

2017)	tilgang	har	gjort,	at	teorier	og	tematikker	er	udledt	på	baggrund	af	det	samlede	

datamateriale,	herunder	særligt	dokumentanalysen	og	de	kvalitative	interviews.	

	

2.3.5	Samlede	overvejelser	i	forhold	til	datakonstruktion	

I	dette	afsnit	gennemgås	mere	overordnede	metodiske	overvejelser,	der	relaterer	sig	til	

undersøgelsen	generelt.	

	

2.3.5.1	Repræsentativitet	og	generaliserbarhed	

Undersøgelsen	 er	 afgrænset	 til	 kun	 at	 inddrage	 3.g-elever	 og	 de	 oplevelser	 og	

overvejelser,	de	har	gjort	sig	i	forbindelse	med	uddannelsesvalg	på	nuværende	tidspunkt.	

Dette	 valg	 er	 truffet	 for	 at	 sikre,	 at	 informanterne	 befinder	 sig	 i	 nogenlunde	 samme	

situation.	Samtidig	antages	det,	 at	3.g-elever	har	gjort	 sig	nogle	overvejelser	 samt	har	

oplevelser	 relateret	 til	 det	 at	 skulle	 vælge	 uddannelse,	 idet	 de	 snart	 er	 færdige	 med	



Side	17	af	89	
	

gymnasiet	 og	 dermed	 står	 over	 for	 valg	 relateret	 til	 deres	 fremtid.	 Det	 begrænsede	

empiriske	 udsnit	 giver	 dog	 undersøgelsen	 nogle	 begrænsninger	 i	 forhold	 til,	 at	

undersøgelsen	 udelukkende	 kan	 sige	 noget	 om	 netop	 de	 oplevelser	 og	 overvejelser,	

individer	gør	sig,	umiddelbart	 før	de	afslutter	gymnasiet.	Undersøgelsen	kan	 ikke	sige	

noget	 om,	 hvorvidt	 de	 oplevelser	 og	 overvejelser	 individer	 ville	 gøre	 sig	 i	 forhold	 til	

uddannelsesvalg	 på	 et	 senere	 tidspunkt	 ville	 afvige	 fra	 det,	 der	 fremkommer	 i	 denne	

undersøgelse.	 Overførbarheden	 af	 undersøgelsens	 resultater	 til	 andre	 situationer	 end	

uddannelsesvalg	 er	 desuden	 begrænset	 grundet	 undersøgelsens	 videnskabsteoretiske	

udgangspunkt.	 Formålet	 med	 undersøgelsen	 har	 ikke	 været	 at	 generalisere	

undersøgelsens	resultater	ud	i	bredere	forstand	end	på	3.g-elever	og	deres	oplevelser	og	

overvejelser,	hvorfor	den	begrænsede	situationsmæssige	overførbarhed	ikke	anses	som	

et	problem.	I	stedet	har	formålet	været	at	give	et	indblik	i	og	en	forståelse	af,	hvordan	de	

institutionelle	 rammer	 påvirker	 3.g-elever	 i	 uddannelsessystemet	 i	 relation	 til	

uddannelsesvalg.	 Med	 dette	 som	 fokus	 for	 undersøgelsen	 kan	 det	 ikke	 afvises,	 at	

undersøgelsens	 resultater	 ligeledes	 kan	 være	 relevante	 på	 et	 tidligere	 eller	 senere	

tidspunkt	end	slutningen	af	3.g,	da	disse	samfundsskabte	strukturer	ligeledes	kan	antages	

at	 have	 indflydelse	 på	 et	 tidligere	 og	 senere	 tidspunkt.	 For	 at	 sikre	 undersøgelsens	

generaliserbarhed	 bedst	 muligt	 har	 det	 derfor	 været	 vigtigt	 at	 sikre	 en	 vis	

repræsentativitet	i	 forhold	til	det,	der	søges	undersøgt	i	dette	speciale.	Udvælgelsen	af	

informanter	 på	 baggrund	 af	 spørgeskemaundersøgelsen,	 så	 informanterne	 i	 høj	 grad	

reflekterer	 besvarelserne	 herfra,	 er	 sket	 med	 henblik	 på	 at	 øge	 undersøgelsens	

repræsentativitet.	 Repræsentativiteten	 er	 derudover	 søgt	 sikret	 ved	 at	 inddrage	

respondenter	 samt	 interviewe	 informanter	 på	 tværs	 af	 Danmark,	 således	 at	

undersøgelsens	empiriske	grundlag	ikke	er	geografisk	begrænset.		

	

2.3.5.2	Debrief	og	afslutning	på	interviews	

Under	flere	interviews	viste	det	sig,	at	uddannelsesvalg	var	et	emne	forbundet	med	stor	

usikkerhed	 og	 flere	 følelser	 end	 forventet.	 Dette	 gjorde,	 at	 flere	 interviews	 efter	

optagelsen	stoppede	blev	efterfulgt	af	en	længerevarende	debriefing,	der	i	højere	grad	

tog	form	som	en	samtale	mellem	mig	og	den	pågældende	informant.	Disse	samtaler	er	

ikke	 optaget	 og	 derfor	 heller	 ikke	 transskriberet,	 hvorfor	 indholdet	 af	 disse	 samtaler	

heller	ikke	indgår	i	dette	speciale.	Det	har	dog	alligevel	overrasket	og	gjort	indtryk	på	mig,	
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hvor	meget	det	fylder	for	informanterne,	og	hvor	mange	store	følelser,	der	er	forbundet	

med	 dét	 at	 skulle	 vælge	 uddannelse.	 Dette	 forhold	 har	 gjort	 anonymiseringen	 særlig	

vigtig	med	henblik	på	at	beskytte	og	udvise	respekt	over	for	informanterne	i	forhold	til,	

at	de	har	åbnet	sig	så	meget	op	i	løbet	af	interviewene.	Dét,	at	informanterne	har	åbnet	så	

meget	op,	betragtes	som	udtryk	for,	at	det	lykkedes	at	etablere	et	fortroligt	rum,	hvori	

informanten	kunne	være	ærlig	og	sige,	hvad	informanten	måtte	have	på	hjerte.	Dette	taler	

for	interviewenes	kvalitet,	da	det	ses	som	udtryk	for,	at	informanterne	har	svaret	ærligt	

og	åbent	på	de	spørgsmål,	de	blev	stillet.	

Det	 har	 været	 vigtigt	 for	 mig	 under	 hele	 undersøgelsen	 at	 distancere	 mig	 selv	 og	

positionere	mig	selv	som	undersøger	og	ikke	engagere	mig	for	personligt,	men	det	blev	

udfordret	 under	 disse	 debriefinger.	 Jeg	 vurderede	 dog,	 at	 det	 var	 vigtigere	 at	 give	

informanterne	en	ordentlig	afslutning	på	interviewet.	

	

2.3.5.3	Reliabilitet	og	validitet	

Reliabilitet	 og	 validitet	 er	 typiske	 kvalitetskriterier,	 der	 benyttes	 i	 forbindelse	 med	

kvantitative	 undersøgelser,	 og	 hvorvidt	 disse	 begreber	 bør	 og	 kan	 overføres	

meningsfuldt	til	kvalitative	undersøgelser	er	til	diskussion	(Bryman,	Becker,	&	Sempik,	

2008).	Mens	 særligt	 validitet,	men	også	 i	 nogen	 grad	 reliabilitet,	 af	mange	 anses	 som	

relevante	 inden	 for	 kvalitativ	 forskning,	 suppleres	 disse	 med	 kriterier	 så	 som	

gennemsigtighed	 og	 troværdighed	 (Bryman,	 Becker,	 &	 Sempik,	 2008).	

Gennemsigtigheden	er	 forsøgt	opnået	 i	denne	undersøgelse	ved	 løbende	at	gennemgå	

overvejelser	i	forbindelse	med	metodiske	til-	og	fravalg,	hvilket	igen	kan	øge	reliabiliteten	

af	 undersøgelsen.	 Validitet	 handler	 sædvanligvis	 om,	 hvorvidt	 en	 undersøgelse	

undersøger	det,	den	har	 til	 formål	at	undersøge	(Bryman	&	Bell,	2015).	Der	er	 i	dette	

speciale	arbejdet	med	at	øge	undersøgelsens	validitet	primært	ved	at	benytte	forskellige	

metoder	og	kilder	til	data;	spørgeskema,	interviews	samt	dokumenter.	Udover	validitet	

fremhæves	 troværdighed	 også	 som	 et	 væsentligt	 kvalitetskriterie	 for	 nærværende	

speciale.	 Det	 omhandler,	 hvorvidt	 informanternes	 svar	 anses	 som	 troværdige.	 Dette	

forhold	anses	som	særligt	centralt	i	forhold	til	denne	undersøgelse,	som	i	høj	grad	beror	

på	informanternes	besvarelser.	Troværdigheden	vurderes	at	være	høj,	da	informanterne,	

jævnfør	ovenstående	afsnit,	har	åbnet	sig	meget	op,	hvilket	opfattes	som	et	udtryk	for	

ærlighed.	 Det	 underbygges	 yderligere	 af	 transskriptionerne	 (bilag	 4-15),	 hvor	 det	
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fremgår,	at	informanterne	af	og	til	har	svært	ved	at	finde	de	rette	ord	og	taler	mere	eller	

mindre	usammenhængende.	Dette	taler	for,	at	troværdigheden	ved	interviewene	er	høj.	

Troværdighed	 og	 gennemsigtighed	 anses	 i	 dette	 speciale	 som	 særligt	 væsentlige	

kvalitetsparametre.	Dette	med	udgangspunkt	i,	at	disse	kriterier	i	højere	grad	anses	som	

relevante	 og	 meningsfulde	 for	 kvalitative	 undersøgelser	 (Bryman,	 Becker,	 &	 Sempik,	

2008).	 Dermed	 ikke	 sagt	 at	 validitet	 og	 reliabilitet	 ikke	 har	 været	 væsentlige	

kvalitetskriterier	i	forbindelse	med	undersøgelsen.	

	

Kapitel	3	–	Teori	

I	dette	kapitel	gennemgås	den	teori,	der	spiller	en	central	rolle	i	dette	speciales	analyse	

og	 diskussion.	 Til	 at	 undersøge	 de	 samfundsskabte	 strukturer	 anvendes	 institutionel	

teori	kombineret	med	begrebet	cues	hentet	fra	sensemaking	teori.	Cues	anvendes	særligt	

til	 at	 identificere	 de	 strukturer,	 der	 synes	 at	 spille	 en	 særlig	 rolle	 for	 3.g-eleverne.	 I	

undersøgelsen	 af	 3.g-elevernes	 oplevelser	 og	 overvejelse	 inddrages	 særligt	 social	

identitetsteori	 og	 social	 kategorisering	 til	 at	 undersøge,	 hvordan	 individet	 navigerer	 i	

forhold	 til	 de	 samfundsskabte	 strukturer.	 Til	 sammen	 danner	 dette	 teoretisk	

udgangspunkt	 for	 at	 undersøge	 de	 samfundsskabte	 strukturer	 og	 individet	 i	 relation	

hertil.		

	

3.1	Institutionel	teori	

Institutionel	 teori	 er	 et	 broget	 felt,	 der	 har	 udviklet	 sig	 i	mange	 forskellige	 retninger,	

ligesom	 begrebet	 ”institution”	 har	 mange	 definitioner	 (Scott,	 1995).	 I	 dette	 afsnit	

redegøres	der	for	den	institutionelle	tilgang,	der	anvendes	i	dette	speciale.	

Indledningsvist	 er	 det	 væsentligt	 at	 fremhæve,	 at	 institutioner	 hverken	 kan	 eller	 skal	

forveksles	med	organisationer.	Dette	er	væsentligt	 at	 slå	 fast	 fra	 starten,	da	man	 rent	

sprogligt	 på	 dansk	 kan	 have	 en	 tendens	 til	 at	 bruge	 begrebet	 institution	 om	 det,	 der	

egentlig	er	en	organisation.	Der	tages	i	dette	speciale	udgangspunkt	i	Scotts	(1995,	s.	33)	

definition:	 ”Institutions	 consist	 of	 cognitive,	 normative,	 and	 regulative	 structures	 and	

activities	that	provide	stability	and	meaning	to	social	behavior.”.	For	at	betragtes	som	en	

institution,	 skal	 førnævnte	elementer	have	opnået	en	høj	grad	af	modstandsdygtighed	
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(Scott,	 2003).	 Institutioner	 inkluderer	 blandt	 andet	 formelle	 love,	 normer,	 værdier,	

meningssystemer	samt	idéer	om	passende	adfærd,	der	alle	har	opnået	en	vis	stabilitet.	

På	 baggrund	 heraf	 argumenteres	 der	 for,	 at	 institutioner	 kan	 betragtes	 som	

samfundsskabte	strukturer.	Det	er	 i	høj	grad	Scotts	 forståelse	af	 institutioner,	 ligesom	

Scotts	 (1995)	 forståelse	 af	 institutioner	 som	 bestående	 af	 regulative,	 normative	 og	

kulturelt-kognitive	 elementer,	 der	 spiller	 en	 væsentlig	 rolle	 for	 denne	 undersøgelse.	

Denne	 skelnen	 er	 relevant	 for	 dette	 speciale,	 da	 elementerne	 beror	 på	 forskellige	

mekanismer	 og	 logikker,	 og	 dermed	 kan	 institutioners	 effekt	 og	 indflydelse	 variere	

afhængigt	af,	hvilke	elementer	der	dominerer	(Scott,	1995).	Det	er	med	udgangspunkt	

heri,	at	dette	speciale	undersøger,	hvilke	af	disse	elementer,	der	synes	dominerende	for	

de	forskellige	institutioner,	der	identificeres.	Dette	med	henblik	på	at	kunne	undersøge,	

hvilken	effekt	de	forskellige	institutioner	kan	have	på	individet	og	individets	handling.	

Scotts	 (1995)	 teoretiske	 ramme	 inddrages	 således	 i	 dette	 speciale	med	 henblik	 på	 at	

identificere	 de	 institutioner,	 der	 synes	 særligt	 betydende,	 samt	 at	 undersøge,	 hvilken	

indflydelse	institutionerne	kan	have	med	udgangspunkt	i,	hvilke	af	de	tre	elementer,	der	

synes	at	dominere.	

Institutioner	 rummer	 opfattelser	 af,	 hvad	 der	 betragtes	 som	 passende	 adfærd	 for	 en	

given	gruppe	(Scott,	1995).	Udover	at	forme	social	adfærd	kan	institutioner	dermed	også	

begrænse	det	oplevede	handlerum	(Barley	&	Tolbert,	1997;	Thornton	&	Ocasio,	2008).	

Disse	opfattelser	omfatter	også	forventninger	til	adfærd	og	kan	dermed	lægge	et	pres	på	

individer	 inden	 for	 den	 givne	 gruppe	 til	 at	 agere	 på	 en	 særlig	 vis	 (Scott,	 1995).	

Institutioner	begrænser	 således	 individuel	handling	 samtidig	med	at	 institutioner	kan	

være	kilde	til	agens	(Thornton	&	Ocasio,	2008).	Individuelle	handlinger	og	beslutninger	

betragtes	således	som	et	resultat	af	et	samspil	mellem	individuel	agens	og	institutionelle	

faktorer	 (Thornton	 &	 Ocasio,	 2008).	 I	 relation	 til	 hvordan	 institutioner	 kan	 påvirke	

handling	suppleres	Scott	(1995)	med	øvrige	teoretikere,	da	disse	har	fokuseret	på	netop	

forholdet	mellem	institutioner	og	handling	og	derfor	kan	bidrage	med	noget	udover	det,	

der	findes	hos	Scott	(1995).	Deres	forståelse	af	institutioner	anses	som	foreneligt	med	

Scotts	(1995)	og	dermed	dette	speciales.	

Samtidig	med	at	institutionelle	faktorer	påvirker	adfærd,	skabes	og	vedligeholdes	disse	

institutionelle	faktorer	gennem	adfærd	(Scott,	1995;	Barley	&	Tolbert,	1997).	Individet	

er	således	på	én	gang	underlagt	institutioner	og	medskabere	af	disse.	Det	ses	heraf	også,	
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hvordan	 institutioner	 betragtes	 som	 socialt	 konstruerede.	 Forståelsen	 af	 institutioner	

som	sociale	konstruktioner	ligger	i	tråd	med	specialets	videnskabsteoretiske	tilgang.	På	

trods	af	at	institutioner	betragtes	som	sociale	konstruktioner,	som	individet	selv	er	med	

til	 at	 skabe,	 antager	 institutioner	 for	 individet	 i	 højere	 grad	 form	 af	 en	 objektiv	 og	

selvfølgelig	størrelse	(Scott,	1995;	Berger	&	Luckmann,	1966;	Thornton	&	Ocasio,	2008).		

	

3.2	Cues	

I	dette	afsnit	introduceres	kort	til	begrebet	cues	ud	fra	en	sensemaking-teoretisk	tilgang.	

Inden	for	sensemaking	arbejdes	der	med	begrebet	cues.	Denne	del	af	Karl	Weicks	(1995)	

sensemaking-teori	anvendes	i	dette	speciale	til	at	belyse,	hvilke	cues	institutioner	giver	

3.g-eleverne	 i	 forhold	 til	 den	 situation,	 de	 befinder	 sig	 i,	 samt	 hvordan	 3.g-eleverne	

håndterer	disse	cues.	Derved	anvendes	cues	i	høj	grad	til	at	identificere	de	institutioner,	

der	har	særlig	indflydelse	på	uddannelsesvalget.	Derudover	anvendes	cues	i	høj	grad	til	

at	 strukturere	 specialets	 analyse,	 men	 har	 samtidig	 analytisk	 værdi	 i	 sig	 selv.	 Der	

redegøres	 derfor	 i	 dette	 afsnit	 kort	 for,	 hvad	 cues	 er	 ud	 fra	 et	 sensemaking-teoretisk	

perspektiv,	samt	hvordan	det	relaterer	sig	til	de	institutionelle	faktorer.	Øvrige	dele	af	

sensemaking-teorien	anvendes	ikke	i	dette	speciale,	hvorfor	disse	ikke	behandles.	

Der	 tages	 i	 dette	 speciale	 udgangspunkt	 i	 Weicks	 (1995)	 definition	 og	 forståelse	 af	

begrebet	 cues,	 da	 det	 indgår	 som	 del	 i	 sensemaking-teorien,	 der	 blev	 introduceret	 af	

netop	Weick.	 Cues	 hjælper	 individet	 til	 kognitivt	 at	 forbinde	 elementer,	 der	 leder	 til	

handling	 (Weick,	 1995).	 Cues	 er	 typisk	 simple	 og	 genkendelige	 strukturer,	 som	 får	

afgørende	betydning	for,	hvordan	et	individ	skaber	mening	med	og	i	den	kontekst,	det	

befinder	 sig	 i	 (Weick,	 1995).	 Selvom	 et	 cue	 kun	 rummer	 en	 lille	 delmængde	 af	 den	

information	og	kompleksitet,	en	given	kontekst	indeholder,	betragtes	et	cue	typisk	som	

fuldstændigt	 udsigende	 (Weick,	 1995).	 Cues	 kan	 dermed	 hjælpe	 individet	 med	 at	

reducere	kontekstens	kompleksitet,	hvilket	 taler	 ind	 i	en	 forståelse	af	mennesket	som	

begrænset	 rationelt	 (Simon,	 1956).	 Udvundne	 cues	 bliver	 en	 måde	 for	 et	 individ	 at	

forholde	sig	til	og	forstå	den	kontekst,	hvori	det	befinder	sig.	Hvilke	tegn	der	får	betydning	

er	afhængigt	af	konteksten,	 ligesom	konteksten	også	har	betydning	 for,	hvordan	disse	

tegn	forstås	(Weick,	1995).	Meget	handling	udløses	på	baggrund	af	udvundne	cues,	og	

disse	 cues	 aktiverer	 visse	 identiteter,	 handlingsrammer	 og	 dertilhørende	 scripts	 for	
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handling	 (Weber	 &	 Glynn,	 2006).	 Da	 institutionelle	 faktorer	 er	 med	 til	 at	 forme	

konteksten,	argumenteres	der	her	for,	at	de	institutionelle	faktorer	kan	have	indflydelse	

på,	hvilke	 cues,	der	 får	betydning,	 såvel	 som,	hvordan	disse	 cues	 forstås.	Dermed	kan	

institutionelle	faktorer	være	med	til	at	styre	individers	handling	(Weber	&	Glynn,	2006).	

Da	 det	 institutionelle	 i	 høj	 grad	 betragtes	 som	 selvfølgeligt	 for	 individet,	 kan	 denne	

påvirkning	forekomme,	uden	at	individet	er	bevidst	herom	(Weber	&	Glynn,	2006).	Cues	

kan	således	hjælpe	til	at	identificere	de	bagvedliggende	institutioner,	der	har	indflydelse	

på	individerne,	da	cues	kan	ses	som	udtryk	for	disse	institutioners	indflydelse.		

	

3.3	Social	identitetsteori	

Der	tages	i	dette	speciale	udgangspunkt	i	social	identitetsteori	i	forståelsen	af	individets	

identitet.	 Idet	 uddannelsesvalg	 er	 noget,	 hvor	 identitet	 og	 identitetsdannelse	 fylder	

blandt	informanterne,	bliver	det	således	interessant	at	undersøge,	hvordan	identiteten	

kommer	 i	 spil,	 samt	 hvilke	 konsekvenser	 dette	 kan	 have.	 Med	 udgangspunkt	 i	 social	

identitetsteori	 spiller	 gruppetilhørsforhold	 en	 afgørende	 rolle	 for	 individet	 og	 dets	

identitet	 både	 i	 forhold	 til	 at	 reducere	 usikkerhed	 samt	 at	 etablere	 en	 positiv	

selvopfattelse	(Hogg	&	Terry,	2000).	Når	der	tages	udgangspunkt	i	social	identitetsteori,	

er	 det	 dermed	 ikke	 meningsfuldt	 at	 se	 på	 individet	 isoleret	 fra	 dets	 omgivelser	 og	

gruppetilhørsforhold.	 Individet	 betragtes	 derfor	 i	 dette	 speciale	 i	 høj	 grad	 som	

repræsentant	 for	 de	 sociale	 grupper	 og	 grupperinger,	 som	 individet	 tilhører.	 Social	

identitetsteori	 giver	blik	 for,	 hvilke	 grupperinger	 individet	 indgår	 i,	men	også	hvilken	

betydning	 disse	 gruppetilhørsforhold	 kan	 have	 for	 deres	 identitet	 og	 adfærd.	 I	 den	

forbindelse	 nævnes	 særligt	 gruppen	 ”gymnasieelev”,	 som	 alle	 informanter	 tilhørte	 på	

tidspunktet	for	interviewene.	

Social	 identitetsteori	 anser	 et	 individs	 identitet	 som	 værende	 baseret	 på	 sociale	

kategorier	 og	 kategoriseringer	 (Stryker	 &	 Burke,	 2000).	 Med	 udgangspunkt	 i	 social	

identitetsteori	betragtes	identitet	som	social	funderet	(Brewer	&	Gardner,	1996;	Hogg	&	

Terry,	 2000).	 Det	 betyder,	 at	 “[…]	 individuals	 define	 themselves	 in	 terms	 of	 their	

relationships	 to	others	and	to	social	groups”	 (Brewer	&	Gardner,	1996,	s.	83).	 Identitet	

bliver	 hermed	 dynamisk	 og	 flertydigt,	 da	 et	 individ	 typisk	 vil	 have	 flere	 sociale	

tilhørsforhold,	 ligesom	disse	 tilhørsforhold	kan	ændres	undervejs.	 Samtidig	 forskydes	

grænsen	 for	 et	 individ,	 da	 individets	 identitet	 i	 højere	 grad	 bliver	 til	 i	 kraft	 af	
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gruppetilhørsforhold	 (Brewer	 &	 Gardner,	 1996).	 Gruppen	 hvortil	 individet	 har	 et	

tilhørsforhold	bliver	en	 in-group,	mens	øvrige	grupperinger	vil	udgøre	out-groups	 for	

individet.	(Brewer	&	Gardner,	1996).	Hvor	individet	vil	søge	at	 ligne	den	prototype	en	

given	 in-group	har,	 vil	 individet	 samtidig	 søge	at	 adskille	 sig	 fra	out-groups	og	disses	

prototyper.	 Med	 udgangspunkt	 i	 et	 ønske	 om	 et	 positivt	 selvværd	 for	 individet	 vil	

individet	 således	 søge	 mod	 in-groups	 og	 derved	 samtidig	 distancere	 og	 adskille	 sig	

yderligere	 fra	out-groups	(Hogg	&	Terry,	2000).	Prototyper	er	kendetegnet	ved,	at	de:	

”[…]	 embody	 all	 attributes	 that	 characterize	 groups	 and	 distinguish	 them	 from	 other	

groups,	including	beliefs,	attitudes,	feelings,	and	behaviors.”	(Hogg	&	Terry,	2000,	s.	123-

124).	Prototyper	spiller	her	en	væsentlig	rolle,	da	det	er	op	imod	en	gruppes	prototype,	

at	 denne	 sociale	 sammenligning	 finder	 sted	 (Brewer	&	Gardner,	 1996;	Hogg	&	Terry,	

2000).	I	individets	forsøg	på	at	opnå	en	positiv	sammenligning	med	en	given	in-groups	

prototype,	og	dermed	en	mere	positiv	selvopfattelse,	kan	gruppetilhørsforhold	således	

påvirke	 individets	 adfærd	 i	 en	 bestemt	 retning.	 Idet	 prototyper	 og	 in-	 og	 out-groups	

spiller	en	rolle,	ses	hvordan	social	kategorisering	ligeledes	er	en	væsentlig	mekanisme	

relateret	 til	 social	 identitetsteori	 (Hogg	&	Terry,	2000;	Stryker	&	Burke,	2000).	 Social	

kategorisering	 uddybes	 yderligere	 i	 det	 kommende	 afsnit.	 Via	 selvkategorisering	

reduceres	 usikkerhed	 ved,	 at	 selvopfattelsen	 ændres,	 så	 den	 i	 højere	 grad	 stemmer	

overens	 med	 gruppens	 prototype,	 der	 foreskriver	 opfattelser,	 værdier,	 følelser	 og	 så	

videre	 (Hogg	&	Terry,	 2000).	En	gruppes	prototype	 rummer	 således	 forventninger	 til	

adfærd	og	kan	derved	til	en	vis	grad	ses	som	handlingsanvisende.	

	

3.4	Social	kategorisering	

I	 dette	 afsnit	 uddybes	 social	 kategorisering	 ud	 fra	 et	 socialpsykologisk	 perspektiv,	 og	

herunder	hvordan	det	spiller	en	rolle	for	skabelsen	af	social	identitet,	samt	hvordan	det	

kan	 påvirke	 individets	 adfærd.	 Social	 kategorisering	 inddrages	 blandt	 andet	 som	

supplement	til	social	identitetsteori.	Derudover	anvendes	social	kategoriseringsteori	til	

at	 belyse	 og	 undersøge,	 hvordan	 samfundsmæssige	 kategorier	 og	 institutioner	 kan	

påvirke	individets	oplevede	handlingsrum	og	adfærd.	

Kategorisering	 af	 stimuli	 anses	 som	 en	 helt	 grundlæggende	 mekanisme,	 i	 forhold	 til	

måden	 hvorpå,	mennesket	 forholder	 sig	 til	 omverdenen	 (Rosch	 et	 al	 ,	 1976).	 Ved	 en	

kategori	forstås	en	række	objekter,	der	betragtes	som	værende	ens	(Rosch	et	al	,	1976),	
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og	disse	objekter	indgår	i	et	taksonomisk	system	med	over-	og	underordnede	elementer	

(Rosch,	1999;	Palmer,	1977).	Grænserne	mellem	kategorier	er	ikke	skarpt	defineret,	og	

der	 vil	 således	 ofte	 være	 overlap	 kategorier	 imellem	 (Rosch,	 1999;	 Kuschel	 &	 Zand,	

2007).	Kategorier	er	sociale	og	sproglige	konstruktioner,	hvorfor	de	skal	ses	i	relation	til	

den	kultur	og	det	sprog,	hvori	de	eksisterer	(Rosch,	1999).	Ydermere	er	kategorier	og	

deres	indbyrdes	forhold	dynamiske	(Kuschel	&	Zand,	2007).	

Ud	af	de	elementer,	der	udgør	en	kategori,	vil	nogle	elementer	være	mere	karakteristiske	

for	kategorien	end	andre:	disse	betragtes	som	prototyper	 (Rosch	et	al	 ,	1976;	Hogg	&	

Terry,	2000).	Der	ses	en	tendens	til,	at	mere	prototypiske	medlemmer	af	en	gruppe	er	

mere	vellidte	(Hogg	&	Terry,	2000),	hvorfor	det	synes	mere	attraktivt	at	 tilnærme	sig	

prototypen	 i	 sin	 fremtoning	 og	 adfærd.	 Udover	 at	 en	 prototype	 kan	 foreskrive	

ønskværdige	værdier,	adfærd	og	lignende,	fremstår	det	ydermere	som	attraktivt	at	være	

et	mere	 prototypisk	medlem	 (Hogg	 &	 Terry,	 2000).	 Prototyper	 kan	 således	 spille	 en	

væsentlig	rolle	i	forhold	til	individets	selvevaluering	og	-opfattelse,	hvilket	er	væsentligt	

i	forhold	til	individets	identitet	(Hogg	&	Terry,	2000).	

Grundlæggende	 tjener	 kategorier	 et	 væsentligt	 formål:	 at	 opnå	maksimal	 information	

med	minimal	kognitiv	indsats	samt	at	strukturere	de	opfattede	omgivelser	(Rosch,	1999).	

Derudover	 har	 kategorisering	 fire	 centrale	 funktioner	 (Kuschel	 &	 Zand,	 2007):	 letter	

kommunikation,	muliggør	hurtig	identifikation,	rummer	krav	og	forventninger	samt	kan	

fastlåse	 og	 stigmatisere.	 De	 to	 sidstnævnte	 er	 særligt	 interessante	 i	 forhold	 til	 dette	

speciale,	hvorfor	de	uddybes	yderligere.	Til	et	tilhørsforhold	til	en	given	kategori	knyttes	

en	række	forventninger	og	krav	i	relation	til	eksempelvis	adfærd	(Kuschel	&	Zand,	2007).	

Disse	 forventninger	 og	 krav	 kan	 antage	 forskellige	 former	 og	 er	 ikke	 nødvendigvis	

negative.	Forventningerne	til	en	given	gruppe	rummer	blandt	andet,	hvad	der	anses	som	

acceptabelt	og	 ikke-acceptabelt	 for	medlemmer	af	den	pågældende	gruppe	(Kuschel	&	

Zand,	 2007).	 Ved	 at	 kategorier	 implicit	 dikterer,	 hvad	 der	 er	 acceptabelt	 og	 ikke-

acceptabelt	kan	et	tilhørsforhold	til	en	kategori	spille	en	væsentlig	rolle	for	individet	og	

dets	oplevede	handlerum.	

Det	 nævnes	 afslutningsvis,	 at	 når	 der	 i	 dette	 speciale	 tales	 om	 gruppetilhørsforhold,	

betragtes	denne	gruppe	ligeledes	som	en	kategori.	
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Kapitel	4	–	Analyse	

Kapitlet	er	inddelt	i	tre	delanalyser,	som	handler	om	uddannelse	som	middel	til	et	mål,	at	

vælge	rigtigt	og	jagten	på	det	gode	liv.	

	

4.1	Delanalyse	1	–	Uddannelse	som	et	middel	til	et	mål	

Den	første	delanalyse	handler	om	3.g-elevernes	tilgang	til	det	at	vælge	uddannelse.	

At	vælge	uddannelse	indebærer	en	lang	række	overvejelser,	og	det	opleves	af	en	stor	del	

af	de	adspurgte	3.g-elever,	som	et	svært	valg.	De	211	besvarelser	fordeler	sig	som	følger:	

	

	

	

	Af	de	211	adspurgte	3.g-elever	svarer	141,	at	de	oplever	dét	at	vælge	uddannelse	som	

svært	eller	meget	svært,	hvilket	svarer	til	67	%.	At	uddannelsesvalget	opleves	som	svært	

ser	ud	til	at	være	en	generel	tendens,	da	det	er	en	af	de	væsentlige	grunde	til,	at	Studievalg	

Danmark	 i	 december	 2018	 fik	 bevilliget	 ekstra	 midler	 (Uddannelses-	 og	

Forskningsministeriet,	2018a).	Endvidere	ses	det,	at	valget	opleves	som	svært	både	for	

individer,	der	er	afklaret	og	uafklaret	med	valget	(se	figur	4),	hvilket	kan	indikere,	at	der	

opleves	at	være	meget	på	spil	for	den	enkelte.	Dog	er	der	flere	blandt	dem,	der	er	usikre	

på,	 hvilken	uddannelse	de	ønsker,	 der	oplever	det	 som	 svært	 eller	meget	 svært.	 Af	 de	

respondenter	der	har	angivet	at	være	usikker	eller	meget	usikker	har	85	%	også	angivet	
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at	opleve	uddannelsesvalget	som	svært	eller	meget	svært.	Omvendt	ses,	at	kun	29	%	af	de	

respondenter,	der	har	angivet	sikker	eller	meget	sikker,	oplever	uddannelsesvalget	som	

svært	eller	meget	svært.	

	

Når	valget	opleves	som	svært,	giver	det	mening,	at	det	samtidig	er	noget,	de	unge	gør	sig	

mange	 overvejelser	 om.	 Det	 ses	 også	 hos	 samtlige	 informanter,	 at	 der	 ligger	 mange	

overvejelser	bag	det	at	træffe	en	beslutning	om	videregående	uddannelse	(bilag	4-15).	

Eksempelvis	udtaler	Emil:	”det	er	 svært.	Det	er..	det	er	udfordrende..	altså	der	er	rigtig,	

rigtig	mange	ting,	man	skal	tænke	over”	(bilag	6),	når	han	bliver	spurgt	til,	hvordan	han	

synes,	det	er	at	vælge	uddannelse.	Det	bakkes	op	af	Mathias,	der	siger	”Jeg	har	gjort	mig	

rigtig	mange	overvejelser.	Og	jeg	er	skiftet	rigtig	meget.”	(bilag	9,)	og	Kasper	der	”[…]	synes	

der	er	mange	valg	af	tage”	(bilag	5).	

Det	synes	umiddelbart	ikke	overraskende,	at	uddannelsesvalget	er	forbundet	med	mange	

overvejelser	og	opleves	 som	svært.	Der	 ses	dog	 indikationer	på,	 at	uddannelsesvalget	

opleves	som	sværere	for	de	unge	i	dag	end	tidligere:	i	2017	faldt	antallet	af	ansøgere	på	

de	videregående	uddannelser	med	4	%,	hvilket	uddannelseseksperter	mener	skyldes,	at	

de	 unge	 er	 blevet	 mere	 forsigtige	 grundet	 eksempelvis	 uddannelsesloftet	 og	

fremdriftsreformen	(Richter,	2017).	Denne	øgede	forsigtighed	kan	indikere,	at	de	unge	
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gør	sig	flere	overvejelser	i	forhold	til	at	være	forholdsvis	sikre,	inden	de	søger	ind	på	en	

videregående	uddannelse.	 I	 forlængelse	heraf	 ses	 en	ungdomsgeneration,	der	 i	 højere	

grad	end	tidligere	set	lider	af	psykiske	problemer	(Thomsen,	2016;	Ottosen	et	al	,	2010).	

Dette	kan	ses	som	udtryk	for,	at	der	er	tale	om	en	ungdomsgeneration,	der	oplever	et	

pres,	der	ikke	er	set	på	samme	måde	tidligere.	Dette	uddybes	i	senere	afsnit	(se	blandt	

andet	afsnit	4.2.1).	På	trods	af	at	uddannelsesvalget	formentlig	altid	er	blevet	oplevet	som	

svært	og	er	blevet	overvejet	grundigt,	er	der	således	noget,	der	tyder	på,	at	de	unge	i	dag	

generelt	oplever	et	pres,	der	kan	gøre	uddannelsesvalget	sværere.	

Informanterne	 kommer	 fra	 forskellige	 baggrunde,	 vurderet	 ud	 fra	 forældres	

uddannelsesmæssige	 baggrund,	 og	 er	 bosiddende	 forskellige	 steder	 i	 landet.	 De	 har	

forskellige	opfattelser	af,	hvordan	det	er	at	vælge	uddannelse,	og	mens	nogle	er	sikre	på,	

hvad	 de	 vil,	 er	 andre	 meget	 usikre.	 Alligevel	 er	 det	 mange	 af	 de	 samme	 tanker	 og	

overvejelser,	de	gør	sig.	Ligeledes	er	det	meget	de	samme	steder,	de	går	til	for	at	få	hjælp,	

hvoraf	 internettet	 er	 en	 væsentlig	 kilde	 til	 hjælp	 for	 informanterne.	 Én	 hjemmeside	

nævnes	særlig	hyppigt;	ug.dk	(UddannelsesGuiden).	UddannelsesGuiden	(herefter	UG)	er	

drevet	 af	 Undervisningsministeriet	 og	 indeholder	 information	 om	 alle	 offentligt	

anerkendte	 uddannelser,	 forskellige	 værktøjer	 samt	 e-vejledning	 i	 forbindelse	 med	

uddannelsesvalg	(UddannelsesGuiden,	N/A).	

	

4.1.1	Guides	og	gode	råd	

Der	findes	en	række	sider	på	internettet,	der	har	guides	og	gode	råd	til,	hvad	unge	der	

står	over	for	uddannelsesvalg	bør	have	med	i	deres	overvejelser.	Tanker	om	fremtiden	er	

et	emne,	der	går	igen	i	disse	guides	til,	hvordan	man	vælger	uddannelse.	Disse	guides	og	

råd	indebærer	eksempelvis	overvejelser	om	”hvilke	job	kan	jeg	se	mig	selv	i?”	(Bendtsen,	

2016),	”for	at	kunne	få	et	bestemt	job,	er	der	så	ting,	du	skal	kunne?”	(UddannelsesGuiden,	

N/A)	og	”tænk	over,	hvad	din	uddannelse	skal	føre	til	[…]	hvilke	konkrete	arbejdsopgaver	

indeholder	de	job,	og	er	det	noget	man	har	lyst	til.”	(Sæhl,	2018).	Fokus	på	fremtiden	er	et	

gennemgående	 element	 i	mange	hjemmesider	 og	 artikler	 om	uddannelsesvalg	 og	 kan	

således	 udgøre	 et	 cue.	 Som	 nævnt	 indeholder	 UG	 samtlige	 offentligt	 anerkendte	

uddannelser,	 og	 hver	 uddannelse	 har	 en	 side	 med	 information	 om	 blandt	 andet	

uddannelsens	 indhold,	 adgangskrav	 samt	 fremtidsmuligheder.	 Der	 ses	 således	 et	

generelt	 fokus	 på	 fremtiden	 efter	 endt	 uddannelse	 på	UG,	 som	 er	 en	 side,	 der	 blandt	
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informanterne	synes	at	have	en	særlig	status.	Den	status	UG	 tilskrives	af	de	unge	kan	

skyldes	en	række	faktorer:	Emma,	Freja	og	Mads	fremhæver	eksempelvis,	at	det	er	en	

side,	de	er	blevet	anbefalet	i	forbindelse	med	studievejledning	(bilag	4,	bilag	8	og	bilag	7).	

Samtidig	er	den	drevet	af	Undervisningsministeriet	(UddannelsesGuiden,	N/A),	hvilket	

kan	 give	 den	 en	 vis	 legitimitet.	 Flere	 informanter	 giver	 udtryk	 for	 at	 have	 positive	

oplevelser	og	erfaringer	med	at	bruge	UG	(bilag	5,	8,	11,	12,	13,	14	og	15).	Julie	udtaler	

eksempelvis	”den	der	uddannelsesguiden	[…]	Den	har	jeg	brugt	ekstremt	meget,	fordi	jeg	

synes	bare	den	er	enormt	praktisk,	de	har	lidt	det	hele,	de	har	både	hvad	adgangskravene	

er,	hvad	jobmulighederne	er.”	(bilag	15).	

Derfor	argumenteres	der	for,	at	de	faktorer	UG	fremhæver	kan	få	større	indflydelse	på	

individet	 end	 andre	 internetsider	 eller	 guides.	 Dermed	 sagt,	 at	 når	 UG	 fremhæver	

fremtidige	job	som	et	væsentligt	forhold	at	forholde	sig	til,	så	er	det	noget,	3.g-eleverne	

synes	at	tage	til	sig.	Endvidere	kan	det	have	betydning,	at	fremtiden	og	fremtidige	jobs	er	

noget,	der	generelt	fremhæves,	så	det	er	noget	informanterne	bliver	mødt	med	fra	flere	

forskellige	sider.	

Fremtiden	efter	endt	uddannelse,	herunder	i	forhold	til	job,	er	således	noget,	der	fylder	

generelt	på	internettet	og	UG.	Det	er	dermed	noget,	de	unge	mødes	med	i	forbindelse	med	

deres	overvejelser	om	uddannelse.	Det	ses	også	at	være	noget,	der	fylder	meget	hos	de	

unge,	og	der	argumenteres	derfor	for,	at	fokus	på	fremtiden	udgør	et	cue,	der	har	særlig	

betydning	 for	3.g-elevernes	 tilgang	 til	uddannelsesvalg.	Dette	uddybes	 i	nedenstående	

afsnit.	

	

4.1.2	Hvad	skal	jeg	være,	når	jeg	bliver	stor?	

Informanterne	gør	sig	mange	overvejelser	i	forbindelse	med	uddannelse,	og	en	stor	del	

af	disse	handler	enten	direkte	eller	indirekte	om	fremtiden	og	fremtidige	jobs.	Hvor	nogle	

gør	sig	konkrete	overvejelser	i	 forhold	til	 fremtiden,	er	der	andre,	hvis	overvejelser	er	

mere	overordnede.	Kasper,	der	er	meget	usikker	på,	hvad	han	vil	uddannelsesmæssigt,	

udtaler	 eksempelvis	 ”Jeg	 skal	 tage	 en	 ting	 (red:	 uddannelse)	 fordi	 jeg	 vil	 være	 det	 her	

senere”	(bilag	5).	Kasper	mener	selv,	at	dét	at	han	ikke	ved,	hvad	”det	her”	er,	gør	det	svært	

for	ham	at	vælge	uddannelse.	Det	ses,	da	Kasper	senere	udtaler”	[…]	hvis	jeg	godt	vidste,	

at	jeg	ville	være	sygeplejerske	til	sidst,	så	ville	det	ikke	være	så	svært	for	mig	at	vælge	en	
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uddannelse,	der	kunne	gøre	mig	til	sygeplejerske.	Men	hvis	man	ikke	rigtig	sådan	ved,	hvad	

man	 skal	 til	 sidst,	 så	 synes	 jeg	godt,	 det	 er	der	problemet,	det	kan	 ligge.”	 (bilag	5).	Den	

samme	 logik	 ses	 hos	 flere	 andre	 informanter,	 der	 bruger	 et	 fremtidigt	 job	 som	mål.	

Eksempelvis	hos	Mikkel,	der	siger	”Men	lige	med	at	vælge	så	har	jeg	jo	bare	tænkt,	hvad	er	

målet,	altså	hvor	vil	jeg	gerne	hen,	og	så	har	jeg	så	brugt	det..	ligesom	prøvet	at	sigte	efter	

det.”	(bilag	10).	Ligeledes	udtaler	Rasmus	”Jeg	vil	på	en	måde	gerne	hurtigt	blive	færdig	og	

så	hurtigt	komme	i	gang	med	at	arbejde	som	biolog.	Og	så	ser	jeg	egentlig	bare	mange	af	de	

her	uddannelsesting	som	noget,	der	skal	gøre	mig	til	det”	(bilag	13).	Flere	fremhæver	også	

vigtigheden	af	det,	der	kommer	efter	uddannelsen.	Til	spørgsmålet	om,	hvad	der	er	vigtigt	

i	forhold	til	at	vælge	uddannelse,	svarer	Laura	blandt	andet	”det	bliver	det	arbejde.	Altså	

at	jeg	får	en	uddannelse,	hvor	jeg	kan	få	et	arbejde	med	noget,	jeg	synes	er	fedt.”	(bilag	11),	

hvilket	bakkes	op	af	Cecilie:	”Målet	med	min	uddannelse	er	i	hvert	fald	vigtigt	ja.”	(bilag	

14).	Der	ses	en	klar	tendens	blandt	informanterne	i	forhold	til	at	have	fokus	på	fremtiden,	

og	at	denne	forestillede	fremtid	har	stor	indflydelse	på	valg	af	uddannelse.	Uddannelsen	

betragtes	som	dét,	der	skal	bringe	dem	til	den	ønskede	forestilling	om	fremtiden.	Selv	hos	

de	 informanter,	 der	 ikke	 har	 en	 klar	 forestilling	 om	deres	 ønskede	 fremtid,	 betragtes	

uddannelse	som	et	middel	dertil.	På	den	måde	bliver	uddannelse	for	 informanterne	et	

middel	til	et	mål	mere	end	et	mål	i	sig	selv.	Målet,	fremtiden	og/eller	det	fremtidige	job,	

bliver	et	konkret	holdepunkt,	de	vender	tilbage	til	i	deres	overvejelser	og	argumenter	for	

til-	 og	 fravalg.	 Der	 kan	 dog	 være	 en	 række	 udfordringer	 ved	 overvejende	 at	 betragte	

uddannelse	som	et	middel	til	at	opnå	noget	andet.	Disse	uddybes	i	de	kommende	afsnit.	

	

4.1.3	Fokus	på	fremtiden	og	fremtidens	arbejdsmarked	

Fokus	på	fremtiden	ses	allerede	i	en	tidlig	alder,	hvor	børnehavebørn	stilles	spørgsmålet:	

”hvad	vil	du	være,	når	du	bliver	stor?”.	Samtidig	bliver	børns	udvikling	og	 læring	sat	 i	

fokus	og	gjort	til	genstand	for	evaluering	i	forbindelse	med	de	lovpligtige	pædagogiske	

læreplaner	(Dagtilbudsloven	§8,	2018).	Senere	opleves	i	folkeskolen	et	stærkt	fokus	på	

mål	med	”målstyret	læring”	(Liv	i	Skolen	,	2014	).	Samtidig	opleves	en	præstationskultur	

blandt	 de	 unge,	 hvor	 konkurrence	 udgør	 et	 væsentligt	 parameter	 (Dansk	 Center	 for	

Undervisningsmiljø,	2017;	Nylandsted,	2016).	Dette	ses	som	led	i	en	målorienteret	kultur	

i	 dagens	 samfund,	 hvilket	 også	 kan	 forklare	 tilgangen	 til	 uddannelse	 som	værende	 et	

middel	til	et	mål.	Et	målfokus	ses	således	som	noget,	der	er	kulturelt	indlejret	og	spiller	
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en	rolle	i	opvæksten	og	socialiseringen	i	samfundet.	Dette	målfokus	kan	bringe	individet	

i	en	spændingsfyldt	situation,	hvor	individet	søger	at	finde	et	mål	at	navigere	i	forhold	til,	

og	samtidig	befinder	dette	mål	sig	i	en	fremtid	præget	af	stor	usikkerhed	og	en	række	

ubekendte	faktorer	(Greve,	2017;	Jørgensen,	2017).	

Med	et	arbejdsmarked	i	hastig	udvikling	bliver	spørgsmålet,	hvorvidt	det	giver	mening	at	

forsøge	at	vælge	uddannelse	ud	fra	et	fremtidigt	drømmejob.	Vi	befinder	os	i	den	fjerde	

industrielle	revolution,	også	kaldet	den	digitale	revolution	(Greve,	2017),	som	inden	for	

få	år	vil	have	ændret	arbejdsmarkedet	markant	(Jørgensen,	2017).	Tidligere	teknologiske	

revolutioner,	eksempelvis	dampmaskinen,	har	traditionelt	påvirket	de	ufaglærte	og/eller	

lavt	uddannede	mest	(Greve,	2017).	Med	den	digitale	revolution	og	indførslen	af	blandt	

andet	robotter	og	big	data,	vil	flere	forskellige	jobtyper	påvirkes,	hvor	jobs	til	såvel	lavt	

som	højt	uddannede	kan	erstattes	af	nye	teknologier.	Den	digitale	revolution	medfører	

forandringer	i	de	jobs,	der	er	behov	for,	hvilket	betyder,	at	nogle	jobs	vil	forsvinde,	mens	

nye	 jobs	 ligeledes	 vil	 komme	 til	 (Greve,	 2017).	 Selvom	 der	 ses	 nogle	 tendenser	 til,	 i	

hvilken	 retning	 arbejdsmarkedet	 bevæger	 sig,	 og	 hvilke	 jobs	der	 forsvinder,	 er	 det	 et	

emne	præget	af	usikkerhed	(Greve,	2017).	Denne	udvikling	på	arbejdsmarkedet	betyder	

også,	 at	 det	 er	 nogle	 andre	 kompetencer,	 der	 bliver	 efterspurgt	 på	 fremtidens	

arbejdsmarked	(Albæk,	2018).	Selvom	der	er	usikkerhed	om	den	præcise	udvikling	for	

arbejdsmarkedet,	 er	 der	 dog	 en	 række	 kompetencer,	 der	 særligt	 fremhæves	 som	

relevante	på	 fremtidens	arbejdsmarked.	Kognitive	 færdigheder	 (Albæk,	2018),	 sociale	

færdigheder	 (Albæk,	 2018;	Hidan,	 2019)	 samt	 evnen	 og	 lysten	 til	 at	 lære	 nyt	 (Hidan,	

2019;	 Regeringen,	 n/a)	 er	 nogle	 af	 de	 kompetencer,	 der	 forudses	 at	 blive	 særligt	

efterspurgte	 på	 fremtidens	 arbejdsmarked.	 Det	 er	 således	 særligt	 brede,	 alsidige	

kompetencer,	der	ser	ud	til	at	blive	efterspurgt	i	fremtiden.	

3.g-eleverne	står	over	for	et	arbejdsmarked	i	hastig	udvikling,	hvor	det	er	uvist,	hvilke	

jobs,	 der	 eksisterer,	 når	 de	 er	 færdiguddannede.	 Det	 kan	 skabe	 en	 udfordring,	 når	

informanterne	i	deres	forsøg	på	at	vælge	uddannelse	netop	har	stort	fokus	på	fremtiden.	

Da	det	er	uklart,	hvilke	jobs	der	eksisterer,	når	de	skal	ud	på	arbejdsmarkedet,	kan	det	

således	være	svært	at	finde	dette	”mål”,	de	søger	i	form	af	et	specifikt	job.	Der	ses	altså	en	

konflikt	i	mellem	cuet,	fokus	på	fremtiden,	der	tillægges	stor	værdi,	og	den	udvikling,	der	

ses	på	arbejdsmarkedet.	



Side	31	af	89	
	

Hvor	flere	elementer	fremhæves	i	ovennævnte	guides	og	gode	råd,	er	det	især	fremtiden,	

der	gør	indtryk	og	ser	ud	til	at	få	særlig	betydning	for	informanterne	og	deres	tilgang.	Et	

eksempel	herpå	ses,	da	Julie	eksplicit	udtaler,	hvordan	et	fremtidigt	job	nok	har	vægtet	

tungere	end	selve	studiet,	da	hun	udtaler:	”Mit	valg	har	været	meget	fokuseret	på	sådan	

fremtidigt	job	tror	jeg	fremfor	måske	studiet”	(bilag	15).	Der	argumenteres	for,	at	fokus	på	

et	 konkret,	 fremtidigt	 job	 er	 en	 tilgang	 til	 uddannelsesvalg,	 som	 er	 blevet	

institutionaliseret	 i	 samfundet.	 Det	 er	 en	 tilgang	 til	 uddannelsesvalg,	 der	 er	

institutionaliseret	i	værdier	og	normer,	hvor	uddannelse	(middel)	ses	som	ledende	til	et	

job	 (mål).	 Uddannelse	 er	 således	 blevet	 instrumentaliseret	 og	 opfattes	 mere	 som	 et	

middel	 til	noget	andet	end	som	et	mål	 i	 sig	selv.	Denne	middel/mål-tilgang	er	således	

institutionaliseret	 i	 værdier	 og	 normer.	 Det	 betyder,	 at	 der	 via	 et	 mål	 kan	 opnås	

legitimitet,	 ligesom	 det	 også	 betyder,	 at	 tilgangen	 til	 uddannelsesvalget	 er	 præget	 af	

denne	tænkning.	Når	fokus	på	fremtiden	og	middel/mål-tilgangen	er	institutionaliseret	i	

værdier	og	normer,	kan	det	have	betydning	for,	hvorfor	netop	dette	cue	er	udvalgt	og	har	

fået	 stor	 indflydelse	 på	 informanternes	 tilgang	 til	 uddannelsesvalg.	 Samtidig	 påvirker	

institutionaliseringen	også	måden,	hvorpå	informanterne	håndterer	dette	cue	(Weber	&	

Glynn,	 2006).	 Institutionaliseringen	 gør	 nemlig	 et	 fokus	 på	 mål	 til	 et	 argument,	

hvorigennem	individet	og	dets	beslutning(er)	og	overvejelser	kan	opnå	legitimitet	(Scott,	

1995).	At	informanterne	ofte	taler	om	fremtiden	og	fremtidige	jobs	kan	således	ses	som	

et	forsøg	på	at	legitimere	de	overvejelser,	de	gør	sig,	og	som	ligger	til	grund	for	en	given	

beslutning.	 Samtidig	 kan	 det	 også	 ses	 som	 et	 forsøg	 på	 at	 leve	 op	 til	 de	 implicitte	

normative	forventninger	om,	at	det	er	den	rigtige	måde	at	tilgå	uddannelsesvalget.	

	

4.1.4	Når	målet	mangler	

I	ovenstående	afsnit	blev	der	argumenteret	 for,	at	den	usikkerhed,	der	relaterer	sig	til	

fremtiden	kan	komplicere	uddannelsesvalget	for	informanterne.	Som	supplement	hertil,	

sættes	der	i	dette	afsnit	fokus	på	et	måls	betydning	for	informanternes	uddannelsesvalg.	

Nærmere	betegnet,	hvordan	et	mål	kan	lette	informanternes	uddannelsesvalg,	 ligesom	

det	kan	legitimere	den	uddannelse,	informanten	overvejer	eller	har	valgt.	Idet	et	mål	kan	

legitimere	både	overvejelser	og	beslutninger,	kan	det	skabe	yderligere	udfordringer	for	

de	informanter,	der	har	svært	ved	at	finde	et	mål.	Disse	udfordringer	belyses	i	dette	afsnit.	
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4.1.4.1	Muligheder	uden	mål	

Galotti	 et	 al.	 (2006)	 pointerer	 i	 en	 undersøgelse	 af	 amerikanske	 studerendes	

uddannelsesvalg,	 at	 uddannelse	 er	 et	 valg,	 der	 er	 med	 til	 at	 udforme	 fremtiden	 for	

individet.	Det	er	en	kompleks	beslutning,	da	individet	oplever	at	have	meget	på	spil,	og	

samtidig	er	beslutningen	rig	på	information	og	muligheder	(Galotti	et	al	,	2006).	Det	ses	

også	hos	informanterne,	at	de	oplever,	at	der	er	mange	muligheder.	Freja	udtaler:	”Jeg	

synes,	 jeg	har	rigtig	mange	muligheder”	(bilag	8),	hvilket	næsten	er	identisk	med,	hvad	

Laura	udtaler:	”Jeg	synes,	der	er	rigtig	mange	muligheder”	(bilag	11).	Caroline	pointerer,	

hvordan	hun	oplever,	at	de	mange	valgmuligheder	komplicerer	valget:	”Jeg	synes,	det	er	

lidt	uoverskueligt,	fordi	der	er	så	mange	valgmuligheder”	(bilag	12).	Kasper	mener	endda,	

at	”jamen	jeg	synes,	jeg	har	for	mange	muligheder	[…]”	(bilag	5).	Informanterne	oplever	

generelt,	 at	 mulighederne	 er	 mange,	 og	 det	 betragtes	 overvejende	 som	 noget,	 der	

komplicerer	beslutningsprocessen.	For	alle	informanter,	uanset	om	de	er	afklarede	eller	

ej,	gælder	det,	at	uddannelsesvalget	opleves	som	en	længerevarende	proces.	Dette	kan,	

ifølge	Galotti	et	al.	(2006),	forklares	ud	fra,	at	valget	opleves	at	være	af	særlig	betydning,	

ligesom	 det	 er	 et	 valg	 rigt	 på	 information	 og	 muligheder.	 Samlet	 gør	 det	

uddannelsesvalget	til	en	beslutning	præget	af	kompleksitet.	De	mange	muligheder	og	de	

enorme	mængder	information,	der	er	tilgængelige	for	individet,	skaber	udfordringer,	da	

individet	 i	 dette	 speciale	 betragtes	 som	 begrænset	 rationelt	 med	 begrænset	 kognitiv	

kapacitet	(Simon,	1956).	På	trods	af	den	begrænsede	rationalitet	søger	individet	stadig	

at	 leve	 op	 til	 den	 samfundsmæssige	 forventning	 om	 rationelle	 beslutninger,	 hvilket	

komplicerer	beslutningen	yderligere	(Newark,	2014).	Idealet	om	et	rationelt	valg	leder	

individet	til	at	stoppe	op	og	overveje	alternativer	og	muligheder.	Dette	kan	igen	lede	til	

at	individet	overvældes	af	information	og	muligheder	i	en	sådan	grad,	at	individet	finder	

sig	selv	handlingslammet	(Newark,	2014).	

Når	 informanterne	 ikke	 har	 et	 mål,	 argumenteres	 der	 for,	 at	 det	 bliver	 sværere	 at	

navigere	 i	 disse	muligheder,	 da	mulighederne	 ikke	 kan	 evalueres	 op	 imod	 en	 ønsket	

fremtid.	 Beslutninger	 træffes,	 ud	 fra	 en	 rationel	 tilgang,	 ved	 at	 evaluere	 alle	 mulige	

alternativer	 og	 derefter	 vælge	 det	 bedste	 alternativ	 blandt	 disse	 (Harrison	 &	 March,	

1984).	I	forhold	til	uddannelsesvalg,	som	er	et	informationstungt	valg,	er	der	så	mange	

muligheder,	at	det	ikke	er	muligt	for	individet	hverken	at	kende	til	eller	forholde	sig	til	

alle	 disse.	 Dette	 nævner	 blandt	 andet	 Caroline,	 der	 udtaler:	 ”jeg	 synes	 det	 er	 lidt	

uoverskueligt,	fordi	der	er	så	mange	valgmuligheder	[...]	jeg	har	i	hvert	fald	kun	hørt	om	et	
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fåtal	af	dem”	(bilag	12)	og	hos	Mikkel,	der	siger	”	jamen	jeg	kender	ikke	alle	uddannelserne	

[…]	Den	der	usikkerhed	den…	[..]	den	sætter	ligesom	en	grænse	for,	hvad	jeg	er	i	stand	til”	

(bilag	10).	Udfordringen	heri	ligger	især	i	bevidstheden	om	at	mangle	information,	da	det	

kan	gøre	handling	sværere	(Newark,	2014),	hvilket	også	er	det,	der	ses	hos	både	Caroline	

og	Mikkel.	 Af	 begge	 citater	 ses	 det,	 hvordan	 bevidstheden	 om	 at	mangle	 information	

og/eller	 overblik	 kan	 skabe	 usikkerhed.	 Denne	 usikkerhed	 kan	 gøre	 det	 svært	 for	

informanten	at	træffe	et	valg	og	i	stedet	lede	til	et	stadie	af	ubeslutsomhed	for	den	enkelte.	

Dette	kan	kompliceres	yderligere,	hvis	informanten	ikke	har	et	mål	at	forholde	sig	til.	Når	

målet	er	uklart,	kan	det	ydermere	være	svært	for	individet	at	evaluere	de	alternativer,	

individet	 oplever	 at	 have,	 da	 der	 ikke	 er	 nogle	 særlige	 parametre,	 ud	 fra	 hvilke	

alternativerne	vurderes	og	evalueres.	Det	kan	derfor	være	svært	for	individet	at	forholde	

sig	til	alle	disse	muligheder,	ligesom	det	kan	gøre	det	sværere	for	individet	at	legitimere	

sine	 overvejelser.	 Legitimitet	 ligger	 i	 høj	 grad	 i	 det	 institutionaliserede	 fokus	 på	mål.	

Overvejelser	 uden	 et	 konkret	 mål	 kan	 således	 opleves	 som	 sværere	 at	 legitimere.	

Processen	kan	derved	blive	 lidt	cirkulær,	 idet	overvejelser	anses	som	forudgående	for	

fastsættelse	 af	 et	 konkret	 mål,	 mens	 det	 er	 igennem	 dette	 konkrete	 mål,	 at	 disse	

overvejelser	får	sin	legitimitet.	

Et	 individ	 kan	 i	 bestræbelserne	 på	 at	 træffe	 en	 udadtil	 rationel	 og	 legitim	 beslutning	

opleve	at	have	svært	ved	at	evaluere	og	vurdere	alternativer	i	en	sådan	grad,	at	det	leder	

til	et	stadie	af	ubeslutsomhed	(Newark,	2014).	Samtidig	må	3.g-elever	antages	at	være	

relativt	 uerfarne	 udi	 at	 træffe	 større	 beslutninger	 af	 samme	 karakter	 som	

uddannelsesvalg.	Denne	manglende	erfaring	kan	 lede	 til,	 at	de	 ikke	 føler,	at	de	har	de	

nødvendige	beslutningskompetencer	til	at	træffe	et	valg,	hvilket	igen	kan	lede	til	en	frygt	

for	at	træffe	en	beslutning	(Taylor	&	Betz,	1983).	Alt	dette	kan	samlet	sætte	individet	i	en	

situation	karakteriseret	ved	ubeslutsomhed	og	tvivl	i	en	sådan	grad,	at	individet	i	højere	

grad	agerer	passivt	i	forhold	til	en	forestående	beslutning	(Taylor	&	Betz,	1983).	Dette	er	

et	stadie,	der	opleves	som	konfliktfyldt	for	den	enkelte	(Newark,	2014),	hvilket	stemmer	

overens	med	det,	der	ses	hos	informanterne.	
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4.1.4.2	Identitet	

I	dette	afsnit	belyses	hvordan	uddannelsesvalget	er	en	arena	for	øget	identitetsarbejde	

for	informanterne,	samt	hvordan	et	manglende	mål	kan	lede	til	øget	identitetsarbejde,	da	

informanten	kan	opleve	at	mangle	en	kollektiv	identitet.	

Enhver	beslutningsproces	anses	som	en	arena,	hvori	identiteten	er	under	konstruktion	

(Newark,	2014).	Særligt	fremhæves	beslutninger	præget	af	stor	ubeslutsomhed	som	en	

arena	 for	 identitetskonstruktion	 (Newark,	 2014).	 Dét	 at	 uddannelsesvalg	 af	

informanterne	betragtes	som	en	længerevarende	proces	indikerer,	at	informanterne	har	

følt	 det	 nødvendigt	 at	 stoppe	 op	 og	 overveje	mulighederne,	 inden	 en	 beslutning	 kan	

træffes.	 Ifølge	Newark	 (2014),	 kan	 denne	 opbremsning	 trække	 ud	 og	 gøre	 det	 endnu	

sværere	 for	 individet	 at	 træffe	 en	 beslutning,	 hvilket	 kan	 ses	 som	 et	 udtryk	 for	 tvivl.	

Uddannelsesvalg	betragtes	således	som	en	beslutning	præget	af	tvivl	i	en	sådan	grad,	at	

det	leder	til	en	grad	af	ubeslutsomhed	hos	informanterne,	hvorved	det	bliver	en	arena	for	

øget	identitetskonstruktion	for	informanterne.	

Det	er	for	individet	ønskværdigt,	at	identiteten	fremstår	konsistent	over	tid	(McAdams,	

1996),	 hvorfor	 uddannelsesvalget	 bør	 falde	 inden	 for	 eller	 i	 forlængelse	 af	 den	

nuværende	opfattelse	af	 individets	 identitet,	 for	at	 identiteten	 fortsat	vil	opfattes	som	

konsistent.	 Når	 individet	 gennemgår	 større	 ændringer,	 forbindes	 dette	 med	 et	 øget	

identitetsarbejde	 for	den	enkelte	 (Ibarra	&	Barbulescu,	2010).	Der	argumenteres	med	

udgangspunkt	 i	 dette	 for,	 at	 uddannelsesvalg	 leder	 til	 øget	 identitetsarbejde,	 idet	 3.g-

elever	står	over	for	en	relativ	stor	ændring	i	deres	liv	i	forbindelse	med,	at	de	afslutter	

gymnasiet.	 Samtidig	 er	 uddannelsesvalget	 en	 beslutning	 præget	 af	 ubeslutsomhed	 og	

tvivl	i	en	sådan	grad,	at	det	leder	til	øget	identitetsarbejde	for	den	enkelte.	Udfordringen	

kan	 her	 særligt	 ligge	 i	 forhold	 til	 informanternes	 kollektive	 identitet.	 På	 nuværende	

tidspunkt	er	3.g-eleverne	en	del	af	en	større	social	gruppe	som	gymnasieelev,	hvilket	er	

med	til	at	konstruere	deres	identitet	(Brewer	&	Gardner,	1996;	Hogg	&	Terry,	2000).	Efter	

at	have	dimitteret	fra	gymnasiet	ophører	dette	gruppetilhørsforhold	dog.	I	 forbindelse	

med	 uddannelsesvalg	 bliver	 individet	 en	 del	 af	 en	 ny	 social	 gruppe,	 og	 dette	

gruppetilhørsforhold	er	 ligeledes	med	 til	 at	konstruere	 individets	 identitet	 (Brewer	&	

Gardner,	1996;	Hogg	&	Terry,	2000).	De	skal	i	denne	forbindelse	vedligeholde	og	etablere	

en	 fortælling	 om	 både,	 hvem	 de	 er,	 men	 også	 om	 hvem	 de	 vil	 være	 i	 fremtiden.	 Er	

informanten	meget	 usikker	 i	 forhold	 til	 uddannelsesvalg,	 kan	denne	dog	 savne	 et	 nyt	



Side	35	af	89	
	

gruppetilhørsforhold	 at	 konstruere	 sin	 identitet	 i	 relation	 til,	 hvilket	 kan	 lede	 til	 øget	

identitetsarbejde.	

Flere	 af	 informanterne	 fremhæver,	 hvordan	 de	 ret	 tidligt	 har	 afgrænset	

mulighedsrummet	 i	 forbindelse	 med	 uddannelsesvalg	 baseret	 på	 eksempelvis	

studieretning	eller	en	forestilling	om,	hvilken	retning	de	bør	bevæge	sig	i.	Eksempelvis	

udtaler	Rasmus,	der	har	en	naturvidenskabelig	studieretning	”	[…]	det	var	jo	der,	hvor	jeg	

sådan	 tænkte	 bioteknologi	 eller,	 hvad	 hedder	 det,	 biokemi	 eller	 sådan	 noget,	men	 altid	

sådan	rimelig	meget	inden	for	den	ramme	der	[…]	Man	kan	altid	sige	jeg	har	i	hvert	fald	

været	sikker	på	naturvidenskabelig.”	(bilag	13).	Omvendt	har	nogle	af	informanterne	med	

samfundsvidenskabelige	 studieretninger	 ikke	 rigtigt	 overvejet	 eller	 undersøgt	 en	

naturvidenskabelig	retning.	Dette	ses	eksempelvis	hos	Emma:	”[…]	jeg	har	overhovedet	

ikke	været	ovre	og	kigge	på	noget	sådan	biologi	eller	kemi	eller	noget	i	den	stil,	fordi	det	..	

[…]	Jeg	tror	bare,	det	var	der	(red:	en	økonomisk	retning)	jeg	skulle	hen,	det	var	det,	der	var	

normen	måske.”	(bilag	4).	Det	samme	ses	hos	Kasper:	”det	har	ikke	været	noget	som	helst	

naturfagligt	sådan	noget,	det	har	jeg	sådan	skåret	helt	fra.	Så	det	har	været	sådan	noget	

samfundsfagligt,	økonomisk.”	(bilag	5),	og	Emil:	”Det	(red:	samfundsfag)	faldt	bare	pladask	

dengang.	Og	det	har	egentlig	bare	været	samfundsfag	lige	siden	vil	jeg	sige.”	(bilag	6).	På	

den	 måde	 ses	 det,	 hvordan	 flere	 af	 informanterne	 primært	 kigger	 på	

uddannelsesmuligheder,	der	ligger	i	forlængelse	af	deres	nuværende	fortælling	om	dem	

selv	og	deres	identitet.	Der	kan	således	argumenteres	for,	at	informanternes	nuværende	

kollektive	 og	 sociale	 identitet	 kan	 virke	 som	 en	 naturlig	 afgrænsning	 i	 forhold	 til	 at	

sortere	 en	 række	 uddannelser	 fra.	 Beslutningen	 bliver	 hermed	 mere	 overskuelig	 for	

informanten,	 idet	 mulighedsrummet	 mindskes,	 samtidig	 med	 at	 de	 tilbageværende	

muligheder	ligger	i	tråd	med	den	nuværende	identitetsfortælling	om	informanten.	

I	relation	til	ovenstående	argumenteres	der	for,	at	de	informanter,	der	ikke	har	et	konkret	

mål,	oplever	en	større	grad	af	usikkerhed	i	relation	til	uddannelsesvalget.	Informanterne	

befinder	 sig	 netop	 nu	 ved	 et	 skillepunkt,	 hvor	 de	 mister	 en	 kollektiv	 identitet,	 idet	

tilhørsforholdet	til	den	kollektive	gruppe	”gymnasieelever”	ophører.	For	dem	der	har	et	

mål	 kan	 denne	 kollektive	 identitet	 erstattes	 af	 bevidstheden	 om	 et	 nyt	

gruppetilhørsforhold,	eksempelvis	”biologistuderende”,	også	selvom	de	 ikke	starter	på	

uddannelse	umiddelbart	efter	gymnasiet.	Omvendt	kan	det	for	de	informanter,	der	endnu	

ikke	har	et	mål	opleves	som	et	tomrum.	Endvidere	argumenteres	der	for,	at	de	uafklarede	
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informanter	 ligeledes	 oplever	 øget	 identitetsarbejde,	 da	 de	 ikke	 har	 et	 mål	 eller	

forestilling	 om	 en	 ønsket	 fremtid	 som	 holdepunkt	 for	 dette	 identitetsarbejde.	 Der	

argumenteres	 derfor	 for,	 at	 de	 i	 højere	 grad	 savner	 en	 kollektiv	 identitet	 (Brewer	 &	

Gardner,	1996)	at	knytte	deres	overvejelser	og	 identitet	op	på,	hvorfor	de	oplever	en	

større	grad	af	usikkerhed	i	forhold	til	fremtiden.	

Samlet	 ses,	 hvordan	 et	 mål	 kan	 lette	 uddannelsesvalget	 for	 informanten,	 hvilket	 kan	

skyldes	 den	 middel/mål-tilgang,	 der	 synes	 at	 dominere	 uddannelsesvalget.	 Denne	

instrumentelle	tilgang	uddybes	nedenfor.	

	

4.1.5	Instrumentaliseringen	af	uddannelse	

Der	er	ovenfor	argumenteret	for,	at	en	middel/mål-tilgang	er	institutionaliseret	i	værdier	

og	normer,	og	at	dette	har	medført	en	instrumentalisering	af	uddannelse,	der	reducerer	

uddannelse	til	et	middel	til	et	mål.	Dette	uddybes	i	dette	afsnit.	

Fra	politisk	side	er	det	forsøgt	at	minimere	dimittendledigheden	ved	at	dimensionere	de	

uddannelser	 med	 højest	 dimittendledighed	 (Uddannelses-	 og	 Forskningsministeriet,	

2019a).	Dimensioneringen	blev	vedtaget	i	2014	(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	

2019a)	med	henblik	på	at	skabe	et	bedre	match	mellem	uddannelser	og	arbejdsmarkedet	

for	derved	at	mindske	fremtidig	dimittendledighed	(Raabæk,	2014).	Dette	er	særligt	gået	

ud	over	humaniora	(Raabæk,	2014;	Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	2019a),	som	

er	 den	 gruppe,	 der	 hidtil	 har	 haft	 sværest	 ved	 at	 finde	 et	 job,	 der	 indholds-	 eller	

lønmæssigt	 matcher	 deres	 uddannelsesmæssige	 baggrund	 (Seidelin	 &	 Hidan,	 2016).	

Samtidig	har	det	været	 fremhævet,	hvordan	Danmark	 i	 fremtiden	vil	mangle	 folk	med	

naturvidenskabelig	og	teknisk	uddannelsesmæssig	baggrund	(Andersen	M.	,	2014).	Det	

er	 således	 fra	 politisk	 side	 meldt	 ud,	 hvilke	 uddannelser,	 der	 bør	 vælges,	 da	 de	

umiddelbart	 har	 en	 lysere	 fremtid	 i	 sigte.	 Det	 fremgår	 ud	 fra	 tiltag	 som	 eksempelvis	

dimensionering	af	uddannelser,	hvordan	det	er	uønskeligt	at	unge	tager	en	uddannelse,	

hvor	sandsynligheden	for	dimittendledighed	er	højere	end	gennemsnittet.	Den	samme	

tendens	ses	også	i	forbindelse	med	”Aftale	om	begrænsning	af	dobbeltuddannelse	af	31.	

januar	2017”,	hvor	en	række	uddannelser	er	undtaget	fra	reglen,	da	dimittender	herfra	

er	 særligt	 efterspurgte	 på	 arbejdsmarkedet	 (Uddannelses-	 og	 Forsknngsministeriet,	

2017).	Det	ses	således,	hvordan	jobmuligheder	efter	endt	uddannelse	fylder	politisk	og	
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har	 ledt	 til	 lovændringer.	 De	 lovændringer	 og	 politiske	 budskaber,	 som	 er	 nævnt	 i	

nærværende	 afsnit,	 har	 udgangspunkt	 i	 forventninger	 til	 fremtiden	 og	 fremtidens	

arbejdsmarked.	 Dermed	 ses	 også,	 hvordan	 dette	 fokus	 på	 fremtiden	 ikke	 kun	 er	

institutionaliseret	i	værdier	og	normer,	men	også	til	dels	er	institutionaliseret	regulativt.	

Derudover	er	der	 indført	stadig	 flere	 test	 i	 folkeskolen	med	blandt	andet	de	nationale	

tests	 i	 2010	 (Rambøll,	 2013)	 og	 PISA-undersøgelser	 siden	 2000	

(Undervisningsministeriet,	2018),	hvor	elevers	evner	 inden	for	en	række	fag	testes	og	

evalueres.	Informanterne	er	født	omkring	år	2000,	hvilket	betyder,	at	nationale	tests	har	

været	 en	 del	 af	 deres	 skolegang	 siden	 4.-5.	 klasse.	 Samtidig	 ses	 en	 tendens	 til,	 at	

karakterer	fylder	meget	blandt	elever	(Maach	&	Videbæk,	2018;	Kepler,	2016).	Massivt	

fokus	på	karakterer	 ses	 som	en	del	 af	den	præstationskultur,	3.g-eleverne	navigerer	 i	

(Nylandsted,	 2016).	 Hvorvidt	 der	 er	 en	 sammenhæng	 mellem	 øget	 antal	 test	 og	

præstationskultur	 kan	 diskuteres.	 Det	 er	 dog	 en	 diskussion	 der	 ligger	 uden	 for	 dette	

speciales	fokus,	hvorfor	den	ikke	behandles	yderligere.	Der	argumenteres	for,	at	et	øget	

antal	test,	kombineret	med	et	stort	fokus	på	karakterer	og	præstationer	medvirker	til	at	

instrumentalisere	læring	i	sig	selv.	Med	det	menes,	at	læring	gøres	målbart	og	fokus	er	på	

testresultater	og/eller	karakterer	som	kriterie	 for,	hvorvidt	der	har	 fundet	god	 læring	

sted.	 Herved	 ses	 hvordan	 denne	 middel/mål-tilgang	 ikke	 kun	 relaterer	 sig	 til	

uddannelsesvalget,	men	hersker	mere	bredt	set	inden	for	uddannelsesområdet.	

I	forlængelse	af	ovenstående	er	der	yderligere	noget,	der	tyder	på,	at	denne	middel/mål-

tilgang	ikke	er	isoleret	til	uddannelsesområdet.	Brinkmann	(2016)	fremhæver	i	sin	bog	

Ståsteder,	 hvordan	 denne	 middel/mål-tilgang	 generelt	 er	 dominerende	 i	 nutidens	

samfund.	Han	suppleres	af	filosof	Brian	Degn	Mårtensson,	der	blandt	andet	udtaler:	”Vi	

prøver	 at	 instrumentalisere	 alting	 uden	 at	 kunne	 dokumentere,	 at	 det	 faktisk	 er	 bedre”	

(Persson,	2018).	Institutionaliseringen	af	den	instrumentelle	tilgang,	kan	dermed	ses	i	et	

bredere	perspektiv	 end	blot	uddannelsesvalg.	 Idet	uddannelsesvalg	 er	 fokus	 for	dette	

speciale,	er	fokus	dog	på	instrumentaliseringen	i	relation	til	uddannelsesvalg.	Alligevel	

kan	 den	dominerende	 instrumentelle	 tilgang,	 som	Brinkmann	 (2016)	 beskriver,	 være	

med	 til	 at	 styrke	 indflydelsen	og	betydningen	af	denne	 institutionalisering.	Dette	med	

udgangspunkt	i	at	en	instrumentel	tilgang	er	institutionaliseret	mere	generelt	set,	hvorfor	

det	er	en	vant	tilgang	og	måde	at	legitimere	overvejelser	og	beslutninger	på,	hvorved	det	

bliver	et	trygt	udgangspunkt	for	individerne.	Da	den	instrumentelle	tilgang	synes	både	
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dominerende	og	naturlig,	 argumenteres	der	 for,	 at	middel/mål-tilgangen	ydermere	er	

kognitivt	institutionaliseret	i	de	scripts,	der	danner	ramme	for	individets	handling	(Scott,	

1995).	Ved	at	være	kognitivt	institutionaliseret	opfattes	det	som	en	selvfølgelig	tilgang	

for	 individet,	hvorfor	 individet	 ikke	nødvendigvis	er	bevidst	herom.	Den	dominerende	

mekanisme	 inden	 for	 kognitiv	 institutionalisering	 er	 mimetisk,	 hvilket	 betyder,	 at	

individet	 vil	 søge	 at	 gøre	 som	 alle	 andre	 for	 ikke	 at	 stå	 udenfor	 (Scott,	 1995).	 Den	

instrumentelle	 tilgang	styrkes	dermed,	når	der	tales	 ind	 i	og	ageres	ud	fra	denne,	 idet	

opfattelsen	af,	at	det	er	sådan	alle	gør,	forstærkes.	Dette	kan	igen	være	en	medvirkende	

faktor	til	at	forklare,	hvorfor	denne	tilgang	er	så	fremtrædende	blandt	informanterne.	Det	

opfattes	for	informanterne	som	en	naturlig	måde	at	tilgå	og	tale	om	uddannelsesvalget.	

Samtidig	oplever	de	fra	politisk	side,	og	i	samfundet	mere	generelt,	at	en	instrumentel	

tilgang	er	dominerende,	og	at	de	ved	at	agere	ud	fra	og	tale	ind	i	denne	tendens	kan	opnå	

en	vis	legitimitet.	

	

4.1.6	Delkonklusion	

Af	 ovenstående	 delanalyse	 ses	 det,	 hvordan	 uddannelsesvalget	 leder	 til	 mange	

overvejelser	og	opleves	som	svært.	Generelt	ses	uddannelsesvalget	som	en	beslutning,	

der	i	en	periode	i	større	eller	mindre	grad	sætter	informanterne	i	en	situation	præget	af	

ubeslutsomhed	grundet	valgets	kompleksitet	og	betydning	 for	 individet.	Ligeledes	 ses	

uddannelsesvalget	som	en	arena,	hvori	der	finder	øget	identitetsarbejde	sted,	da	det	i	høj	

grad	relaterer	sig	til	informantens	sociale	såvel	som	kollektive	identitet.	I	informanternes	

tilgang	 til	 uddannelsesvalget	 ses	 et	 stort	 fokus	 på	 fremtid	 og	 fremtidige	 jobs,	 og	 der	

argumenteres	for,	at	dette	udgør	et	særligt	cue	for	informanterne.	Her	ses	en	spænding	

mellem	på	den	ene	side	det	store	fokus	på	fremtiden,	og	de	jobmuligheder	denne	rummer,	

og	på	den	anden	side	et	arbejdsmarked	i	hastig	udvikling,	der	gør	det	svært	at	forudsige,	

hvilke	jobs	der	eksisterer	i	de	kommende	år.	

Dette	fokus	på	fremtiden	gør	uddannelse	til	et	middel	mere	end	et	mål	i	sig	selv,	hvilket	

kan	have	en	række	konsekvenser.	Mens	det	for	de	informanter,	der	har	et	mål	med	deres	

uddannelse,	kan	gøre	det	lettere,	kan	det	for	de	informanter,	der	ikke	har	et	konkret	mål	

komplicere	 processen.	 Der	 argumenteres	 for,	 at	 middel/mål-tilgangen	 er	

institutionaliseret	normativt	såvel	som	kognitivt,	 ligesom	den	også	ses	 i	 lovændringer,	

hvorved	 den	 også	 i	 et	 vist	 omfang	 er	 institutionaliseret	 regulativt.	 Denne	
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institutionalisering	leder	til,	at	legitimitet	opnås	ved	at	have	et	konkret	mål,	hvilket	kan	

komplicere	processen	yderligere	for	de	informanter,	der	ikke	oplever	at	have	et	konkret	

mål	at	knytte	deres	overvejelser	til.	Ligeledes	kan	et	manglende	mål	for	fremtiden	gøre	

det	svært	for	informanten	at	vælge,	evaluere	og	vurdere	alternativer	og	dermed	træffe	en	

rationel	 beslutning,	 da	 disse	 informanter	 ikke	 har	 noget	 at	 evaluere	 og	 vurdere	 disse	

alternativer	ud	fra.	

Afslutningsvis	fremhæves,	hvordan	denne	instrumentelle	tilgang	til	uddannelsesvalg	ses	

mere	bredt	set	i	dagens	samfund.	Der	argumenteres	for,	at	dette	styrker	indflydelsen	og	

betydningen	af	middel/mål-tilgangen	i	relation	til	uddannelsesvalg.	

	

4.2	Delanalyse	2	–	Vigtigheden	af	at	vælge	rigtigt	

Den	anden	delanalyse	handler	om,	hvordan	det	synes	vigtigt	for	informanterne	at	vælge	

den	 rigtige	 uddannelse	 i	 første	 forsøg.	 Fokus	 i	 denne	 analyse	 er	 dog	 ikke	 på	

informanternes	 individuelle	 idéer	 om,	 hvad	 der	 konkret	 menes	 med	 ”rigtigt”,	 men	 i	

højere	grad	ønsket	om	at	vælge	rigtigt	mere	generelt	set.	

Blandt	informanterne	ses	en	klar	tendens	i	forhold	til	et	ønske	om	at	vælge	rigtigt.	Der	er	

dog	 forskel	 på,	 hvor	 eksplicit	 og	 direkte	 informanterne	 forholder	 sig	 til	 dette.	

Eksempelvis	udtaler	Freja	”[…]	man	vil	gerne	vælge	rigtigt	første	gang.	Men	hvis	man	ikke	

gør	 det,	 så	må	man	 jo	 vælge	 om.	Men	 jeg	 kommer	 til	 at	 sætte	mig	meget	 ind	 i	 det	 for	

selvfølgelig	at	være	opsat	på	at	vælge	det	 rigtige	 første	gang.”	 (bilag	8).	Senere	udtaler	

Freja	i	relation	til	foregående	citat:	”Jeg	føler	det	ville	gøre	mig	glad,	at	jeg	valgte	rigtigt	

først.”	(bilag	8).	Det	samme	ses	hos	Mikkel	der	til	spørgsmålet,	om	hvad	der	er	vigtigt	i	

forhold	til	at	skulle	vælge	en	uddannelse,	prompte	svarer:	”At	jeg	vælger	rigtigt.”	(bilag	

10).	Samme	tendens	ses	også	hos	Caroline,	hvor	det	der	 fylder	mest	er:	 ”det	er,	at	 jeg	

forhåbentlig	vælger	rigtigt,	når	jeg	engang	skal	ud	at	vælge	[…]	men	hvis	man	skulle	droppe	

ud,	og	man	ikke	kan	søge	videre	ind	igen	uden	at	skulle	vente	og	sådan	nogle	ting.	Så	vil	jeg	

gerne	vælge	rigtigt	i	første	omgang.”	(bilag	12).	Dette	fokus	på	at	vælge	rigtigt,	anses	også	

som	en	af	forklaringerne	på,	hvorfor	de	unge	er	blevet	mere	forsigtige	i	forhold	til	at	søge	

ind	på	en	videregående	uddannelse	(Richter,	2017).	Denne	forsigtighed	kan	indikere,	at	

de	unge	først	søger	ind	på	en	videregående	uddannelse,	når	de	er	så	sikre	som	muligt	på,	

at	de	har	valgt	rigtigt.	
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Mens	der	generelt	set	er	enighed	om,	at	det	er	vigtigt	at	vælge	rigtigt,	ses	der	mere	forskel	

på,	hvad	der	menes	med	ordet	”rigtigt”.	Mens	det	for	nogle	handler	om	ikke	efterfølgende	

at	skulle	droppe	ud	af	en	uddannelse,	handler	det	for	andre	om	at	sikre	sig	en	god	fremtid	

eller	vælge	det,	der	interesserer	dem	mest	og	gør	dem	glade.	For	Mikkel	handler	det	at	

vælge	rigtigt	eksempelvis	primært	om,	at	vælge	det	han	finder	mest	interessant,	og	at	det	

er	noget,	hvor	han	kan	blive	ved	med	at	lære	nyt	(bilag	10).	

At	vælge	rigtigt	første	gang	sættes	af	flere	af	informanterne	i	forbindelse	med	derigennem	

at	undgå	at	spilde	tiden,	hvor	det	at	vælge	forkert	typisk	betragtes	som	spild	af	tid.	Dette	

ses	eksempelvis	meget	eksplicit	hos	Kasper,	der	udtaler	”ja	altså	det	handler	om	at	vælge	

sådan	så	du	ikke	spilder	din	tid	på	en	måde”	(bilag	5).	Samme	tankegang	ses	hos	Mads,	der	

udtaler	”også	sådan	noget	med,	at	hvis	man	vælger	noget,	og	går	der	i	3	år,	så	skulle	man	

helst	også	kunne	bruge	de	tre	år,	fordi	ellers	så	føler	jeg	lidt	det	er	spild[…]”	(bilag	7).	Andre	

oplever	 et	 pres	mod	 at	 træffe	 en	 rigtig	 beslutning	 hurtigt.	 Dette	 ses	 eksempelvis	 hos	

Cecilie,	der	udtaler	”altså	et	er,	at	du	skal	vælge	rigtigt	 første	gang,	men	noget	andet	er	

også,	at	du	sådan..	det	er	nu	du	skal	vælge,	du	kan	ikke	bare	sådan	slappe	af	og	så	vælge	

senere”	(bilag	14).	Tidspres	ses	også	hos	Rasmus,	om	end	af	andre	grunde,	der	udtaler:	

”Så	lige	nu	er	det	mest	tiden	der	presser.	Komme	i	gang	hurtigst	muligt	for	ikke	at	miste	for	

meget	faglighed	[…]”	(bilag	13).	

Hvilken	 betydning	 dette	 fokus	 på	 at	 vælge	 rigtigt	 kan	 have	 for	 individet	 i	 relation	 til	

uddannelsesvalget	belyses	nedenfor.	

	

4.2.1	Perfekthedskulturen	

Der	 tales	 i	 det	 danske	 mediebillede	 om,	 at	 vi	 lever	 i	 en	 præstations-	 eller	

perfekthedskultur	(Lyall,	2018;	Andersen	H.	,	2018;	Aisinger,	2019).	Præstationskultur	

og	 perfekthedskultur	 bruges	 ofte	 synonymt,	 men	 dækker	 ikke	 over	 helt	 det	 samme	

fænomen:	 I	 præstationskulturen	 er	 fokus	 på	 præstationer	 relateret	 til	 en	 form	 for	

faglighed,	 og	 det	 er	 disse	 præstationer,	 der	 er	 afgørende	 (Lyall,	 2018).	

Perfekthedskulturen	dækker	bredere	og	relaterer	sig	mere	til	det	hele	menneske,	der	skal	

præstere	og	fremstå	perfekt	på	alle	fronter;	fagligt,	socialt,	personligt	og	så	videre	(Lyall,	

2018).	 I	 dette	 speciale	 ligger	 interessen	 i	 perfekthedskulturen.	 Præstationskulturen	

anses	som	værende	en	delmængde	af	perfekthedskulturen.	
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Perfekthedskulturen	er	blomstret	op	de	senere	år,	hvorfor	det	særligt	er	de	unge,	der	er	

vokset	op	med	denne	kultur,	der	synes	mærket	af	den	(Aisinger,	2019).	Iben	Nørup	og	

Betina	 Jacobsen,	 postdocs	 på	 Institut	 for	 Sociologi	 og	 Socialt	 Arbejde	 på	 Aalborg	

Universitet,	fremhæver,	hvordan	det	særligt	er	skolen,	der	lægger	det	pres	på	de	unge	i	

relation	til	perfekthedskulturen	(Aisinger,	2019).	I	den	forbindelse	peger	de	på	en	række	

reformer,	 der	 samlet	 har	 etableret	 et	 øget	 præstationsfokus	 i	 skolesystemet	 samtidig	

med,	 at	man	 i	 højere	 grad	 har	 vænnet	 børn	 til	 at	 praktisere	 selvevaluering	 (Aisinger,	

2019).	 Der	 argumenteres	 i	 dette	 afsnit	 for,	 at	 denne	 perfekthedskultur	 kan	 have	

betydning	for	det	store	fokus,	der	ses	blandt	informanterne	i	forhold	til	at	skulle	vælge	

rigtigt,	når	det	kommer	til	uddannelsesvalg.	Informanterne	er	vokset	op	i	en	tid	præget	

af	et	performancefokus,	hvor	de	har	oplevet	at	skulle	præstere	på	adskillige	fronter	på	

samme	tid.	Fokus	på	at	præstere	ses	hos	11	ud	af	12	informanter	(bilag	4-10,	bilag	12-

15),	hvor	Emil	blandt	andet	udtaler:	”Jamen	altså	jeg	føler	det	her	med	at..	man	vil	gerne	

vise	over	for	andre	på	en	eller	anden	måde,	at	man	har	styr	på	tingene	altså.	Og	bare	er	god	

kan	man	sige.”	(bilag	6).	I	forlængelse	hertil	nævnes	særligt	karakterer	som	et	sted,	hvor	

informanterne	oplever	et	pres	i	forhold	til	at	skulle	præstere.	Dette	pres	ses	eksempelvis	

hos	Cecilie,	der	udtaler:	”Altså	alting	går	op	i	karakterer,	og	man	prøver	så	hårdt	at	lade	

være	med	at	få	det	til	at	gå	op	i	karakterer	[…]	Men	de	(red:	karakterer)	betyder	bare	hele	

min	fremtid.”	(bilag	14).	Et	eksempel	på	at	ønsket	om	at	præstere	strækker	sig	ud	over	

karakterer	ses	hos	Mathias,	der	midt	i	interviewet	stopper	op	og	siger:	”jeg	skulle	have	

forberedt	mig	meget	bedre	til	det	her	interview”	(bilag	9),	og	senere	i	forbindelse	med	et	

længere	svar	afslutter	med	kommentaren	”er	det	ikke	nogle	dårlige	svar	jeg	kommer	med?”	

(bilag	9).	Begge	disse	udtalelser	ses	som	udtryk	for,	at	Mathias	ønsker	at	gøre	det	så	godt	

som	muligt	til	interviewet,	der	bliver	et	forum,	hvori	han	søger	at	præstere.	På	trods	af	en	

indledende	briefing,	der	forsøgte	at	etablere	et	rum,	hvori	intet	var	rigtigt	eller	forkert,	

oplevede	han	således	et	pres	mod	at	præstere.	

Perfekthedskulturen	kan	således	siges	at	udgøre	et	cue	for	informanterne,	da	det	udgør	

en	 velkendt	 struktur,	 der	 aktiverer	 en	 særlig	 type	 handling	 hos	 individet.	

Perfekthedskulturen	bliver	et	cue	og	noget	individet	kan	forholde	sig	til	og	agere	ud	fra.	I	

den	komplekse	situation	det	er	at	vælge	uddannelse,	bliver	perfekthedskulturen	og	den	

logik	 der	 ligger	 heri	 et	 cue,	 der	 reducerer	 kompleksiteten,	 da	 cuet	 aktiverer	 særlige	

handlingsmønstre.	 I	 dette	 tilfælde	 kan	 disse	 handlingsmønstre	 relatere	 sig	 til	 det	 at	
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præstere,	 som	 de	 unge	 antages	 at	 være	 bekendte	med,	 idet	 de	 er	 vokset	 op	 i	 denne	

perfekthedskultur.	

I	 perfekthedskulturen,	 hvor	 individet	 skal	 præstere	 på	 adskillige	 fronter,	 herunder	

socialt,	fagligt	og	personligt,	kan	uddannelsesvalg	således	også	blive	et	parameter,	hvor	

individet	oplever	at	skulle	præstere.	At	informanterne	kan	opleve	uddannelsesvalget	som	

en	 front,	 hvor	 de	 skal	 præstere,	 udtrykkes	 blandt	 andet	 af	Mads,	 der	 i	 følgende	 citat	

uddyber,	 hvorfor	 han	 er	 glad	 for,	 at	 han	 tidligt	 gik	 ind	 i	 overvejelser	 angående	 et	

kommende	uddannelsesvalg:	”[…]	lidt	ligesom	man	læser	op	til	en	eksamen.	Altså	i	stedet	

for	at	man	læser	op	dagen	før,	så	kigger	man	på	det	noget	før,	en	uge	før	eller	sådan,	så	man	

er	lidt	forberedt.	Så	man	ikke	står	og	bare..	ja	helt	alene	agtigt	og	tænker	fuck”	(bilag	7).	

Her	ses,	hvordan	Mads	gennem	en	analogi	drager	en	parallel	mellem	det	at	gå	til	eksamen	

og	uddannelsesvalg.	Mens	Mads	er	den	eneste,	der	drager	denne	parallel	så	eksplicit,	ses	

det,	 hvordan	 det	 hos	 flere	 informanter	 er	 vigtigt	 at	 gøre	 sig	 mange	 og	 grundige	

overvejelser	i	forsøget	på	at	vælge	rigtigt	(bilag	4,	6,	8,	9,	10,	11,	13	og	14).	Dette	kan	tyde	

på,	 at	 de	 til	 en	 vis	 grad	 oplever	 uddannelsesvalget	 på	 samme	måde	 som	Mads,	 hvor	

forberedelse	ses	som	væsentlig	 forudsætning	for	et	godt	resultat.	Hvor	eksamen	er	en	

situation,	der	i	høj	grad	er	forbundet	med	det	at	skulle	præstere,	er	det	 interessant,	at	

Mads	via	analogien	sidestiller	det	med	uddannelsesvalg.	Hvor	en	præstation	typisk	måles	

meget	 direkte	 til	 en	 eksamen,	 der	 sædvanligvis	 udmunder	 i	 en	 karakter,	 er	 det	

umiddelbart	 sværere	 at	 måle	 præstationen	 i	 relation	 til	 uddannelsesvalg.	 Idet	

præstationen	i	forbindelse	med	uddannelsesvalg	kan	være	svær	at	måle	og	kvantificere,	

eksempelvis	 i	 form	 af	 en	 karakter,	 bliver	 det	 at	 vælge	 rigtigt,	 en	 måde	 hvorpå	

informanterne	kan	præstere	eller	opleve	at	præstere.	Samlet	argumenteres	der	således	

for,	 at	 uddannelsesvalget	 udgør	 endnu	en	 front,	 hvor	 informanterne	oplever	 at	 skulle	

præstere.	 Måden	 at	 opnå	 ”topkarakter	 i	 uddannelsesvalg”	 er	 at	 vælge	 rigtigt	 i	 første	

forsøg,	hvilket	kan	forklare	det	store	fokus,	der	ses	på	netop	dette	blandt	informanterne	

(bilag	4,	6,	8,	9,	10,	11,	13	og	14).	Når	det	at	vælge	rigtigt	første	gang	betragtes	som	måden	

at	præstere	på,	 bliver	det	meget	 ”enten	 eller”,	 da	man	derved	enten	vælger	 rigtigt	 og	

gennemfører	den	valgte	uddannelse	eller	skifter	uddannelse	og	dermed	fejler.	Tilgangen	

bliver	 således	 meget	 kategorisk	 uden	 gråzoner,	 hvilket	 kan	 give	 informanterne	

indtrykket	af,	at	der	findes	ét	rigtigt	valg.	Med	det	store	fokus	der	ses	på	at	præstere	inden	

for	 perfekthedskulturen,	 kan	 det	 således	 være	 forbundet	 med	 stor	 usikkerhed	 for	
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individet	at	skulle	vælge	uddannelse,	da	målet	er	at	finde	netop	det	ene	valg,	der	er	mest	

rigtigt	for	den	enkelte.	

Der	 argumenteres	 for,	 at	 perfekthedskulturen	 og	 dens	 logik	 er	 institutionaliseret	 i	

individets	 måde	 at	 kategorisere	 handlinger	 på.	 En	 tendens	 til	 et	 kategorisk	 blik	 på	

handlinger	 og	 individer	 som	 enten	 præsterende	 eller	 fejlende	 synes	 fremherskende	 i	

perfekthedskulturen.	 Herved	 ses,	 hvordan	 perfekthedskulturen	 er	 institutionaliseret	

kognitivt	 i	den	måde,	hvorpå	 individet	kategoriserer	 i	den	kontekst,	det	befinder	sig	 i.	

Endvidere	 argumenteres	 der	 for,	 at	 den	 institution,	 som	 perfekthedskulturen	 udgør,	

primært	 er	 båret	 af	 kulturen.	 Kulturen	 som	 bærende	 for	 institutionen	 betyder,	 at	

institutionen	bæres	af	systemiske	meningsstrukturer	og	regelsystemer,	og	disse	fælles	

menings-	 og	 regelsystemer	 er	 både	 skabende	 og	 begrænsende	 for	 handlingsrummet	

(Scott,	1995).	Institutionen	fremskynder	således	en	særlig	adfærd	(Scott,	1995;	Berger	&	

Luckmann,	1966),	som	i	dette	tilfælde	i	høj	grad	handler	om	et	fokus	på	at	vælge	rigtigt	

for	 derigennem	 at	 have	 præsteret	 og	 fremstå	 som	 et	 succesfuldt	 individ.	 Mens	

informanterne	taler	om	det	pres,	de	føler	ved	at	skulle	præstere,	opleves	det	også	meget	

naturligt	for	dem.	Det	ses	eksempelvis	hos	Kasper,	der	udtaler	”Men	jeg	synes	jo	altid	der	

er	 det	 der	 pres	 med,	 at	 man	 skal	 have	 så	 gode	 karakterer	 som	 muligt.	 Og	 det	 er	 jo	

karaktererne	der	baner	vejen	for	din	fremtid	[…]	Man	føler	sig	lidt	presset	[…]”	(bilag	5).	

Der	 ses	 i	 dette	 citat	 en	 kontrast	 mellem	 oplevelsen	 af	 på	 den	 ene	 side	 at	 tillægge	

karakterer	stor	betydning	og	på	den	anden	side	kun	opleve	det	som	”lidt	presset”.	Det	kan	

indikere,	 at	mens	 karakterer	 opleves	 som	 afgørende,	 opleves	 presset	mod	 at	 få	 gode	

karakterer	som	naturligt	og	ikke	som	noget,	Kasper	forholder	sig	yderligere	til.	Blandt	

informanterne	ses	en	forskel	på,	hvor	stort	et	pres	de	oplever	 i	relation	til	karakterer,	

men	fælles	er,	at	informanterne	omtaler	presset	som	en	naturlig	del	af	at	gå	i	gymnasiet.	

Dette	 indikerer	 yderligere,	 at	 denne	 tilgang	 er	 internaliseret	 og	 dermed	 opfattes	 som	

selvfølgelig	for	individet.	

		

4.2.2	Uddannelsesloft,	kvikbonus	og	fremdriftsreform	

Afsnittet	 belyser,	 hvordan	dette	 fokus	på	 at	 vælge	 rigtigt	 ses	 i	 nyere	 lovgivning,	 samt	

hvilken	betydning	dette	kan	have.	
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4.2.2.1	Uddannelsesloft	

At	det	er	vigtigt	for	informanterne	at	vælge	rigtigt,	kan,	udover	at	ses	som	et	resultat	af	

den	dominerende	perfekthedskultur,	også	ses	som	noget,	der	er	et	politisk	emne	og	har	

givet	anledning	til	ny	lovgivning.	Aftale	om	begrænsning	af	dobbeltuddannelse,	også	kaldet	

uddannelsesloftet,	blev	vedtaget	i	en	revideret	version	den	31.	januar	2017	(Aftale	om	

begrænsning	af	dobbeltuddannelse,	2017).	Aftalens	formål	er	at	begrænse	antallet,	der	

efter	afsluttet	uddannelse	inden	for	seks	år	tager	endnu	en	uddannelse	på	samme	eller	

lavere	niveau.	Af	aftaleteksten	fremgår	dog	en	række	undtagelser,	hvor	det	alligevel	er	

muligt	at	tage	endnu	en	uddannelse	på	samme	eller	lavere	niveau,	førend	de	seks	år	er	

gået.	 Disse	 undtagelser	 inkluderer	 eksempelvis	 helbredsmæssige	 forhold,	 eller	 hvis	

uddannelsen	forældes	(Aftale	om	begrænsning	af	dobbeltuddannelse,	2017).	Derudover	

fastsættes	en	liste	over,	hvilke	uddannelser	der	grundet	særlige	arbejdsmarkedsbehov	

ikke	er	underlagt	disse	regler	(Aftale	om	begrænsning	af	dobbeltuddannelse,	2017).	

Ved	 at	 begrænse	 muligheden	 for	 senere	 hen	 at	 skifte	 mening	 i	 forhold	 til	 valg	 af	

uddannelse,	kan	uddannelsesvalget	opleves	som	mere	bindende.	At	valget	opleves	som	

mere	bindende	kan	forklare,	hvorfor	det	for	informanter	kan	synes	endnu	vigtigere,	at	de	

vælger	rigtigt.	Når	valget	opleves	som	bindende,	kan	det	for	informanterne	opleves	som	

mere	risikofyldt	at	 træffe	en	beslutning.	Med	udgangspunkt	 i	prospektteorien	kan	der	

argumenteres	 for,	 at	 når	 valget	 opleves	 mere	 risikofyldt	 kan	 det	 lede	 til	 en	 mere	

risikoavers	 adfærd,	 hvor	 frygten	 for	 at	 vælge	 forkert	 overskygger	 muligheden	 for	 at	

vælge	rigtigt	(Tversky	&	Kahneman,	1992).	En	mere	risikoavers	adfærd	kan	således	ses	

som	en	måde,	hvorpå	informanterne	forholder	sig	til	uddannelsesloftet.		Hos	Laura	ses	

eksempelvis	hvordan	uddannelsesloftet	er	med	til	at	gøre	hende	lidt	nervøs	ved	at	træffe	

en	beslutning:	”Så	jeg	er	lidt	bange	for	at	vælge	forkert.	Fordi	at	også	når	jeg	gerne	vil	i	

gang	med	at	studere	nu,	jamen	så	er	jeg	22,5	når	jeg	er	færdig.	Hvad	så	hvis	jeg	står	som	25-

årig	og	gerne	vil	noget	andet?	Så	er	der	lidt	noget	politik,	der	stopper	det,	ikke	også?”	(bilag	

11).	Også	Cecilie	forholder	sig	eksplicit	til	uddannelsesloftet,	da	hun	fortæller,	hvor	tidligt	

hun	synes,	det	er,	at	hun	skal	træffe	store	beslutninger.	Cecilie	udtaler:	”Jeg	er	kun	18.	Jeg	

synes	det	er	mange	år	jeg	sådan	lige	skal	tage	en	beslutning	om,	men	heldigvis	sagde	hende	

der	uddannelsesvejlederen	også,	at	det	er	de	færreste	der	kommer	til	at	lave	det	resten	af	

deres	 liv.	 Og	 det	 kan	 jeg	 også	 se	 på	 mine	 forældre,	 altså	 min	 far	 har	 taget	 sådan	 tre	

uddannelser,	men	det	stopper	uddannelsesloftet	mig	fra	nu.”	(bilag	14).	Dette	suppleres	af	

Freja,	der	siger	”[…]	for	eksempel	min	mor	hun	skiftede	uddannelse	nogle	gange.	Det	kan	
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man	ikke	på	samme	måde	mere	[…]”	(bilag	8).	Blandt	informanterne	opleves	bredt	set	et	

ønske	 om	 at	 vælge	 rigtigt.	 I	 forlængelse	 heraf	 forholder	 nogle	 af	 informanterne	 sig	

yderligere	eksplicit	til,	hvordan	de	oplever	uddannelsesvalget	som	bindende	i	en	vis	grad,	

hvilket	 synes	 at	 gøre	 dem	 mere	 nervøse	 ved	 at	 træffe	 en	 beslutning.	 Ydermere	

argumenteres	der	 for,	 at	 hvor	perfekthedskulturen	 skaber	 et	 fokus	på	 at	 præstere	 og	

vælge	rigtigt,	så	øger	lovgivning,	som	eksempelvis	uddannelsesloftet,	denne	følelse	og	det	

pres	mod	at	vælge	rigtigt	hos	informanterne.	Fokus	på	at	vælge	rigtigt	er	således	også	

institutionaliseret	 regulativt	 via	 lovgivning.	 Samlet	 kan	dette	 lede	 til	 en	 adfærd	 styret	

mere	 af	 frygten	 for	 at	 vælge	 forkert	 og	 dermed	 en	 mere	 risikoavers	 adfærd	 blandt	

informanterne.	

	

4.2.2.2	Kvikbonus	og	fremdriftsreform	

Udover	 at	 fokusere	 på	 at	 vælge	 rigtigt,	 ses	 også,	 hvordan	 flere	 informanter	 desuden	

oplever	et	pres	om	at	skulle	træffe	en	beslutning	hurtigt.	Dette	fokus,	der	ses	på	at	træffe	

en	 beslutning	 hurtigt,	 kan	 blandt	 andet	 ses	 som	 et	 resultat	 af	 den	 bonus	 for	 tidlig	

studiestart,	 der	 trådte	 i	 kraft	 i	 2009	 (Uddannelses-	 og	 Forskningsministeriet,	 2019b).	

Denne	 kvikbonus	 ses	 i	 §21	 i	Bekendtgørelse	 om	 adgang	 til	 bacheloruddannelser	 og	 de	

videregående	 kunstneriske	 uddannelsesinstitutioner	 på	 Uddannelses-	 og	

Forskningsministeriets	 område	 og	 §23	 i	 Bekendtgørelse	 om	 adgang	 til	

erhversakademiuddannelser	 og	 professionsbacheloruddannelser.	 Kvikbonussen,	 også	

kaldet	 hurtigstartsbonus,	 gælder	 således	 bredt	 i	 forhold	 til	 optag	 på	 videregående	

uddannelser.	Kvikbonussen	belønner	ansøgere,	der	søger	optagelse	inden	for	2	år	efter	

afsluttet	studentereksamen	ved	at	gange	ansøgerens	gennemsnit	fra	gymnasiet	med	1,08.	

Dermed	 belønnes	 ansøgere	 for	 hurtigt	 at	 træffe	 en	 beslutning	 om	 og	 derefter	 at	

påbegynde	 den	 uddannelse,	 de	 ønsker	 at	 søge	 ind	 på.	 Lovgivning	 som	 denne	 kan	

medvirke	til	at	forklare,	hvorfor	informanterne	oplever	et	pres	mod	at	skulle	træffe	en	

beslutning	hurtigt.	Det	bemærkes	i	den	forbindelse,	at	kvikbonussen	er	ophævet	fra	2020	

(Uddannelses-	og	Forskningsministeriet,	 2019b).	 I	 og	med	at	 kvikbonussen	har	været	

gældende	i	ti	år,	argumenteres	der	dog	for,	at	den	underliggende	logik,	der	fremskynder	

hurtig	studiestart,	er	institutionaliseret	regulativt.	Med	udgangspunkt	heri	argumenteres	

der	for,	at	kvikbonussen	på	trods	af	at	være	ophævet	fra	2020	stadig	har	sat	et	aftryk	på	

måden,	hvorpå	uddannelsesvalg	tilgås.	
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I	 2013	 blev	 den	 første	 version	 af	 Fremdriftsreformen	 vedtaget	 som	 en	 del	 af	 aftalen	

Reform	af	SU-systemet	og	rammerne	for	studiegennemførsel,	hvor	det	primære	formål	var	

at	 mindske	 studietidsforsinkelser	 (Uddannelses-	 og	 Forskningsministeriet,	 2018b).	

Fremdriftsreformen	 er	 sidenhen	 revideret,	 men	 formålet	 er	 forblevet	 det	 samme.	

Fremdriftsreformen	er,	 ligesom	kvikbonussen,	et	politisk	vedtaget	 initiativ,	der	sætter	

fokus	 på	 tempoet,	 hvormed	 de	 unge	 henholdsvis	 vælger	 og	 gennemfører	 uddannelse.	

Dette	kan	forklare,	hvorfor	informanterne	oplever	et	pres	mod	både	at	skulle	vælge,	men	

også	påbegynde	en	uddannelse	hurtigt	efter	afsluttet	studentereksamen	og	ikke	”spilde	

tiden”.	 Ligesom	 uddannelsesloftet	 kan	 Fremdriftsreformen	 og	 kvikbonussen	 således	

være	 med	 til	 at	 øge	 presset	 mod	 at	 træffe	 et	 valg,	 der	 opleves	 som	 risikofyldt	 for	

informanterne,	hvilket	kan	lede	til	en	mere	risikoavers	blandt	informanterne	(Tversky	&	

Kahneman,	1992).	Der	kan	argumenteres	for,	at	lovgivning	som	Fremdriftsreformen	og	

uddannelsesloftet	kan	frame	valget	på	en	måde,	der	leder	til,	at	informanterne	oplever	

valget	 som	mere	 risikofyldt.	 Denne	 framing	 af	 valget	 kan	 påvirke	 den	måde	 de	 tilgår	

valget	og	lede	til	mere	risikoavers	adfærd,	da	de	oplever,	at	der	er	meget	på	spil	(Tversky	

&	Kahneman,	1992). 

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 ses	 det,	 hvordan	 fokus	 på	 at	 vælge	 rigtigt	 og	 hurtigt	 er	

regulativt	institutionaliseret	i	samfundet.	Dette	ses	blandt	andet,	ved	at	lovgivningen	har	

belønnet	de	studerende,	der	hurtigt	påbegynder	en	videregående	uddannelse.	Samtidig	

er	de	studerende,	der	har	valgt	forkert,	blevet	”straffet”	enten	ved	uddannelsesloftet	eller	

fremdriftsreformen,	der	begge	har	besværliggjort	det	at	skifte	uddannelse	senere	hen.	

Ved	at	besværliggøre	et	skift	af	uddannelse	bliver	det	således	vigtigere	at	vælge	rigtigt	i	

første	 forsøg.	 Gennem	 belønning	 og	 straf	 af	 særlig	 adfærd	 er	 det	 således	 regulativt	

institutionaliseret,	at	det	er	ønskværdigt	at	vælge	rigtigt	og	påbegynde	en	videregående	

uddannelse	hurtigt	efter	endt	studentereksamen.	Samtidig	kan	det	øge	oplevelsen	blandt	

informanterne	af,	at	det	er	vigtigt	at	vælge	rigtigt	og	dermed	øge	en	risikoavers	adfærd	

drevet	af	 tabsaversion	 (Tversky	&	Kahneman,	1992),	da	der	opleves	at	være	negative	

konsekvenser	ved	at	vælge	forkert.			

Tydeligheden	af	institutionaliseringen	ses	især	hos	Emma,	der	udtaler:	”Hvis	du	skal	gå	

den	gængse	vej,	så	er	det	nu	du	skal	tage	beslutningen,	ikke?”,	hvorefter	hun	til	spørgsmålet	

om,	hvad	hun	mener	med	”den	gængse	vej”,	siger:	”det	sådan	det	der	med	at	tage	den	i	et	

huk,	ligesom	regeringen	siger,	at	du	skal	helst	gerne	tage	den,	så	gennemføre	den	og	komme	
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ud	på	arbejdsmarkedet	som	20-25-årig	eller	et	eller	andet,	og	så	arbejder	du	resten	af	dit	

liv	indtil	du	bliver	pensionist.”	(bilag	4).	Det	fremgår	her	ved	eksempelvis	brugen	af	ordet	

”gængs”,	at	dette	opfattes	som	den	normale	og	rigtige	måde	at	gøre	det	på.	

	

4.2.3	Frygten	for	at	vælge	forkert	

I	ovenstående	afsnit	blev	der	argumenteret	for,	at	fokus	på	at	vælge	rigtigt	kunne	ses	som	

et	forsøg	på	at	præstere	i	relation	til	uddannelsesvalg.	I	dette	afsnit	argumenteres	der	i	

relation	til	ovenstående	for,	at	fokus	på	at	vælge	rigtigt	samtidig	kan	ses	som	udtryk	for	

en	frygt	for	at	vælge	forkert.	Dette	med	udgangspunkt	i,	at	perfekthedskulturen	skaber	et	

behov	 for	 at	 præstere	 som	 det	 hele	 menneske,	 hvilket	 udover	 at	 skabe	 dette	

præstationsbehov	øger	frygten	for	at	fejle	og	dermed	ikke	fremstå	perfekt.	

Som	 tidligere	 fremhævet	 er	 uddannelsesvalget	 et	 valg	præget	 af	 stor	 kompleksitet	 og	

meget	usikkerhed	 for	 individet.	Uddannelsesvalget	er	 ligeledes	 informationstungt	 i	 en	

sådan	grad,	at	det	må	betragtes	som	umuligt	for	et	individ	at	få	fuld	information	herom.	I	

forsøget	på	at	 træffe	en	rationel	og	rigtig	beslutning,	bliver	manglende	information	og	

viden	en	væsentlig	kilde	til	usikkerhed	hos	flere	af	informanterne.	Noget	der	blandt	andet	

ses	 hos	 Rasmus,	 der	 i	 sin	 informationssøgning	 oplever,	 at	 ikke	 al	 information	 er	

tilgængelig.	 I	relation	dertil,	udtaler	Rasmus:	”Det	er	 ligesom,	der	er	en	grænse	til,	hvor	

meget	du	kan	forberede	dig	til	den	(red:	fremtiden)	ikke?	[…]	altså	der	bekymrer	det	mig	

nogle	gange	sådan,	hvad	der	ligger	bag	den	grænse	ikke?	Som	man	ikke	kan	forberede	sig	

til”	(bilag	13).	Også	hos	Mikkel,	der	føler	at	mangle	overblik,	opleves	denne	usikkerhed,	

og	han	siger	i	relation	hertil:	”jamen	jeg	kender	ikke	alle	uddannelserne.	Og	jeg	kender	ikke	

alle	jobmulighederne	og	jeg	kender	ikke..	[…]	Den	der	usikkerhed	den..	jeg	vil	ikke	sige	det	

gør	jeg	ikke	er	i	stand	til	det	(red:	at	vælge	uddannelse)..	men	det	sætter	ligesom	en	grænse	

for,	hvad	jeg	er	i	stand	til.	Det	er	lidt	skræmmende.”	(bilag	10).	Det	ses	således,	hvordan	

informanterne	ikke	blot	er	opsatte	på	at	vælge	rigtigt,	men	også	finder	det	skræmmende,	

at	de	måske	ikke	er	i	stand	til	det.	Dette	kan	også	ses	som	udtryk	for	en	frygt	for	at	fejle	

og	dermed	ikke	at	præstere.	Denne	frygt	kan	skyldes,	at	mennesket	blandt	andet	er	drevet	

af	at	evaluere	sig	selv	ved	at	sammenligne	sig	selv	med	andre	(Festinger,	1954).	Dette	

betyder,	 at	 individets	 evaluering	 og	 opfattelse	 af	 sig	 selv	 i	 høj	 grad	 beror	 på	 en	

sammenligning	med	andre.	Individet	vil	typisk	sammenligne	sig	med	andre	individer,	der	

tilhører	samme	sociale	grupper	og	dermed	ligner	individet	selv	(Festinger,	1954).	At	fejle	
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kan	således	have	negativ	effekt	på	individets	selvevaluering.	Fordi	individer	i	en	given	

social	gruppe	til	en	vis	grad	ligner	hinanden	(Festinger,	1954),	kan	det	at	falde	uden	for	

således	påvirke	tilhørsforholdet	til	en	gruppe	negativt.	Tilhørsforhold	fremhæves	som	et	

grundlæggende	psykologisk	behov	for	individet	(Ryan	&	Deci,	2000;	Maslow,	1943).	Idet	

gruppetilhørsforhold	 betragtes	 som	 væsentligt	 for	 individet	 (Festinger,	 1954;	 Ryan	&	

Deci,	2000;	Maslow,	1943),	kan	det	således	opleves	som	kritisk	for	individet	at	falde	uden	

for	gruppenormen.	Frygten	for	at	vælge	forkert	uddannelse	kan	således	ses	som	frygten	

for	at	risikere	eller	skade	individets	selvevaluering	og/eller	gruppetilhørsforhold.	Dette	

kan	medvirke	til	at	forklare,	hvorfor	informanterne	oplever,	at	der	kan	være	meget	på	

spil,	når	de	skal	vælge	en	videregående	uddannelse.	

	

4.2.4	Angsten	for	at	vælge	

Det	 ses,	 at	 flere	 informanter	 oplever	 det	 som	 skræmmende	 at	 skulle	 vælge	 en	

videregående	uddannelse.	Emma	udtaler	eksempelvis:	”Jeg	kan	godt	mærke,	at	det	er	lidt	

angstprovokerende.	Hvad	hvis	det	ikke	er	mig?”	(bilag	4).	Dette	kan	skyldes	både	det	store	

fokus	på	at	vælge	rigtigt,	men	også	at	valget	opleves	som	relativt	bindende.	Udover	at	

valget	kan	opleves	som	skræmmende,	opleves	det	af	mange	informanter	desuden	som	

overvældende	grundet	de	mange	muligheder	og	overvejelser,	de	gør	sig.	 I	dette	afsnit	

belyses,	hvilke	konsekvenser	institutionerne	perfektshedskulturen	og	vigtigheden	af	at	

vælge	rigtigt	kan	have	på	informanterne	i	forhold	til	beslutningsprocessen.		

Uddannelsesvalget	er,	som	nævnt,	karakteriseret	ved	at	være	informationstungt	(Galotti	

et	al	,	2006).	Hertil	kommer	at	valget	desuden	opleves	som	vigtigt	for	individets	fremtid	

(Galotti	et	al	,	2006)	og	relativt	bindende	jævnfør	ovenstående.	Samtidig	ses	en	generel	

usikkerhed	 hos	 informanterne	 i	 relation	 til	 uddannelsesvalget.	 Der	 kan	 heri	 ligge	 en	

oplevelse	 for	 informanterne	 af,	 at	 uddannelsesvalget	 opleves	 som	 risikabelt,	 idet	 de	

oplever,	at	der	er	meget	på	spil.	Da	det	synes	vigtigt	for	informanterne	at	vælge	rigtigt	i	

første	 forsøg	 og	 dermed	 præstere,	 kan	 der	 opstå	 en	 tabsaversion	 hos	 informanterne.	

Denne	tabsaversion	indebærer,	at	frygten	for	at	”tabe”,	opleves	som	større	end	glæden	

ved	at	”vinde”	(Tversky	&	Kahneman,	1992).	Det	betyder	i	dette	tilfælde,	at	frygten	for	at	

vælge	 forkert	 kan	 overdøve	 muligheden	 for	 (og	 glæden	 ved)	 at	 vælge	 rigtigt	 hos	

informanten,	 der	 dermed	 primært	 vil	 være	 drevet	 af	 en	 frygt	 for	 at	 vælge	 forkert.	

Tabsaversion	 kan	 være	 en	medvirkende	 faktor	 til,	 hvorfor	 informanterne	 oplever	 det	
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som	 skræmmende	 at	 træffe	 en	 endelig	 beslutning,	 da	 de	 ved	 at	 træffe	 en	 beslutning	

risikerer	at	vælge	forkert	og	derved	tabe.	Derudover	må	informanterne	betragtes	som	

forholdsvis	 uprøvede	 og	 uerfarne	 i	 forhold	 til	 at	 skulle	 træffe	 beslutninger	 af	 samme	

karakter	 som	 uddannelsesvalget	 (Galotti	 et	 al	 ,	 2006).	 Holland	&	Holland	 (1977)	 har	

gennemført	en	undersøgelse	af	gymnasie-	og	collegeelever,	og	om	hvorfor	de	befinder	sig	

i	 et	 stadie	af	ubeslutsomhed	 i	 relation	 til	deres	erhvervsmæssige	 fremtid.	De	 fandt	en	

sammenhæng	mellem	det	at	opleve	at	mangle	de	påkrævede	beslutningsevner	og	det	at	

befinde	sig	i	et	stadie	af	ubeslutsomhed	(Holland	&	Holland,	1977).	Der	argumenteres	for,	

at	 den	 beslutningsmæssige	 uerfarenhed	 kan	 øge	 den	 oplevede	 risiko	 forbundet	 med	

valget.	Den	øgede	oplevede	risiko	kan	yderligere	øge	frygten	for	at	træffe	en	beslutning,	

hvorved	 beslutningen	 i	 højere	 grad	 vil	 være	 drevet	 af	 tabsaversion	 (Tversky	 &	

Kahneman,	1992).	

I	forlængelse	af	ovenstående	kan	det	være	relevant	at	inddrage	nationalkultur.	Danmark	

kan,	 ifølge	 kulturforsker	 Geert	 Hofstede	 (1980),	 karakteriseres	 som	 værende	 et	

individualiseret	 samfund.	 Ifølge	 Hofstedes	 indeks	 scorer	 Danmark	 74	 ud	 af	 100	 på	

individualisme-skalaen	 (Hofstede,	 N/A),	 hvilket	 placerer	 Danmark	 blandt	 de	 mest	

individualistiske	 nationer	 (Hofstede,	 1980).	 At	 være	 et	 samfund	 karakteriseret	 ved	

individualisme	 betyder,	 blandt	 andet,	 at	 individet	 forventes	 at	 tage	 vare	 på	 sig	 selv.	

Individet	er	således	i	højere	grad	overladt	til	sig	selv	i	forhold	til	at	skabe	sin	egen	succes.	

Individet	 tilskrives	 dermed	 også	 ansvaret	 for	 både	 successer	 og	 fejltagelser.	 Det	 kan	

således	opleves	som	mere	risikabelt	at	træffe	en	beslutning,	da	ansvaret	tilfalder	en	selv,	

såfremt	der	vælges	forkert.	Det	kulturelle	forhold	kan	således	også	være	en	medvirkende	

faktor	til	at	forklare,	hvorfor	det	kan	være	skræmmende	at	skulle	tage	en	beslutning	for	

informanterne.	 Denne	 individuelle	 ansvarstilskrivning	 kan	 således	 øge	 den	 risiko,	

individet	oplever,	og	dermed	øge	frygten	for	at	vælge	(forkert).	Udover	at	Danmark	er	et	

individualiseret	samfund,	ses	der	også	en	tendens	til	øget	selvevaluering	allerede	fra	en	

tidlig	alder	(Aisinger,	2019).	Når	børn	og	unge	har	vænnet	sig	til	at	udøve	selvevaluering	

vil	de	i	højere	grad	se	indad	og	her	lede	efter	svar	på,	hvorfor	ting	ikke	gik	som	forventet,	

og	 hvorfor	 de	 ikke	 er	 gode	 nok	 (Aisinger,	 2019).	 En	 øget	 tendens	 til	 at	 praktisere	

selvevaluering	 kan	 således	 øge	 den	 individuelle	 ansvarstilskrivning.	 Såfremt	

informanterne	 vælger	 forkert,	 kan	 det	 således	 efterfølges	 af	 en	 selvransagelse,	 hvor	

informanten	oplever	at	skulle	stå	på	mål	for,	hvorfor	informanten	ikke	var	i	stand	til	at	

træffe	 en	 den	 rigtige	 beslutning.	 Dette	 kan	 således	 medvirke	 til	 at	 forklare,	 hvorfor	
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informanterne	kan	opleve	en	frygt	for	at	træffe	en	beslutning.	Der	argumenteres	dermed	

for,	 at	 institutionerne	kombineret	med	nationalkultur	 kan	øge	 følelsen	 af	 frygt	 blandt	

informanterne.	

	

4.2.5	Delkonklusion	

I	anden	delanalyse	ses	det,	hvordan	det	for	informanterne	er	vigtigt	at	vælge	rigtigt,	og	

hvordan	flere	informanter	dertil	oplever	et	pres	mod	at	træffe	en	beslutning	hurtigt.	Der	

er	argumenteret	for,	at	perfekthedskulturen	udgør	et	særligt	cue	i	forhold	til	dette	fokus	

på	at	vælge	rigtigt.	Som	led	i	denne	perfekthedskultur	bliver	uddannelsesvalg	blot	endnu	

en	 arena,	 hvori	 informanterne	 oplever	 at	 skulle	 præstere	 for	 at	 fremstå	 som	 et	

succesfuldt	individ.	Der	blev	herudfra	argumenteret	for,	at	et	fokus	på	at	vælge	rigtigt	er	

institutionaliseret	 kognitivt	 via	denne	perfekthedskultur.	Udover	 at	 fokus	på	 at	 vælge	

rigtigt	 er	 institutionaliseret	 kognitivt,	 er	 der	 argumenteret	 for	 at	 dette	 ligeledes	 er	

institutionaliseret	regulativt	i	forbindelse	med	lovgivning,	der	har	begrænset	muligheden	

for	 på	 et	 senere	 tidspunkt	 at	 skifte	 uddannelse.	 Ydermere	 er	 det	 regulativt	

institutionaliseret,	hvordan	uddannelsesbeslutningen	bør	træffes	hurtigt	efter	afsluttet	

studentereksamen.	Der	argumenteres	for,	at	den	regulative	institutionalisering	øger	det	

pres,	informanterne	føler	mod	at	vælge	rigtigt.	

Perfekthedskulturen	 har	 skabt	 stort	 fokus	 på	 at	 vælge	 den	 rette	 uddannelse	 i	 første	

forsøg,	da	det	er	 sådan	 individet	præsterer	 i	 relation	 til	uddannelsesvalg.	Fokus	på	at	

vælge	rigtigt	kan	have	en	række	konsekvenser.	En	af	disse	konsekvenser	er	en	øget	frygt	

for	at	vælge	forkert	og	dermed	fejle,	hvilket	leder	til	at	informanterne	søger	at	minimere	

usikkerhed	i	relation	til	beslutningen.	Frygten	for	at	fejle	kan	desuden	forklares	ud	fra,	at	

det	 at	 fejle	 vil	 lede	 til	 negativ	 selvevaluering	 og	 kan	 have	 negative	 konsekvenser	 for	

individets	gruppetilhørsforhold,	hvilket	betragtes	som	uønskeligt	for	individet.	Frygten	

for	 at	 vælge	 forkert	 kan	 udmunde	 i	 en	 tilgang	 til	 uddannelsesvalget	 drevet	 af	

tabsaversion,	hvorved	valget	i	høj	grad	er	drevet	af	frygten	for	at	vælge	forkert.	Der	kan	

således	ses	en	 frygt	 for	selve	valget	og	 ikke	blot	 for	at	vælge	 forkert.	Denne	 frygt	kan	

styrkes	af	den	individuelle	ansvarstilskrivning,	der	ses	med	udgangspunkt	i,	at	Danmark	

er	et	individualistisk	samfund	i	kombination	med	tendensen	til	at	vænne	børn	og	unge	til	

at	praktisere	selvevaluering.	
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4.3	Delanalyse	3	–	Jagten	på	det	gode	liv	

Den	tredje	delanalyse	fokuserer	på,	hvordan	informanterne	betragter	uddannelsesvalg	

som	en	vigtig	del	i	forhold	til	at	sikre	sig	et	godt	voksenliv.	

Informanterne	 synes	 at	 stå	 ved	en	 skillevej,	 hvor	de	oplever	 et	pres	mod	at	 vælge	 en	

uddannelse,	der	på	bedst	mulig	vis	sikrer	dem	en	god	fremtid.	Et	eksempel	herpå	ses	hos	

Mathias,	der	til	et	indledende	spørgsmål	om,	hvilke	overvejelser	han	gør	sig	i	forbindelse	

med	 uddannelsesvalg	 svarer:	 ”Jeg	 tror	 de	 fleste	 gymnasieelever	 har	 sådan	 nogle	

overvejelser	over	”hvad	skal	der	blive	af	mig”	og	”kommer	det	til	at	gå	for	mig?	Kommer	det	

til	 at	 lykkes	 for	 mig	 at	 blive	 til	 noget?”.	 Altså	 det	 er	 jo	 meget,	 meget	 stort	 og	 dumme	

spørgsmål.	Men..	jeg	tror	sådan	nogle	overvejelser	gør	man	sig	hele	tiden.	Og	så	er	det	jo	

meget	let	at	kunne	sige	til	sig	selv,	at	de	valg	man	tager	i	gymnasiet,	det	snit	du	ender	ud	

med	 kommer	 til	 at	 være	 direkte	 afgørende	 for,	 100	 %	 afgørende,	 for	 din	 fremtidige	

indkomst,	og	hvilken	bil	du	kører	i	og	så	videre.	Det	er	jo	sådan	en	ting	man	siger	til	sig	selv,	

gør	sig	nogle	overvejelser	over	at	man	vil	gerne	leve	et	godt	liv,	lykkeligt	liv,	få	en	stor	bil	og	

en	sød	hund	og	alt	det	der.	Bo	det	rigtige	sted.	Så	derfor	er	der	sådan..	 jeg	tror	bare	det	

handler	om	det	helt	normale	pres,	der	er	på	alle	gymnasieelever,	men	det	er	ikke	mere	end	

det.	 Og	 det	 er	 bare	 de	 overvejelser.”	 (bilag	 9).	 Hos	Mathias	 ses	 det	 i	 citatet	 ret	 udtalt,	

hvordan	 han	 oplever,	 at	 gymnasiet,	 det	 karaktergennemsnit	 det	 udmunder	 i,	 og	 de	

muligheder	det	giver,	er	aldeles	afgørende	for,	hvilken	fremtid	der	er	i	vente.	Noget	der,	

derudover	er	særligt	interessant	ved	Mathias’	udtalelse,	er	den	selvfølgelighed,	hvormed	

han	forholder	sig	til	disse	nærmest	eksistentielle	overvejelser,	han	gør	sig,	og	det	pres	

han	oplever	i	den	forbindelse.	Dette	kan	også	ses	i	relation	til	ovenstående	delanalyse,	

hvor	 det	 netop	 blev	 fremhævet,	 hvordan	 informanterne	 forholder	 sig	 naturligt	 og	

selvfølgeligt	til	det	pres,	de	oplever	i	forbindelse	med	gymnasiet,	karakterer	og	fremtiden.	

Hvor	 det	 er	meget	 udtalt	 hos	Mathias,	 ses	 samme	 tendenser	 dog	 også	 hos	 de	 øvrige	

informanter,	der	ligeledes	gør	sig	overvejelser	om,	at	en	uddannelse	gerne	skulle	åbne	op	

for	en	ønskværdig	fremtid.	Eksempelvis	hos	Cecilie	der	fremhæver	dette,	da	hun	samler	

op	på,	hvad	der	er	vigtigt	for	hende	i	relation	til	uddannelsesvalg:	”[…]	selvfølgelig	skal	du	

tage	en	uddannelse,	du	godt	kan	 lide	at	være	på,	men	det	 skal	også	være	noget,	 som	du	

ligesom	kan	få	nogle	penge	på	bordet	af	altså	sådan…	[…]	jeg	vil	gerne	have	alle	de	her	ting	

i	livet,	så..	jeg	vil	gerne	ligesom	have	den	uddannelse,	der	fører	til,	at	jeg	kan	det.”	(bilag	14).	

Også	Mads	gør	sig	overvejelser	om,	hvilken	fremtid	en	uddannelse	fører	til,	hvortil	han	
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blandt	andet	siger:	”Så	både	noget	jeg	er	glad	for,	men	også	noget	som	kan	gøre	mig	glad	i	

livet,	som	jeg	kan	tage	ud	at	rejse,	jeg	kan	bo	fedt,	jeg	kan	lave	nogle	ting”	(bilag	7).	Hos	

Mikkel	ses	ligeledes	et	fokus	på,	hvor	en	uddannelse	fører	ham	hen:	”Altså	jeg	vil	gerne	

have	noget	uddannelse,	der	gør	det	muligt	for	mig	ligesom	at	have	plads	til	familie.	Uden	at	

det	skal	gå	på	kompromis	med	økonomiske	udfordringer.	Så	det	er	ligesom	at	finde	balancen	

mellem	at	finde	tid	til	sin	familie,	men	stadigvæk	have	penge	til	sin	familie.”	(bilag	10).	Når	

informanterne	 tillægger	 uddannelsesvalget	 så	 stor	 betydning,	 kan	 der	 med	

udgangspunkt	i	prospektteorien	argumenteres	for,	at	dette	leder	til	en	mere	risikoavers	

adfærd	(Tversky	&	Kahneman,	1992),	da	det	øger	oplevelsen	af,	at	der	er	meget	på	spil.	

Oplevelsen	af	at	der	er	så	meget	på	spil	i	forbindelse	med	uddannelsesvalget	kan,	udover	

at	lede	til	en	mere	risikoavers	adfærd,	aktivere	særlige	kognitive	processer.	Når	individet	

står	 over	 for	 at	 træffe	 en	 beslutning,	 som	 eksempelvis	 uddannelsesvalg,	 filtrerer	

thalamus	 i	 den	 enorme	 mængde	 stimuli,	 der	 modtages	 med	 henblik	 på	 at	 sortere	

unødvendig	information	fra	(Nordfang	&	Nørby,	2017;	Madsen,	2012).	Der	er	tidligere	

argumenteret	for,	at	informanterne	oplever	en	frygt	for	at	træffe	et	valg,	hvilket	kan	lede	

til	en	udskydelse	af	valget.	Dette	kan	indikere,	at	amygdala	aktiveres	(Nordfang	&	Nørby,	

2017)	 som	 reaktion	 på	 den	 information	 og	 situation	 informanterne	 oplever	 at	 skulle	

forholde	sig	til.	Amygdala	findes	i	det	limbiske	system	og	spiller	en	særlig	rolle	i	forhold	

til	 emotionen	 frygt	 (Nordfang	 &	 Nørby,	 2017).	 På	 baggrund	 af	 amygdalas	 reaktion	

udsendes	en	respons	fra	hypothalamus	(Madsen,	2012),	hvilket	kan	lede	til	en	udskillelse	

af	eksempelvis	adrenalin	eller	kortisol	(Kessing,	2019).	Informanterne	kan	således	have	

en	fysisk	reaktion	på	uddannelsesvalget,	der	kan	manifestere	sig	som	stress	eller	angst.	

Dette	kan	være	med	til	at	forklare,	hvorfor	der	ses	en	form	for	handlingslammelse	blandt	

informanterne.	

Mens	 der	 er	 forskel	 på,	 hvilken	 fremtid	 informanterne	 ønsker	 sig,	 ses	 der	 alligevel	

fællesnævnere,	ligesom	de	også	på	visse	områder	har	samme	tilgang	i	forsøget	på	at	sikre	

sig	en	god	fremtid.	Dette	uddybes	nedenfor.	

	

4.3.1	Verdens	(næsten)	lykkeligste	land	

I	dette	afsnit	belyses,	hvordan	fokus	på	at	sikre	en	lykkelig	fremtid	er	en	måde	hvorpå	

informanterne	går	til	uddannelsesvalget,	samt	hvad	denne	tilgang	kan	bunde	i.		
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Danmark	blev,	blandt	andet,	i	2013	og	igen	i	2016	kåret	til	at	være	verdens	lykkeligste	

land	i	en	rapport	udgivet	af	FN	(Helliwell,	Layard,	&	Sachs,	2016).	I	den	seneste	rapport	

er	Danmark	placeret	på	en	andenplads	(Helliwell,	Layard,	&	Sachs,	2019),	og	generelt	set	

har	Danmark	scoret	topplaceringer	i	de	årlige	rapporter,	der	udgives	af	FN.	Kåringen	af	

de	 lykkeligste	 lande	 får	 hvert	 år	 stor	 opmærksomhed	 i	 det	 danske	 mediebillede	 i	

forbindelse	med	rapportens	udgivelse.	Prædikatet	”verdens	lykkeligste	land”	er	sidenhen	

blandt	 andet	 blevet	 brugt	 til	 at	 brande	 Danmark	 af	 eksempelvis	 VisitDenmark	

(VisitDenmark,	n/a).	Der	kan	derfor	argumenteres	for,	at	det	at	være	lykkelig	er	en	del	af	

den	danske	nationale	selvforståelse.	

I	undersøgelsen	af	nationers	lykke,	bliver		respondenterne	først	bedt	om,	på	en	skala	fra	

1-10,	at	give	en	status	på	deres	liv;	10	er	det	bedst	mulige	liv,	og	0	er	det	værst	tænkelige	

liv	(Helliwell,	Layard,	&	Sachs,	2019).	Der	argumenteres	for,	at	nationalkultur	kan	have	

en	 effekt	 på,	 hvordan	 individet	 vurderer	 dets	 livsstatus,	 da	 nationalkultur	 kan	 have	

indflydelse	på,	hvilke	værdier	og	mål	der	er	værdsatte,	når	individet	skal	gøre	status	over	

dets	 liv	 (Diener,	2000).	Hvad	 individet	 tillægger	vægt	 i	 sin	vurdering	af	 livsstatus	kan	

således	variere	alt	efter,	hvor	individet	kommer	fra	(Diener,	2000).	Dernæst	angives,	hvor	

ofte	respondenten	har	oplevet	positiv	affekt	(glæde,	latter	og	nydelse)	den	forgående	dag.	

Afslutningsvis	angives,	hvor	ofte	 respondenten	har	oplevet	negativ	affekt	 (bekymring,	

tristhed	 og	 vrede)	 den	 forgående	 dag	 (Helliwell,	 Layard,	 &	 Sachs,	 2019).	Målingen	 af	

nationers	 lykke	 tager	 således	 udgangspunkt	 i	 tre	 relativt	 simple	 og	 overordnede	

spørgsmål.	Hvorfor	Danmark	generelt	placerer	sig	blandt	toppen	er	blevet	diskuteret	i	

nationale	såvel	som	internationale	medier.	Ikke	desto	mindre	er	det	noget,	der	har	været	

en	del	af	det	danske	mediebillede	med	jævne	mellemrum,	ligesom	det	er	noget,	der	har	

fyldt	i	den	danske	selvforståelse.	Der	argumenteres	på	baggrund	heraf	for,	at	et	fokus	på	

at	være	lykkelig	er	et	cue,	der	kan	virke	velkendt	for	informanterne,	da	de	i	høj	grad	er	

vokset	op	som	borgere	i	et	af	de	 lykkeligste	 lande.	Det	er	således	et	cue,	der	aktiverer	

særlige	 forventninger	 til	 adfærd	 (Weber	 &	 Glynn,	 2006),	 og	 disse	 forventninger	

indebærer	primært	at	være	glad	og	agere	som	sådan.	At	være	glad	kan	således	siges	at	

være	 en	 del	 af	 den	 danske	 nationalidentitet.	 Det	 bemærkes	 dog	 i	 relation	 hertil,	 at	

Danmark	samtidig	med	at	være	blandt	de	lykkeligste,	også	ligger	højt	på	listen	over	lande	

med	højest	forbrug	af	antidepressiv	medicin,	hvor	Danmark	i	OECDs	seneste	rapport	lå	

nummer	 otte	 (OECD,	 2017).	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 forbruget	 af	 antidepressiv	

medicin	kan	skyldes,	at	individet	oplever	at	blive	mødt	med	forventninger	de	om,	at	man	
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bør	 være	 glad.	 Det	 kan	 således	 opleves	 som	 et	 brud	 med	 disse	 samfundsmæssige	

forventninger,	såfremt	 individet	oplever	 ikke	at	være	 lykkelig.	 Ikke	at	 leve	op	til	disse	

forventninger,	 kan	 have	 en	 negativ	 effekt	 på	 individets	 selvevaluering	 samt	

gruppetilhørsforhold	(Festinger,	1954),	hvilket	kan	opleves	som	kritisk	for	individet.		

Et	fokus	på	at	vælge	en	uddannelse,	der	sikrer	dem	en	god	og	glad	fremtid,	er	en	af	de	

tendenser,	der	er	særlig	tydelige	hos	informanterne	generelt	set.	Der	ses	i	den	forbindelse	

netop	et	ønske	om	at	være	glade	i	det,	de	vælger,	og	vælge	en	uddannelse,	der	ligeledes	

vil	gøre	dem	glade	i	fremtiden.	Laura	svarer	eksempelvis	til	spørgsmålet	om,	hvad	der	

fylder	mest	for	hende	i	forhold	til	at	vælge	uddannelse	”[…]	at	det	er	det	rigtige	for	mig	og	

at..	 og	 at	 jeg	 er	 glad	 for	 at	 være	 i	 det.”	 (bilag	 11).	 For	 Mads	 er	 det	 vigtigt,	 at	

uddannelsesvalget	er	gennemtænkt,	så	han	bedst	muligt	kan	sikre	sig	at	vælge	noget,	der	

gør	ham	glad,	og	han	siger	i	den	forbindelse:	”Jeg	gider	ikke	gamble	med	min	fremtid	agtigt.	

Jeg	vil	gerne	være	rimelig	sikker	på,	at	det	gør	mig	glad.”	(bilag	7).	Et	fokus	på	at	være	glad	

ses	således	også	i	relation	til	uddannelsesvalget,	der	ses	som	en	brik	til	at	sikre	dem	en	

lykkelig	fremtid.	

Udover	nationens	lykke	har	også	den	positive	psykologi	vundet	frem	og	fyldt	mere	i	nyere	

tid.	Positiv	psykologi	er	en	retning	inden	for	psykologien,	som	i	stedet	for	et	stort	fokus	

på	 patologien	 interesserer	 sig	 for	 de	 positive	 aspekter	 af	 livet	 (Seligman	 &	

Csikszentmihalyi,	 2000).	 Ifølge	 Seligman	 &	 Csikszentmihalyi	 (2000,	 s.	 13)	 er	 positiv	

psykologi	”a	science	that	takes	as	 its	primary	task	the	understanding	of	what	makes	life	

worth	living”.	Ønsket	om	en	mere	positiv	retning	inden	for	psykologien	kan	ses	allerede	

hos	Maslow,	da	han	introducerede	behovspyramiden	(Maslow,	1943,	s.	371),	hvor	han	

skrev:	”The	present	paper	is	an	attempt	to	formulate	a	positive	theory	of	motivation	[…]”.	

Det	er	dog	først	i	nyere	tid,	at	positiv	psykologi	er	blevet	en	mere	etableret	disciplin	inden	

for	psykologien.	En	af	de	væsentlige	forskelle,	der	ses	på	psykologi	fokuseret	på	patologi	

på	den	ene	side	og	positiv	psykologi	på	den	anden	side,	er	menneskesynet.	Psykologi	med	

fokus	på	patologi	anskuer	i	højere	grad	mennesket	som	passiv	modtager	af	stimuli,	hvor	

positiv	 psykologi	 i	 højere	 grad	 ser	 individet	 som	 en	 aktiv	 aktør	 (Seligman	 &	

Csikszentmihalyi,	 2000).	 Ved	 i	 højere	 grad	 at	 anskue	 individet	 som	 aktivt	 handlende	

tilskrives	individet	samtidig	også	en	større	rolle	i	forhold	til	at	sikre	sin	egen	livskvalitet.	

Positiv	psykologi	har	netop	fokus	på,	hvad	der	gør	livet	værd	at	leve	og	tilskriver	i	den	

forbindelse	individet	et	vist	ansvar	for	egen	lykke.	Den	individuelle	ansvarstilskrivning	
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kan	være	med	til	at	forklare,	hvorfor	informanterne	(bilag	4-15)	oplever	dette	pres	mod	

at	sikre	egen	lykke	gennem	uddannelsesvalget.	I	kombination	med	perfekthedskulturen,	

hvor	 individet	skal	 fremstå	perfekt	på	alle	parametre	 i	deres	 liv,	kan	det	øge	det	pres,	

individet	 føler	mod	 at	 fremstå	 glad	på	 alle	 fronter	 i	 deres	 liv.	 Som	 tidligere	 nævnt	 er	

Danmark	 et	 individualistisk	 orienteret	 samfund	 (Hofstede,	 N/A),	 hvilket	 øger	 den	

individuelle	 ansvarstilskrivning.	Den	 brede	 accept	 af	 positiv	 psykologi	 kan	 øge	 denne	

individuelle	 tilskrivning	 yderligere,	 da	 en	 underliggende	 antagelse	 netop	 omhandler	

individets	egen	rolle	og	ansvar.	

Ud	 fra	 ovenstående	 argumenteres	 der	 samlet	 for,	 at	 der	 i	 samfundet	 ligger	 en	 idé	 og	

forventning	 om,	 at	 individer	 bør	 være	 glade.	 Der	 argumenteres	 for,	 at	 det	 er	

institutionaliseret,	særligt	normativt,	at	individet	bør	være	og	fremstå	glad	for	at	leve	op	

til	de	 institutionaliserede	 forventninger.	Denne	norm	befinder	sig	på	et	mere	generelt	

samfundsmæssigt	 niveau	 og	 synes	 at	 være	 båret	 primært	 gennem	 de	 symbolske	

systemer.	 Det	 betyder,	 at	 det	 er	 gennem	 værdier,	 forventninger	 og	 standarder,	 der	

oversættes	 og	 videreformidles	 blandt	 individer,	 at	 institutionen	 opnår	 sin	 udbredelse	

(Scott,	2003).	Ydermere	vil	denne	norm	om	at	være	eller	fremstå	glad	pålægge	individet	

et	 oplevet	 pres	mod	 at	 agere	 i	 overensstemmelse	 hermed	 (Scott,	 1995).	 I	 relation	 til	

afsnittet	om	perfekthedskulturen	ses	altså,	hvordan	individet	skal	fremstå	perfekt	på	alle	

parametre	 i	 dets	 liv,	 og	hvordan	det	 at	 være	 eller	 fremstå	 glad	 er	 en	måde	 at	 agere	 i	

henhold	til	de	forventninger,	individet	møder.	At	Danmark	er	et	lykkeligt	land	er	således	

både	 en	 institution	 og	 et	 cue	 for	 individerne,	 og	 der	 argumenteres	 for,	 at	 det	 har	

indflydelse	på,	hvordan	informanterne	tilgår	uddannelsesvalg.	At	være	glad	anses	som	en	

velkendt	struktur,	der	bliver	handlingsanvisende	for	individet,	samtidig	med	at	dette	cue	

rummer	forventninger	til	adfærd,	og	der	argumenteres	for,	at	disse	forstærker	hinanden.	

Endvidere	 er	 det	 en	 institution,	 der	 eksisterer	 normativt	 på	 et	 mere	 generelt	

samfundsmæssigt	plan,	hvilket	igen	kan	styrke	dens	indflydelse	og	betydning.	

	

4.3.2	Åbne	muligheder	

I	forlængelse	af	ovenstående	afsnit	ses,	hvordan	informanterne	i	forsøget	på	at	sikre	sig	

en	god	 fremtid	blandt	andet	 forsøger	at	holde	så	mange	muligheder	åbne	som	muligt.	

Dette	belyses	i	dette	afsnit.	
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Der	ses	en	tendens	blandt	 informanterne	til	gerne	at	ville	holde	så	mange	muligheder	

åbne	 som	muligt	 og	 dermed	 ikke	 afgrænse	 sig	 for	meget	 i	 forbindelse	med	 at	 vælge	

videregående	uddannelse.	Nogle	informanter	forholder	sig	meget	eksplicit	til	det,	mens	

det	 hos	 andre	 ligger	mere	 implicit.	Mads	 forholder	 sig	meget	 eksplicit	 til	 det,	 da	 han	

udtaler:	”[…]	jeg	har	valgt	noget,	som	giver	rigtig	mange	åbne	muligheder.”	(bilag	7).	Det	

samme	ses	hos	Laura:	”Jeg	tror,	at	jeg	er	nået	frem	til,	at	jeg	synes,	det	(red:	jordmoder)	er	

lidt	for	sådan..	altså	ensformigt	i	forhold	til	sygeplejerske,	man	kan	lidt	flere	forskellige	ting.”	

(bilag	11),	hvortil	hun	umiddelbart	efter	tilføjer	at	synes,	at	det	er	rart	”At	man	ikke	er	helt	

så	fastlåst”	(bilag	11).	Emil	svarer	til	spørgsmålet	om,	hvilke	tanker	han	gør	sig:	”Og	det	

her	med	at	man	helst	ikke	vil	udelukke	for	mange	ting	på	en	eller	anden..	man	vil	helst	have	

så	mange	døre	åbne	som	muligt.”	(bilag	6).	Hos	alle	tre	er	en	del	af	deres	overvejelser	altså	

relateret	til	at	holde	mulighederne	åbne	og	ikke	afgrænse	sig	unødigt,	således	at	de	kan	

bruge	deres	uddannelse	bredt.	Tendensen	til	gerne	at	ville	holde	så	mange	muligheder	

åbne	 som	muligt,	 kan	 ses	 som	 et	 udtryk	 for	 en	mere	 risikoavers	 adfærd	 (Tversky	 &	

Kahneman,	1992),	da	beslutningen	dermed	ikke	opleves	lige	så	endegyldig	og	bindende	

for	informanterne.	Derudover	kan	det	ses	som	en	måde,	hvorpå	informanterne	forsøger	

at	håndtere	den	stress	og/eller	angst,	de	synes	at	opleve	i	relation	til	uddannelsesvalget.	

Denne	stress	og/eller	angst	kan,	som	nævnt,	aktivere	amygdala	(Madsen,	2012),	hvilket	

kan	lede	til	udskillelse	af	eksempelvis	kortisol	og	adrenalin	(Kessing,	2019).	At	træffe	et	

mindre	endegyldigt	valg	kan	således	ses	som	en	måde,	hvorpå	informanterne	forsøger	at	

håndtere	denne	stress	og/eller	angst,	de	kan	opleve.	

Samme	 tendens	 ses	 i	 måden,	 hvorpå	 nogle	 af	 informanterne	 taler	 om	

karaktergennemsnit,	hvor	et	høj	snit	ses	som	en	måde	at	holde	flere	muligheder	åbne.	

Blandt	andet	udtaler	Caroline	i	den	forbindelse	”[…]	det	er	i	hvert	fald	noget,	der	ligger	i	

baghovedet,	fordi	hvis	du	har	et	godt	snit	for	eksempel	så	har	du	rimelig	åbne	muligheder	i	

forhold	til	at	søge	ind	på	kvote	1	i	hvert	fald.	Kvote	2	kræver	jo	lidt	mere	for	det	meste.	Så	

det	handler	mere	bare	om	at	få	den	letteste	mulighed	for	at	komme	videre.”	(bilag	12).	Også	

Freja	ser	et	godt	karaktergennemsnit	som	en	måde	at	holde	døre	åbne	på:	”Det	(red:	højt	

karaktergennemsnit)	er	for	at	holde	nogle	døre..	[…]	også	fordi	så	ved	jeg,	at	så	er	der	flere	

uddannelser	at	vælge	imellem”	(bilag	8).	På	forskellig	vis	ses	altså,	hvordan	informanterne	

ser	 en	 fordel	 i	 at	 holde	 mulighederne	 åbne,	 hvad	 enten	 det	 er	 i	 relation	 til	 deres	

karaktergennemsnit	her	og	nu	eller	i	relation	til	videregående	uddannelse.	Den	samme	

tendens	 ses	 ifølge	 en	 undersøgelse	 foretaget	 af	 Tænketanken	DEA,	 hos	 unge	 der	 skal	
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vælge	ungdomsuddannelse,	hvor	gymnasiet	ofte	vælges	for	derved	at	holde	døre	åbne	

(Tænketanken	DEA,	2018).	

For	informanterne	kan	det	at	holde	mange	muligheder	åbne	således	ses	som	et	forsøg	på	

bedst	muligt	at	sikre	sig	et	godt	liv	i	en	fremtid,	de	hverken	kender	til	eller	kan	forudsige.	

Ved	at	holde	så	mange	muligheder	åbne	så	længe	som	muligt,	argumenteres	der	for,	at	

dette	 kan	 være	 en	måde,	 hvorpå	 informanterne	 forsøger	 at	 udskyde	 et	 endeligt	 valg.	

Ligeledes	 kan	 det	 være	 et	 udtryk	 for	 en	 risikoavers	 adfærd,	 som	 kan	 være	 en	måde	

hvorpå	informanterne	håndterer	en	uvis	fremtid	på	og	den	frygt	de	kan	opleve	i	relation	

til	at	skulle	træffe	et	valg.	En	frygt	der	også	kan	bunde	i,	at	informanterne	kan	mangle	

tillid	til	egne	evner	udi	at	træffe	beslutninger	af	denne	karakter	(Taylor	&	Betz,	1983).	

Som	tidligere	nævnt	er	arbejdsmarkedet	i	hastig	udvikling,	hvilket	gør	det	svært	at	spå	

om,	hvilke	jobs	der	eksisterer	og	er	efterspørgsel	på	inden	for	den	nærmere	fremtid.	Det	

kan	 skabe	 en	usikkerhed	 i	 forhold	 til	 den	 fremtidige	 relevans	og	 anvendelighed	 af	 en	

given	uddannelse.	Den	usikkerhed,	der	ligger	heri,	kan	søges	imødekommet	ved	at	vælge	

brede	uddannelser,	der	ligeledes	kan	anvendes	bredt.	På	den	måde	kan	der	være	tryghed	

for	informanten	i	at	vælge	noget,	der	stadig	holder	muligheder	åbne	og	dermed	ikke	føles	

så	endegyldigt.	At	vælge	en	bredere	uddannelse	kan	samtidig	ses	som	en	sikring	mod	den	

uvisse	fremtid,	som	en	måde	bedst	muligt	at	sikre,	at	den	givne	uddannelse	ikke	bliver	

irrelevant.	 Herigennem	 kan	 valget	 af	 en	 bredere	 uddannelse	 også	 ses	 som	 en	 måde,	

hvorpå	informanterne	forsøger	at	sikre	deres	fremtid.	De	brede	uddannelser	kan	således	

virke	attraktive	både	som	en	slags	forsikring	mod	en	uvis	fremtid	samt	et	forsøg	på	ikke	

at	træffe	en	for	endegyldig,	måske	forkert,	beslutning.	

	

4.3.2.1	Generalist	eller	specialist	

I	henhold	til	ovenstående	afsnit	ses,	hvordan	uddannelser	der	kan	anvendes	bredt	kan	

være	at	foretrække	for	informanterne,	da	de	i	højere	grad	holder	mulighederne	åbne	i	

forhold	til	fremtiden.	En	konsekvens	ved	at	informanterne	oplever	gerne	at	ville	holde	så	

mange	døre	åbne	så	længe	som	muligt	kan	være,	at	de	søger	mod	generalistuddannelser,	

da	disse	i	højere	grad	holder	mulighederne	åbne.	Størstedelen	af	informanterne	nævner	

også	 såkaldte	 generalistuddannelser.	 Eksempelvis	 Emil,	 der	 har	 statskundskab,	

samfundsfag	og	jura	i	overvejelserne	(bilag	6),	Mathias,	der	overvejer	historie	og	spansk	

(bilag	9),	eller	Emma,	der	overvejer	erhvervsøkonomi	(bilag	4).	Alle	disse	uddannelser	
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kan	betragtes	som	generalistuddannelser,	der	kan	anvendes	bredt	på	arbejdsmarkedet.	

Ud	 fra	 en	 samfundsmæssig	 betragtning	 kan	 det	 udgøre	 et	 problem,	 såfremt	 der	 ikke	

uddannes	 nok	 specialister.	 Erhvervslivet	 oplever	 allerede	 at	 savne	 højt	 specialiseret	

arbejdskraft	inden	for	særligt	IT,	teknologi	og	naturvidenskab	(Zacho,	2018).	

På	trods	af	at	specialister,	særligt	inden	for	førnævnte	fagområder,	er	efterspurgte	på	det	

danske	 arbejdsmarked,	 kan	 det	 grundet	 den	 uvisse	 fremtid	 alligevel	 opleves	 som	

risikabelt	 at	 uddanne	 sig	 for	 snævert.	 Samtidig	 med	 at	 der	 på	 nuværende	 tidspunkt	

efterspørges	 visse	 specialistprofiler	 (Zacho,	 2018),	 tales	 der	 om,	 at	 det	 er	 svært	 at	

forudsige,	hvilke	jobs	der	eksisterer	om	bare	5-10	år,	og	hvordan	robotter	vil	erstattes	en	

lang	række	jobs	(Greve,	2017).	Der	ligger	altså	som	tidligere	nævnt	en	stor	usikkerhed	i	

forhold	til,	hvordan	fremtidens	arbejdsmarked	ser	ud.	En	måde	at	imødekomme	denne	

usikkerhed	 på	 kan	 således	 være	 at	 vælge	 en	 uddannelse,	 der	 ikke	 er	 for	 snæver	 og	

dermed	kan	være	bedre	rustet	til	et	omskifteligt	arbejdsmarked,	da	kompetencerne	er	

bredere.	Dette	kan	ses	som	udtryk	for	en	risikominimerende	tilgang,	og	denne	tendens	

kan	styrkes	gennem	det	institutionaliserede	fokus	på	at	vælge	rigtigt	i	første	forsøg,	som	

tidligere	behandlet.	

	

4.3.3	Social	positionering	

Som	tidligere	nævnt	ønsker	informanterne	via	deres	uddannelsesvalg	at	sikre	sig	en	god	

fremtid.	I	relation	hertil	ses,	hvordan	noget	af	det,	der	spiller	en	rolle	hos	informanterne	

i	forhold	til	at	sikre	sig	en	god	fremtid	relaterer	sig	til	blandt	andet	prestige	og	penge.	Det	

ses	særligt	udtalt	hos	Julie,	der	gerne	vil	være	sygeplejerske,	men	i	den	forbindelse	føler,	

at	hun	skulle	over	en	barriere,	hvilket	hun	vender	tilbage	til	gentagne	gange	undervejs	i	

interviewet.	 Hun	 beskriver	 det	 blandt	 andet	 således:	 ”Jeg	 følte	 ikke	 der	 var	 så	 meget	

prestige	i	det	her	med	at	læse	til	sygeplejerske	og	kunne	godt	tage	mig	selv	i	at	sige	sådan	

om	det	”bare”	var	det	jeg	skulle.”,	og	hun	uddyber	kort	efter	”Men	det	fyldte	ret	meget.	Og	

så	netop	også	det	her	med	at	man	jo,	synes	det	her	med,	med,	altså	med	lønnen,	at	det	var	jo	

ligesom	noget	jeg	skulle	få	mig	selv	til	at	acceptere	at	jeg	skulle	være,	at	jeg	skulle	ud	og	

være	lavtlønnet.”	(bilag	15).	Noget	Julie	i	forbindelse	med	førnævnte	citater	også	nævner	

er,	hvordan	hun	skulle	acceptere	ikke	at	ville	tage	en	universitetsuddannelse,	hvilket	går	

igen	 hos	 flere	 af	 de	 informanter,	 der	 ikke	 søger	 mod	 universitetet.	 Emma	 udtrykker	

eksempelvis	en	bekymring:	”Altså	jeg	har	mange	gange	overvejet,	okay	hvad	gør	jeg,	hvis	
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jeg	nu	ikke	kan	denne	her	universitet	[…]	Bliver	man	så	set	ned	på	af	andre	folk	fordi	man	

dropper	 ud	 af	 universitet?”	 (bilag	 15).	 Cecilie,	 der	 har	 planer	 om	 at	 søge	 ind	 på	 en	

professionsbachelor,	udtalte	i	relation	til	fravalget	af	universitetet	følgende:	”Altså	er	det	

mig,	der	er	fejlen,	fordi	jeg	ikke	kan	gå	på	universitetet,	eller	er	det	simpelthen	universitetet	

der	bare	ikke	er	skruet	sammen	til	mig?	Der	er	jo	andre	der	gør	det,	så	hvorfor	kan	jeg	ikke?	

Er	 jeg	 ikke	 god	 nok	 til	 det?	 Og	 sådan	 noget..”	 (bilag	 14).	 Samtidig	 ses	 det	 hos	 flere	

informanter,	hvordan	universitetsuddannelser	er	det,	informanterne	generelt	taler	mest	

om	og	undersøger	mest,	medmindre	de	er	meget	afklarede	med	at	ville	noget	andet.	Selv	

for	 de	 informanter,	 der	 er	 afklarede	 med,	 at	 de	 vil	 noget	 andet,	 har	

universitetsuddannelser	fyldt	noget	i	deres	proces	frem	mod	at	blive	afklarede,	som	det	

sås	af	ovennævnte	citater.	Universitetsuddannelser	fylder	således	meget,	ligesom	de	også	

synes	 forbundet	 med	 eksempelvis	 prestige.	 Der	 kan	 herudfra	 argumenteres	 for,	 at	

universitetsuddannelser	udgør	en	kategori,	der	blandt	informanterne	har	høj	hierarkisk	

status	(Kuschel	&	Zand,	2007).	

Omvendt	anses	erhvervsuddannelser	ikke	som	et	attraktivt	uddannelsesvalg	(bilag	14,	

bilag	 15)	 på	 trods	 af,	 at	 det	 har	 været	 et	 politisk	 mål	 at	 få	 flere	 unge	 til	 at	 vælge	

erhvervsuddannelser,	 hvilket	 blandt	 andet	 i	 2014	 ledte	 til	 en	 reform	 af	

erhvervsuddannelserne	 (Aftale	 om	 Bedre	 og	 mere	 attraktive	 erhvervsuddannelser,	

2014).	I	og	med	at	informanterne	allerede	har	valgt	en	gymnasial	ungdomsuddannelse,	

ligger	erhvervsuddannelse	ikke	som	en	naturlig	forlængelse	heraf.	Alligevel	er	det	dog	

interessant,	hvordan	de	taler	om	erhvervsuddannelser,	som	noget	for	fagligt	svage	elever.	

Eksempelvis	 Cecilie	 udtaler	 i	 relation	 til	 sine	 oplevelser	 med	 uddannelsesvejledning:	

”Jamen	hvis	du	ikke	får	gode	karakterer,	så	skal	du	bare	ind	på	en	erhvervsuddannelse.	Så	

kan	du	 ikke	andet	med	dit	 liv”	 (bilag	14).	Cecilies	citat	kan	ses	som	et	eksempel	på	en	

stereotyp,	der	synes	at	eksistere	om	erhvervsuddannelser,	som	noget	for	de	fagligt	svage.	

Stereotypen	 opfattes	 som	 en	 forsimplet	 forestilling	 om	 en	 gruppe	 (Kuschel	 &	 Zand,	

2007).	Denne	stereotyp	om	erhvervsuddannelser	kan	skabe	et	negativt,	stigmatiserende	

billede	af	erhvervsuddannelserne	(Kuschel	&	Zand,	2007),	der	kan	lede	til	at	færre	søger	

mod	denne	uddannelsestype.	

Samlet	 set	 fylder	 universitetsuddannelser,	 og	 et	 fravalg	 heraf	 kan	 lede	 til	 mange	

overvejelser	 i	 forhold	 til	 blandt	 andet	 prestige,	 status	 og	 individuel	 formåen	 og	

tilstrækkelighed.	Den	reaktion	et	fravalg	af	universitetsuddannelser	kan	fremprovokere	
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hos	 individet,	 som	 det	 sås	 ovenfor,	 kan	 indikere,	 at	 der	 foreligger	 nogle	

institutionaliserede	kategorier	og	stereotyper,	hvor	nogle	uddannelser	synes	bedre	end	

andre.	 Det	 er	 blandt	 andet	 tydeligt,	 ud	 fra	 den	 måde	 informanterne	 ser	 på	

erhvervsuddannelse	 som	 eksemplificeret	 ved	 Cecilies	 citat.	 Der	 kan	 dermed	

argumenteres	for,	at	uddannelsesvalget	også	handler	om	placering	i	et	socialt	hierarki	i	

samfundet	via	disse	kategoriseringer.	Betydningen	heraf	uddybes	nedenfor.	

	

4.3.3.1	Sociale	kategorier	i	relation	til	uddannelsesvalg	

Kategorisering	af	omverden	betragtes	som	en	nødvendighed	for	at	kunne	navigere	i	sine	

omgivelser	(Kuschel	&	Zand,	2007).	Kategorier	optræder	i	et	taksonomisk	system	(Rosch	

&	 et	 al,	 1976;	 Kuschel	 &	 Zand,	 2007),	 og	 ud	 fra	 ovenstående	 synes	

universitetsuddannelser	 at	 have	 høj	 social	 hierarkisk	 status	 i	 forhold	 til	 de	 øvrige	

uddannelsestyper.	 Da	 informanterne	 i	 høj	 grad	 forsøger	 at	 vælge	 en	 uddannelse,	 der	

bedst	muligt	sikrer	dem	en	god	fremtid,	kan	denne	kategorisering	af	uddannelsestyper	

have	 indflydelse	 på,	 hvilke	 uddannelser	 der	 synes	 attraktive.	 På	 den	 måde	 bliver	

uddannelsesvalg	 også	 et	 spørgsmål	 om	 tilhørsforhold	 til	 en	 kategori,	 der	 indgår	 i	 et	

socialt	 konstrueret	 hierarki	 i	 samfundet.	Derved	 handler	 uddannelsesvalg	 også	 om	 at	

positionere	sig	selv	i	samfundet.	Uddannelsesmæssig	baggrund	indgår	desuden	som	et	

parameter	i	forhold	til	inddeling	af	befolkningen	i	sociale	klasser	(Juul,	2012),	hvilket	kan	

styrke	uddannelsesvalgets	betydning	for	individets	positionering	i	det	sociale	hierarki.	

Endvidere	 synes	 informanterne	 at	 opfatte	 uddannelsesvalget	 som	 forholdsvis	

endegyldigt,	hvilket	eksempelvis	ses	ved,	at	flere	bruger	variationer	af	vendingen	”resten	

af	 livet”	 i	 forbindelse	 med	 deres	 overvejelser.	 Eksempelvis	 beskriver	 Emma	

uddannelsesvalget	 som	 ”[…]	 en	 beslutning	 for	 resten	 af	 dit	 liv”	 (bilag	 4).	 Samtidig	 har	

lovgivning	gjort	det	mere	besværligt	at	skifte	uddannelse	undervejs	eller	efterfølgende	at	

tage	en	ny	uddannelse,	hvorved	valget	føles	mere	bindende.	Der	argumenteres	derfor	for,	

at	når	uddannelsesvalget	blandt	informanterne	opleves	som	forholdsvis	endegyldigt,	vil	

det	 bevirke,	 at	 tilhørsforholdet	 til	 en	 social	 kategori	 ligeledes	 kan	 opleves	 relativt	

bindende.	For	informanterne	kan	uddannelsesvalget	således	udover	at	være	et	valg,	om	

hvad	 de	 ønsker	 at	 studere,	 også	 opleves	 som	 et	 valg	 der	 afgør,	 hvilken	 social	 klasse	

informanterne	vil	tilhøre	resten	af	deres	liv.	Informanternes	oplevelse	af,	at	det	valg,	de	
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træffer	nu	følger	dem	resten	af	livet	er	væsentlig,	da	det	er	informantens	egen	forståelse	

af	omgivelserne,	der	bliver	handlingsanvisende	for	informanten	(Burr,	1995).	

Der	kan	ud	fra	ovenstående	argumenteres	 for,	at	de	forholdsvis	 faste	kategoriseringer	

relateret	 til	uddannelse	og	 social	klasse	 favoriserer	de	 lange	uddannelser,	da	de	giver	

individet	 højere	 social	 hierarkisk	 status.	 Ifølge	 en	 rapport	 fra	Dansk	 Industri	 er	 der	 i	

perioden	1980-2017	sket	mere	end	en	tredobling	i	antallet	af	unge,	der	optages	på	en	

universitetsuddannelse	(Dahl,	2017).	Det	svarer	til,	at	cirka	43	%	af	en	årgang	vil	blive	

optaget	på	en	universitetsuddannelse	(Dahl,	2017),	hvilket	kan	medvirke	til	at	forklare,	

hvorfor	det	er	universitetsuddannelser,	der	fylder	meget	for	informanterne,	uanset	om	

de	ender	der	eller	ej.	Der	argumenteres	yderligere	for,	at	dette	forstærkes	af,	at	det	også	

er	 blevet	 mere	 normalt	 at	 tage	 en	 universitetsuddannelse.	 At	 tage	 en	

universitetsuddannelse	 kan	 således	 både	 opfattes	 som	normalt	 samt	 som	 en	måde	 at	

sikre	en	 favorabel	position	 i	det	sociale	hierarki.	Et	 fravalg	af	universitetsuddannelser	

kan	dermed	ses	som	et	brud	med	den	underliggende	logik	om,	at	universitetsuddannelser	

er	bedst,	hvorfor	det	kan	medføre,	at	informanterne	føler	at	skulle	retfærdiggøre	dette	

fravalg.	 Eller	 som	 det	 sås	 tydeligt	 hos	 Julie	 og	 Cecilie,	 at	 fravalget	 af	 en	

universitetsuddannelse	var	en	barriere,	de	oplevede	at	skulle	overkomme.	

	

4.3.4	Hvad	er	det	gode	liv?	

Jævnfør	ovenstående	afsnit	ses,	hvordan	det	er	institutionaliseret,	at	individet	bør	være	

glad	og	agere	som	sådan.	Samtidig	ses,	hvordan	uddannelsesvalget	opleves	som	et	forum,	

hvori	informanterne	søger	at	sikre	en	god	og	glad	fremtid	bedst	muligt.	Dermed	bliver	

uddannelsesvalget	 et	 sted,	 hvor	 det	 gode	 (fremtids)liv	 er	 på	 spil.	 Det	 bliver	 i	 den	

forbindelse	interessant	at	stille	spørgsmålet:	hvad	er	det	gode	liv?	Dette	belyses	i	dette	

afsnit	med	udgangspunkt	i	de	sociale	kategorier,	der	eksisterer	i	relation	hertil.	

For	informanterne	synes	et	godt	fremtidigt	liv,	jævnfør	ovenstående,	at	indebære	en	god	

uddannelse,	der	kan	sikre	dem	en	god	fremtid.	I	forhold	til	hvad	en	god	fremtid	indebærer	

nævnes	 særligt	 økonomisk	 tryghed	 og	 frihed	 samt	 en	 vis	 social	 status	 og	 dermed	

favorabel	placering	i	det	sociale	hierarki.	Derudover	nævnes	mere	uhåndgribelige	ting,	

eksempelvis	 at	 være	 glade,	 men	 hvor	 denne	 glæde	 kommer	 fra	 varierer	 blandt	

informanterne	og	sættes	også	hos	flere	i	forbindelse	med	de	to	førnævnte	faktorer.	Der	
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synes	 altså	 at	 herske	 en	 fortælling	 blandt	 informanterne	 om,	 at	 social	 status	 og	

økonomisk	 frihed	 er	 væsentlige	 faktorer	 i	 forhold	 til	 at	 sikre	 et	 godt	 liv,	 der	 gør	

informanterne	 glade.	 Bestræbelser	 efter	 og	 et	 ønske	 om	 at	 være	 lykkelig	 er	

fremherskende	i	vestlig	kultur	(Lyubomirsky,	King,	&	Diener,	2005),	hvilket	også	synes	

at	være	tilfældet	hos	informanterne.	Ved	at	forbinde	en	glad	fremtid	med	social	status	og	

økonomisk	frihed	synes	informanterne	at	indbygge	en	kausalitet	om,	at	succes	i	form	af	

status	og	økonomisk	frihed	skaber	lykke.	Der	tages	udgangspunkt	i	følgende	definition	af	

succes:	”Being	successful	means	accomplishing	those	things	that	are	valued	by	one’s	culture,	

flourishing	in	terms	of	the	goals	set	forth	by	one’s	society.”	(Lyubomirsky,	King,	&	Diener,	

2005,	s.	822).	

Der	 ses	 i	 forskningen	 en	 sammenhæng	 mellem	 succes	 og	 lykke,	 der	 understøtter	

informanternes	logik	(Lyubomirsky,	King,	&	Diener,	2005).	Udover	at	succes	kan	gøre	et	

individ	glad,	viser	forskning	desuden,	hvordan	glade	individer	har	større	sandsynlighed	

for	at	opnå	succes	(Lyubomirsky,	King,	&	Diener,	2005).	På	den	vis	kan	kausaliteten	gå	

begge	veje,	så	succes	kan	være	kilde	til	 lykke	såvel	som	et	resultat	af	 lykke.	Hvor	flere	

informanter	fremhæver	økonomisk	frihed	som	et	parameter	i	forhold	til	en	god	fremtid,	

har	 indkomst	 dog	 ifølge	 forskning	 kun	 begrænset	 effekt	 på	 individets	 følelse	 af	 lykke	

(Diener	 et	 al,	 1999).	 I	 stedet	 fremhæves	 særligt	 temperament	 og	 personlighed,	 som	

faktorer	der	har	væsentlig	betydning	for	individets	følelse	af	lykke	(Diener	et	al,	1999),	

ligesom	også	nationalkultur	kan	have	 indflydelse	(Diener,	2000).	Den	nationale	kultur	

kan	blandt	 andet	have	 indflydelse	på	befolkningens	 følelse	 af	 lykke	ved	at	påvirke	de	

værdier	og	mål,	der	er	anerkendte	og	værdsatte	blandt	befolkningen	(Diener,	2000).	 I	

bestræbelserne	på	at	være	lykkelige	kan	det	dog	være	nemmere	for	individet	at	forholde	

sig	 til	og	påvirke	 faktorer	 så	 som	status	og	økonomi.	Det	kan	være	derfor,	det	ofte	er	

elementer	som	status	og	økonomi,	der	fremhæves,	når	der	tales	om	lykke.	

	

4.3.4.1	Social	status	som	succesindikator	

Individets	lykkefølelse	påvirkes	blandt	andet	af	de	sammenligninger,	individet	foretager	

(Diener	et	al,	1999).	Disse	sammenligninger	inkluderer	blandt	andet	at	sammenligne	sig	

med	andre,	ambitioner	og	målsætninger	(Diener	et	al,	1999).	Den	reaktion,	individet	har	

på	 disse	 sociale	 sammenligninger,	 kan	 påvirke	 individets	 lykkefølelse,	 afhængigt	 af,	

hvordan	de	oplever	at	fremstå	i	forhold	til	sammenligningsobjektet	(Diener	et	al,	1999).	
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Dette	kan	være	med	til	at	 forklare,	hvorfor	social	status	af	 informanterne	kan	ses	som	

succesindikator,	da	den	sociale	sammenligning,	alt	andet	lige,	vil	have	mere	positiv	effekt	

jo	højere	social	status,	individet	oplever	at	have.	Dette	ud	fra	at	et	individ	med	høj	social	

status	sandsynligvis	i	højere	grad	vil	opleve	at	klare	sig	bedre	end	andre,	og	at	have	levet	

op	 til	 samfundets	 forventninger	 samt	 egne	 ambitioner.	 Ud	 fra	 informanternes	

underliggende	logik	vil	denne	følelse	af	succes	sikre	dem	en	god,	lykkelig	fremtid,	hvorfor	

sikring	af	social	status	kan	ses	som	et	centralt	parameter.	

Uddannelsesniveau	 er	 en	 faktor	 i	 forhold	 til	 opgørelsen	 af	 social	 status	 og	 position	 i	

samfundets	sociale	hierarki.	Det	kan	blandt	andet	skyldes	at	uddannelsesniveauet	i	mere	

end	 150	 år	 har	 været	 stigende	 (Undervisningsministeriet,	 1998;	

Undervisningsministeriet,	 2011),	 hvorfor	 det	 har	 krævet	 stadig	 højere	

uddannelsesniveau	 at	 opretholde	 den	 sociale	 status.	 Samtidig	 er	 uddannelse	 blevet	

betragtet	som	en	væsentlig	kilde	til	samfundets	økonomiske	vækst	samt	værende	med	til	

at	styrke	demokratiet	(Undervisningsministeriet,	1998),	hvilket	opfattes	som	værdifuldt	

for	 samfundet.	 Det	 har	 således	 været	 opfattet	 som	 samfundsmæssigt	 fordelagtigt,	 at	

uddannelsesniveauet	har	været	 stigende,	hvilket	kan	have	 tilskyndet	stadig	 flere	 til	 at	

søge	 mod	 længere,	 akademiske	 uddannelser.	 Det	 kan	 være	 en	 medvirkende	

forklaringsfaktor,	i	forhold	til,	at	der	i	dag	synes	at	herske	et	hierarki	uddannelsestyperne	

imellem,	hvor	universitetsuddannelser	befinder	sig	i	toppen,	og	erhvervsuddannelserne	

i	 bunden.	 En	 udfordring	 herved	 kan	 være,	 at	 færre	 søger	mod	 erhvervsuddannelser,	

hvilket	kan	lede	til	en	mangel	på	eksempelvis	håndværkere	(Gluud,	2018).	

Derudover	 ses	 også,	 hvordan	uddannelser	 har	 forskellig	 status.	Det	 ses	 eksempelvis	 i	

forhold	til	sygeplejerskeuddannelsen,	hvor	 Julie	har	oplevet	 følgende	reaktioner:	 ”Men	

jeg	 får	også	den	her,	som	jeg	også	selv	mærkede,	den	her	sådan	”men	skal	du	bare	være	

sygeplejerske?	 […]	 Det	 bliver	 lidt	 sådan	 en	 sygeplejerske,	 det	 kan	 alle	 og	 enhver	 blive,	

hvorfor	skal	du	være	det?”	(bilag	15).	Omvendt	synes	uddannelser	med	høje	adgangskrav	

at	have	en	særlig	status	tilknyttet,	hvortil	Emma	udtaler:	”[…]	man	kunne	jo	også	tage	den	

i	Århus,	og	så	var	jeg	sådan,	men	aah	hvis	gennemsnittet	er	til	at	tage	den	i	København,	så	

kunne	man	lige	så	godt	tage	den	i	København.	Også	fordi..	Ja,	så	ser	det	lidt	federe	ud	måske.”	

(bilag	4).	Både	hos	Julie	og	Emma	ses,	hvordan	de	synes	at	evaluere	deres	overvejelser	

op	 imod	 andres	 reaktioner,	 uanset	 om	 disse	 er	 faktisk	 oplevede	 reaktioner	 eller	

forestillede	reaktioner.	
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Den	sociale	status	synes	altså	at	have	indflydelse	på	informanternes	overvejelser	frem	

mod	at	vælge	en	uddannelse,	selvom	det	 ikke	nødvendigvis	ændrer	resultatet	af	disse	

overvejelser.	

	

4.3.5	Delkonklusion	

Samlet	 fremgår	 det	 i	 tredje	 delanalyse,	 hvordan	 informanterne	 oplever	

uddannelsesvalget	som	afgørende	 i	 forhold	til	at	sikre	en	god	fremtid.	Herved	oplever	

informanterne,	at	der	er	meget	på	spil,	hvilket	kan	lede	til	risikoavers	adfærd	såvel	som	

en	fysisk	reaktion	i	form	af	angst	og/eller	stress.	Et	fokus	på	at	være	lykkelige	ses	blandt	

andet	 ved	 at	 Danmark	 placerer	 sig	 blandt	 de	 lykkeligste	 nationer	 globalt	 set.	 Der	 er	

argumenteret	for,	at	fokus	på	at	være	glad	udgør	et	cue,	samtidig	med	at	det	er	normativt	

institutionaliseret,	 at	 man	 bør	 være	 lykkelig.	 Fokus	 på	 lykke	 i	 kombination	 med	

perfekthedskulturen	pålægger	informanterne	et	pres.	Der	er	argumenteret	for,	at	dette	

pres	øges	yderligere	ved,	at	der	ses	en	generel	tendens	til	at	tilskrive	individet	ansvar	for	

egen	 lykke.	 En	 måde	 at	 imødekomme	 presset	 på	 er	 for	 informanterne	 at	 vælge	

generalistuddannelser,	 der	 typisk	 har	 bredere	 anvendelsesområde.	 Det	 er	 en	 måde,	

hvorpå	informanter,	træffer	et	mindre	definitivt	valg,	samtidig	med	at	det	opleves	som	en	

bedre	 sikring	 mod	 en	 usikker	 fremtid.	 Det	 kan	 dog	 give	 udfordringer	 rent	

samfundsmæssigt,	da	det	kan	lede	til	mangel	på	specialister,	da	informanterne	oplever	

det	som	mere	risikabelt	at	vælge	mere	snævre	uddannelser.	

Ydermere	ses	det,	hvordan	informanterne	forbinder	social	status	med	succes	og	succes	

med	noget,	der	gør	én	lykkelig.	 Informanterne	synes	i	høj	grad	at	forbinde	prestige	og	

økonomisk	 frihed	med	succes.	Uddannelse	er	en	væsentlig	 faktor	 i	 relation	 til	at	sikre	

social	status,	hvilket	også	ses	blandt	informanterne.	At	uddannelsesniveauet	har	været	

stigende	 i	 Danmark,	 samt	 at	 de	 længere,	 akademiske	 uddannelser	 er	 favoriseret,	 kan	

yderligere	have	gjort,	at	det	særligt	er	universitetsuddannelser,	der	fylder	meget	blandt	

informanterne.	Det	gør	blandt	andet,	at	der	ses	et	tydeligt	hierarki	uddannelsestyperne	

imellem,	 hvor	 universitetsuddannelser	 ligger	 øverst.	 Der	 hersker	 således	 en	

samfundsmæssig	fortælling	om,	hvilke	uddannelser	der	er	bedst	og	dermed	på	bedst	vis	

sikrer	en	god	og	lykkelig	fremtid.	Et	fravalg	af	en	universitetsuddannelse	opleves	blandt	

nogle	af	informanterne	som	et	brud,	der	kræver	retfærdiggørelse.	Det	ses,	at	informanter	
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blandt	andet	evaluerer	deres	overvejelser	op	imod	andres	og	omverdenens	reaktioner	og	

forventninger,	hvad	enten	disse	er	faktiske	eller	forestillede.	

	

Kapitel	5	–	Diskussion	

I	dette	kapitel	diskuteres	generationsprædikatet	Generation	Præstation,	efterfulgt	af	en	

diskussion	af	samfundets	definition	af	det	gode	liv,	og	hvilke	konsekvenser	dette	kan	have	

for	 både	 individet	 og	 samfundet.	 Afslutningsvis	 diskuteres	 hvilke	 konsekvenser	

instrumentaliseringen	 kan	 have,	 samt	 hvorvidt	 der	 kan	 gøres	 op	med	 den	 herskende	

perfekthedskultur.	

	

5.1	Generation	Præstation	

I	dette	afsnit	diskuteres	betydningen	af	at	benytte	termen	Generation	Præstation	om	de	

unge,	der	står	over	for	at	vælge	uddannelse.	

De	unge,	der	har	været	en	del	af	denne	undersøgelse,	tilhører	Generation	Z,	da	de	er	født	

lige	omkring	årtusindeskiftet	(Sabinsky,	2013).	Det	er	en	gruppe,	der,	udover	Generation	

Z,	er	tildelt	mange	betegnelser:	eksempelvis	Generation	Præstation	(Nylandsted,	2016)	

og	 curlingbørn	 (Levinsen,	 2012).	 Der	 tages	 i	 den	 videre	 diskussion	 udgangspunkt	 i	

Generation	 Præstation,	 da	 den	 synes	 særligt	 relevant	 ud	 fra	 ovenstående	 analyse.	

Generation	 Præstation	 er	 kendetegnet	 ved	 et	 udtalt	 behov	 for	 at	 præstere,	 og	

præstationsbehovet	gælder	bredt	set	i	forhold	til	både	skolen,	fritidsaktiviteter	og	socialt	

(Nielsen,	2017;	Nylandsted,	2016).	

I	denne	undersøgelse	ses	blandt	informanterne	også	dette	udtalte	behov	for	at	præstere,	

der	strækker	sig	ud	over	blot	karakterer.	Det	er	interessant,	hvorvidt	der	er	tale	om	en	

generation	med	et	øget	præstationsbehov	i	forhold	til	tidligere	generationer,	eller	om	det	

snarere	er	en	udvikling	i	samfundet,	der	har	øget	fokusset	på	præstationer.	Af	analysen	

fremgik	hvordan	eksempelvis	 læring	 i	højere	grad	er	blevet	 instrumentaliseret	blandt	

andet	via	indførslen	af	flere	test	allerede	i	folkeskolen	og	et	stigende	fokus	på	karakterer.	

Derudover	fremgik	det	i	analysen,	hvordan	fremdriftsreformen	og	uddannelsesloftet	har	

øget	informanternes	oplevelse	af,	at	det	er	vigtigt	at	vælge	rigtigt	i	første	forsøg.	Dertil	

kommer	en	dominerende	perfekthedskultur	og	et	fokus	på	at	skabe	sig	et	godt	liv,	hvor	
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det	at	være	glad	i	sig	selv	er	et	præstationsparameter.	Omvendt	synes	det	usandsynligt,	

at	en	så	stor	gruppe	mennesker,	som	Generation	Præstation	består	af,	alle	skulle	være	

født	med	et	hidtil	uset	indre	behov	for	at	præstere.	Med	udgangspunkt	heri,	argumenteres	

der	derfor	i	dette	speciale	for,	at	det	i	højere	grad	er	en	samfundsmæssig	udvikling,	der	

har	øget	fokusset	på	at	præstere.	Hermed	sagt	at	det	behov,	der	ses	blandt	informanterne	

til	at	præstere,	i	højere	grad	skal	ses	som	et	produkt	af	det	samfund,	som	de	er	vokset	op	

i.	

Ved	 at	 tildele	 en	 generation	 et	 generationsprædikat	 pålægges	 medlemmer	 af	 denne	

generation	 samtidig	 en	 række	 forventninger,	 som	 kan	 definere	 det	 handlingsrum	

medlemmer	 oplever	 at	 have	 (Kuschel	&	 Zand,	 2007).	 Det	 bliver	 derfor	 interessant	 at	

diskutere,	 hvilke	 konsekvenser	 det	 kan	 have	 at	 tildele	 en	 stor	 gruppe	 mennesker	

prædikatet	Generation	Præstation.	

	

5.1.1	Konsekvenser	ved	betegnelsen	Generation	Præstation	

At	etablere	en	betegnelse	for	en	generation	kan	give	medlemmer	heraf	et	gruppemæssigt	

tilhørsforhold	og	derigennem	etablere	en	kollektiv	identitet	(Brewer	&	Gardner,	1996).	

Individer	 har	 et	 fundamentalt	 behov	 for	 at	 ”høre	 til”,	 hvilket	 kan	 indfries	 gennem	

gruppemæssige	tilhørsforhold	(Brewer	&	Gardner,	1996;	Maslow,	1943).	Ligeledes	er	et	

gruppemæssigt	 tilhørsforhold	 en	 del	 af	 individets	 sociale	 identitet,	 ligesom	 individets	

selvopfattelse	kommer	fra	sådanne	gruppetilhørsforhold	(Brewer	&	Gardner,	1996).	En	

generationsmæssig	betegnelse	kan	derved	skabe	en	gruppe,	hvorudfra	medlemmer	kan	

skabe	 en	 social	 identitet.	 Gruppetilhørsforhold	 rummer,	 som	 nævnt,	 forventninger	 til	

adfærd	(Kuschel	&	Zand,	2007),	hvorved	der	kan	skabes	nogle	rammer,	som	individet	kan	

agere	indenfor.	Rammer	og	forventninger	til	adfærd	kan	gøre	det	lettere	for	individet	at	

agere	og	mindske	brugen	af	kognitive	ressourcer.	En	generationsbetegnelse,	der	giver	

individer	en	kollektiv	 identitet	og	et	 trygt	handlerum,	kan	således	være	 fordelagtig	og	

positiv	for	individerne	i	gruppen.	

I	navnet	Generation	Præstation	ligger	eksplicitte	forventninger	om,	at	præstationer	er	et	

væsentligt	karaktertræk	ved	generationen	og	dens	medlemmer.	Præstationer	og	behov	

for	 at	 præstere	 fremgår	 ligeledes	 i	 beskrivelsen	 af	 generationen	 (Nylandsted,	 2016).	

Ydermere	fremgår	det	i	beskrivelsen,	hvordan	individets	præstationer	bliver	en	del	af	et	
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personligt	brand,	hvor	individet	helst	skal	se	så	succesfuld	ud	som	muligt;	socialt,	fagligt	

og	 personligt	 (Nylandsted,	 2016).	 Samtidig	 fremhæves	 generationen	 som	 meget	

individualistisk	orienteret	(Levinsen,	2012;	Sabinsky,	2013).	Det	kan	i	den	forbindelse	

diskuteres,	hvorvidt	dette	er	en	hensigtsmæssig	måde	at	anskue	en	hel	generation	på.	For	

Generation	Præstation	er	toppræstationer	blevet	den	nye	norm	(Nylandsted,	2016).	Det	

er	en	generationsbetegnelse,	der	hylder	det	ekstraordinære.	Problemet	herved	er,	at	det	

ekstraordinære	 i	 sin	 natur	 ikke	 er	 for	 alle,	 da	 det	 så	 ikke	 længere	 ville	 være	

ekstraordinært.	 Ligeledes	 er	 det	 umuligt,	 ud	 fra	 en	 normalfordelingslogik,	 at	 alle	

præsterer	ekstraordinært.	Prædikatet	Generation	Præstation	rummer	forventninger	til	

og	 accepterer	 toppræstationer,	mens	 øvrige	 præstationer	 betragtes	 som	 fejlagtige	 og	

ikke-acceptable.	Da	det	 i	 høj	 grad	 synes	umuligt	 at	 leve	op	 til	Generation	Præstations	

forventninger,	argumenteres	der	for,	at	det	overvejende	er	negativt	at	pålægge	så	stor	en	

gruppe	mennesker	generationsbetegnelsen	Generation	Præstation.	

Tilhørsforhold	 til	 en	 generation	 kan	 påvirke	 individets	 sociale	 sammenligning,	 da	

individet	typisk	vil	sammenligne	sig	selv	med	medlemmer	fra	samme	gruppe,	som	det	

selv	er	medlem	af	(Festinger,	1954).	Endvidere	vil	individet	for	at	opretholde	en	positiv	

selvopfattelse	og	 social	 identitet	 søge	mod	gruppens	prototype	 (Hogg	&	Terry,	2000).	

Prototypen	for	Generation	Præstation	synes	at	være	en,	der	toppræsterer	på	alle	fronter;	

socialt,	personligt	og	fagligt.	Idet	det	anses	som	mere	eller	mindre	umuligt	til	fulde	at	leve	

op	 til	 de	 forventninger,	 der	 ligger	 i	 betegnelsen	 Generation	 Præstation	 og	 dennes	

prototype,	 kan	 det	 for	 individet	 føre	 til	 negativ	 selvevaluering	 og	 selvopfattelse.	 At	

evaluere	sig	op	imod	en	ekstraordinær	og	uopnåelig	prototype	kan	således	give	individet	

en	følelse	af	utilstrækkelighed.	Som	tidligere	nævnt	er	andelen	af	unge,	der	lider	af	stress	

steget	markant	(Nielsen,	2017),	og	det	kan	diskuteres,	hvorvidt	et	generationsprædikat	

som	Generation	Præstation,	 og	de	 forventninger,	 der	 ligger	heri,	 kan	have	 indflydelse	

herpå.	

Mens	der	kan	være	positive	sider	ved	at	have	en	generationsbetegnelse,	som	kan	skabe	

en	 kollektiv	 identitet,	 som	 medlemmer	 kan	 agere	 ud	 fra,	 argumenteres	 der	 for,	 at	

udfordringerne	ved	betegnelsen	Generation	Præstation	på	nuværende	tidspunkt	fylder	

mere.	 Særligt	 idet	 individerne	 ikke	 blot	 kan	 melde	 sig	 ud	 af	 gruppen	 eller	 erstatte	

gruppetilhørsforholdet	 med	 et	 andet,	 da	 det	 er	 en	 generationsbetegnelse,	 hvor	

medlemskab	er	baseret	på	fødselsår.	Individer	vil	således	udefra	ses	som	repræsentant	



Side	68	af	89	
	

for	Generation	Præstation	uanset	om	de	identificerer	sig	hermed	eller	ej.	Da	Generation	

Præstation	anses	som	en	social	konstruktion	(Rosch,	1999),	argumenteres	der	for,	at	det	

kunne	 være	 fordelagtigt	 at	 arbejde	 mod	 et	 mere	 positivt	 generationsprædikat.	 Dette	

uddybes	nedenfor.	

	

5.1.2	En	mere	positiv	generationsbetegnelse	

Som	 det	 fremgår	 af	 diskussionen	 ovenfor,	 kan	 der	 være	 fordele	 ved	 at	 have	 en	

generationsbetegnelse,	der	kan	give	en	kollektiv	identitet	og	etablere	et	fælles	handlerum	

for	medlemmerne	af	generationen.	En	udfordring	ved	generationsbetegnelser	er,	at	det	

ikke	er	en	gruppe,	der	kan	hverken	til-	eller	fravælges.	Der	argumenteres	således	for,	at	

det	er	endnu	vigtigere	i	forhold	til	en	generationsbetegnelse,	at	den	er	inkluderende	og	

positiv.	Herigennem	bliver	det	i	højere	grad	en	positiv	kollektiv	identitet,	som	er	noget	

generationens	medlemmer	kan	identificere	sig	med.	

Der	 er,	 som	 nævnt,	 en	 række	 udfordringer	 ved	 betegnelsen	 Generation	 Præstation.	

Udover	at	den	pålægger	medlemmerne	et	 stort	pres	mod	at	præstere	ekstraordinært,	

skaber	den	samtidig	et	billede	af,	at	de	unge	har	et	hidtil	uset	behov	for	at	præstere.	Der	

blev	ovenfor	argumenteret	for,	at	dette	synes	usandsynligt,	og	at	dette	præstationsbehov	

i	 højere	 grad	 kan	 tilskrives	 samfundets	 udvikling.	 Så	 længe	 termen	 Generation	

Præstation	anvendes,	vil	dette	billede	dog	stadig	fastholdes;	at	de	unge	har	et	ekstremt	

behov	 for	at	præstere.	Ud	 fra	dette	speciales	undersøgelse	synes	det	mere	relevant	at	

pege	på,	at	det	ikke	er	en	generation	med	et	uset	præstationsbehov,	men	i	højere	grad	en	

generation	underlagt	et	anderledes	pres,	end	hvad	der	tidligere	er	set.	

For	 at	 løsrive	 de	 unge	 fra	 det	 pres,	 der	 ligger	 i	 termen	 Generation	 Præstation	 samt	

opfattelsen	 af	 dem	 som	 præstationshungrende,	 bør	 man	 således	 droppe	 betegnelsen	

Generation	Præstation.	Et	alternativ	hertil	kan	være	det	mere	neutrale	Generation	Z,	som	

også	ligger	i	forlængelse	af	de	tidligere	betegnelser	for	henholdsvis	Generation	X	og	Y.	
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5.2	Samfundets	definition	af	det	gode	liv	

Som	 nævnt	 i	 analysen	 forbindes	 det	 gode	 liv	 i	 høj	 grad	 med	 social	 status,	 hvor	

uddannelsesniveau	 blandt	 andet	 spiller	 en	 væsentlig	 rolle.	 I	 dette	 afsnit	 diskuteres	

konsekvenserne	ved	den	samfundsdominerende	definition	af,	hvad	det	gode	liv	er.	

Som	det	fremgik	i	analysen	er	det	institutionaliseret	i	det	danske	samfund,	at	individer	

bør	være	glade,	og	at	denne	glæde	blandt	informanterne	opleves	som	værende	et	resultat	

af	social	status.	Når	det	gode	liv	kædes	sammen	med	social	status	og	dermed	også	i	en	vis	

grad	indkomstniveau,	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	det	gode	–	og	glade	-	liv	er	forbeholdt	

en	 særlig	 gruppe.	 Hvis	 et	 godt	 liv	 betragtes	 som	 et	 liv	 med	 høj	 social	 status,	 højt	

uddannelsesniveau	 og	 god	 indkomst,	 sådan	 som	 det	 synes	 at	 være	 tilfældet	 jævnfør	

ovenstående	analyse,	er	det	gode	liv	ikke	for	alle.	Eftersom	lighed	i	høj	grad	er	et	ideal	i	

det	 danske	 samfund	 (Albertsen	 &	 Midtgaard,	 2014),	 kan	 det	 således	 give	 nogle	

udfordringer,	hvis	det	gode	liv	kun	er	forbeholdt	nogle.	Den	stigende	ulighed	har	været	

et	veldiskuteret	emne	i	medierne	(Jessen,	2019),	men	denne	debat	om	ulighed	relaterer	

sig	ofte	overvejende	til	økonomisk	ulighed.	Det	er	derfor	interessant	at	diskutere,	om	der	

udover	at	være	ulighed	rent	økonomisk	også	er	ulighed	i	forhold	til	at	leve	et	godt	liv.		

Når	social	status	udgøres	af	blandt	andet	indkomst-	og	uddannelsesniveau	bliver	ulighed	

i	 forhold	 til	 social	 status	 nødvendigt,	 da	 et	 samfund	 har	 brug	 for	 arbejdskraft	 med	

forskellig	 uddannelsesmæssig	 baggrund.	 Der	 ses	 eksempler	 på,	 at	 det	 kan	 give	

udfordringer	 for	 samfundet,	 når	 der	 i	 stigende	 grad	 søges	mod	 visse	 uddannelser.	 Et	

eksempel	herpå	er,	at	der,	som	tidligere	nævnt,	arbejdes	politisk	for	at	få	flere	til	at	tage	

erhvervsuddannelser,	 da	 der	 er	mangel	 på	 denne	 type	 arbejdskraft.	 Når	 det	 gode	 liv	

betragtes	 som	 forbeholdt	 mennesker	 med	 en	 vis	 social	 status,	 kan	 det	 diskuteres,	

hvorvidt	det	kan	 skabe	visse	udfordringer	 i	 forhold	 til	den	danske	arbejdsstyrke	 i	 sin	

helhed.	Det	kan	i	den	forbindelse	også	diskuteres,	hvorvidt	det	udgør	et	problem,	at	det	

gode	liv	sammenkædes	mere	med	visse	uddannelsesniveauer	end	andre.	

Forskelle	i	relation	til	uddannelsesniveau	kan	anses	som	nødvendig	og	uundgåelig	i	en	

eller	anden	grad	for,	at	samfundet	har	den	nødvendige	alsidighed	i	arbejdsstyrken.	Det	

kan	dog	være	en	udfordring,	når	det	gode	liv	kædes	direkte	sammen	med	social	status.	

En	af	disse	udfordringer	er,	som	nævnt	kort	ovenfor,	at	det	kan	lede	til,	at	der	søges	meget	

mod	 de	 samme	 uddannelser.	 Derudover	 kan	 det	 samtidig	 diskuteres,	 hvorvidt	 den	

kausalitet,	der	indbygges	i	forhold	til	at	høj	social	status	leder	til	et	godt	liv,	er	produktiv	
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for	individet.	Mens	der	i	forskningen	ses	en	sammenhæng	mellem	succes	og	lykke,	er	det	

dog	en	kausalitet,	der	kan	gå	begge	veje	(Lyubomirsky,	King,	&	Diener,	2005).	Succes	er	

således	ikke	nødvendigvis	en	forudsætning	for	lykke,	hvorfor	det	kan	diskuteres,	om	der	

findes	 andre	 alternativer	 til	 samfundets	 opfattelse	 af	 det	 gode	 liv.	 Et	 alternativ	 til	 at	

sammenkæde	høj	social	status	med	 lykke	kunne	være	 i	højere	grad	at	 tillægge	sociale	

relationer	vægt.	Gode	sociale	relationer	anses	i	forskningen	som	en	af	de	faktorer,	der	i	

højest	grad	hænger	sammen	med	lykke	(Lyubomirsky,	King,	&	Diener,	2005).	Fremfor	at	

se	lykke	som	resultat	af	høj	social	status,	kunne	et	alternativ	hertil	således	være	at	anse	

gode	sociale	relationer	som	ledende	til	et	godt	liv.	Mens	høj	social	status	ikke	kan	opnås	

af	 alle,	da	grænsen,	 for	hvad	der	ville	anses	 som	høj	 status,	 vil	 flyttes,	 er	gode	sociale	

relationer	i	højere	grad	opnåeligt	for	alle.	

Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	det	er	realistisk	at	ændre	på	den	kausalitet,	der	ses	mellem	

høj	 social	 status	 og	 det	 gode	 liv	 inden	 for	 en	 overskuelig	 tidsramme.	 Dette	 med	

udgangspunkt	 i,	 at	 udover	 at	 kausaliteten	 er	 institutionaliseret,	 så	 er	 højt	

uddannelsesniveau	 gennem	 mere	 end	 150	 år	 koblet	 til	 vækst	 og	 en	 styrkelse	 af	

demokratiet	(Undervisningsministeriet,	1998).	Det	er	således	dybt	indlejret	i	samfundet,	

hvorfor	det	kan	være	svært	at	ændre	på.	

	

5.3	Hvad	så	nu?	

Analysen	 viste,	 hvordan	 de	 unge	 oplever	 uddannelsesvalget	 som	 meget	 svært,	

indeholdende	mange	overvejelser	og	valget	som	værende	meget	endegyldigt.	Noget	der	

for	 flere	 opleves	 som	 skræmmende,	 og	 det	 at	 tage	 en	 beslutning	 kan	 virke	

angstprovokerende.	I	dette	afsnit	diskuteres	nogle	måder,	hvorpå	det	kan	være	muligt	at	

forbedre	 den	 situation,	 de	 unge	 sættes	 i,	 når	 de	 står	 til	 at	 færdiggøre	 gymnasiet	 og	

derefter	skal	træffe	uddannelsesvalg.	Indledningsvist	diskuteres	instrumentaliseringen	

og	 dens	 konsekvenser.	 Derefter	 diskuteres,	 hvorvidt	 det	 er	 muligt	 at	 gøre	 op	 med	

perfekthedskulturen.	

	

5.3.1	Instrumentaliseringens	konsekvenser	

Som	 det	 fremgik	 af	 analysen,	 ses	 en	middel/mål-tilgang	 til	 uddannelsesvalget	 blandt	

informanterne,	og	det	ses	hvordan	denne	tilgang	er	institutionaliseret.	Det	diskuteres	i	
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dette	 afsnit,	 hvilke	 konsekvenser	 denne	 instrumentalisering	 af	 uddannelse	 kan	 have.	

Mens	instrumentalisering	kan	ses	som	en	tendens,	der	går	ud	over	uddannelsesområdet	

(Brinkmann,	2016),	tages	der	i	denne	diskussion	udgangspunkt	i	uddannelsesområdet,	

mens	øvrige	områder	anses	som	liggende	uden	for	specialets	fokus.	

Instrumentalisering	 af	 fænomener	 tager	 udgangspunkt	 i	 en	 nyttetænkning,	 hvor	 det	

handler	om	at	finde	de	bedste	midler	til	at	opnå	et	givent	mål	(Brinkmann,	2016).	Ved	at	

instrumentalisere	fænomener	får	de	således	deres	værdi	ved	at	lede	til	et	givent	mål,	og	

værdien	ved	fænomenet	i	sig	selv	udvandes.	Der	kan	således	ligge	en	udfordring	i,	at	en	

videregående	uddannelse	primært	ses	som	et	middel,	da	værdien	af	at	tage	uddannelsen	

kan	udvandes.	Der	argumenteres	for,	at	den	udvikling	der	er	set	i	uddannelsessystemet	i	

nyere	tid	med	indførslen	af	flere	test	(Rambøll,	2013),	samtidig	med,	at	der	ses	et	stort	

fokus	på	at	præstere	(Nylandsted,	2016;	Lyall,	2018),	kan	have	en	betydning	for	måden	

at	 gå	 til	 uddannelse	 og	 læring	 på.	Med	 flere	 tests	 og	 et	 fokus	 på	 at	 præstere	 kan	 det	

kompromittere	fokus	på	læringen	til	fordel	for,	hvordan	man	præsterer	i	en	given	test.	

Karakterer	 bruges	 desuden	 som	 optagelseskriterie	 både	 til	 gymnasiet,	 hvor	 et	

gennemsnit	 på	 5,0	 er	 en	 del	 af	 adgangskravene	 (Børne-	 og	 Undervisningsministeriet,	

2019b),	 samt	 via	 kvote	 1	 på	 videregående	 uddannelser	 (Uddannelses-	 og	

Forskningsministeriet,	 2019c).	 I	 denne	 konstruktion	 ligger	 ligeledes	 et	 fokus	 på	 at	

præstere.	 Samtidig	 ses,	 hvordan	 præstationer	 bliver	 adgangsgivende	 til	 et	 højere	

uddannelsesniveau.	 Det	 bliver	 i	 den	 forbindelse	 interessant	 at	 diskutere,	 hvorvidt	

tilgangen	til	uddannelse	kan	lide	under	denne	institutionaliserede	instrumentelle	tilgang.	

Det	bliver	i	den	forbindelse	interessant	at	sætte	spørgsmålstegn	ved,	hvilken	værdi	viden	

har,	hvis	denne	viden	ikke	har	et	direkte	anvendelsesmål.	Ved	en	institutionaliseret	logik,	

hvor	legitimitet	kommer	af	at	have	et	mål	med	en	given	handling,	kan	det	være	svært	at	

retfærdiggøre	”meningsløse”	handlinger,	der	ikke	har	et	på	forhånd	udstukket	formål.	En	

konsekvens	ved	en	instrumentel	tilgang	på	uddannelsesområdet	kan	således	betyde,	at	

læring	og	viden	kun	bliver	interessant,	hvis	det	kan	bruges	til	eksamen,	til	at	sikre	en	god	

årskarakter	 eller	 lignende.	 Derved	 får	 læring	 og	 viden	 kun	 værdi,	 såfremt	 den	 kan	

omsættes	direkte.	

Ifølge	 Brinkmann	 (2016)	 kan	 instrumentaliseringen	 fjerne	 glæden	 ved	 aktiviteter	 og	

handlinger,	 da	 de	 ikke	 praktiseres	 for	 nydelsen,	 men	 for	 nytten.	 Derved	 risikeres	 at	

glæden	ved	at	lære	nyt	kompromitteres,	da	læringen	i	højere	grad	sker	med	henblik	på	
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senere	anvendelse	og	 ikke	for	 interessens	skyld.	Spørgsmålet	er	så,	hvorvidt	det	er	en	

ønskværdig	retning	for	samfundet	at	bevæge	sig	i.	

I	 analysen	 ses	 desuden,	 hvordan	 den	 instrumentelle	 tilgang	 kan	 lægge	 et	 pres	 på	

informanterne.	De	oplever	at	skulle	præstere	 i	gymnasiet	 for	at	sikre	sig	adgang	til	en	

videregående	uddannelse.	Samtidig	komplicerer	det	beslutningsprocessen	frem	mod	at	

vælge	 uddannelse,	 da	 målet	 kan	 være	 uklart	 og	 svært	 at	 forholde	 sig	 til	 grundet	

samfundets	 hastige	 udvikling.	 Middel/mål-tilgangen	 kræver	 en	 række	 særlige	

overvejelser	 om	 fremtiden	 fra	 informanterne,	 og	 det	 kan	 diskuteres,	 hvor	

hensigtsmæssige	disse	er.	På	den	ene	side	er	der	 ikke	noget	 i	vejen	for	at	 tænke	over,	

hvilke	job	man	kunne	tænke	sig,	og	hvilken	uddannelse	der	kan	føre	derhen.	Omvendt	

kan	det	 for	nogle	 tage	overhånd,	hvor	det	kan	 synes	umuligt	 at	 vælge	en	uddannelse,	

såfremt	man	 ikke	har	et	konkret	mål	med	uddannelsen	og	derigennem	kan	 legitimere	

valget.	

	

5.3.1.1	Opgør	med	instrumentaliseringen	

Med	 udgangspunkt	 i	 ovenstående	 diskussion,	 argumenteres	 der	 samlet	 for,	 at	 den	

instrumentelle	 tilgang	 overvejende	 har	 negative	 konsekvenser	 både	 i	 relation	 til	

uddannelsesvalget,	 men	 også	 uddannelsessystemet	 bredere	 set.	 Derved	 lægger	 dette	

speciale	 sig	 i	 tråd	 med	 Brinkmanns	 (2016)	 kritiske	 tilgang	 til	 den	 øgede	

instrumentalisering	i	samfundet.	Der	argumenteres	for,	at	det	kunne	være	fordelagtigt	at	

forsøge	at	bløde	op	for	den	middel/mål-tilgang	der	ses.	Idet	instrumentalisering	også	er	

en	 tendens,	der	er	 institutionaliseret	uden	 for	uddannelsesområdet,	kan	det	dog	være	

svært	at	ændre	på.	Med	udgangspunkt	i	at	individer	og	disses	handlinger	kan	påvirke	de	

institutioner,	de	agerer	indenfor	(Barley	&	Tolbert,	1997),	argumenteres	der	dog	for,	at	

det	alligevel	er	relevant	at	arbejde	mod	at	bøde	op	for	instrumentaliseringen,	om	end	det	

er	en	langsommelig	proces.	

En	måde	at	bløde	op	for	denne	middel/mål-tilgang	kan	være,	at	der	tales	og	fokuseres	

mindre	på,	hvad	et	individ	ønsker	at	opnå	ved	at	tage	en	given	uddannelse,	eksempelvis	

til	 studievejledning.	 Et	 mindre	 fokus	 på	 fremtiden	 og	 en	 uddannelses	

anvendelsesområde,	 kan	 give	 rum	 til	 nye	 måder	 at	 opnå	 legitimitet	 for	

uddannelsesvalget,	hvilket	kan	mindske	betydningen	af	det	 instrumentelle.	Det	kunne	



Side	73	af	89	
	

eksempelvis	være	faglige	interesser,	studieform	eller	noget	helt	andet,	der	i	stedet	kunne	

give	legitimitet	for	et	valg	af	uddannelse.	Et	mindre	fokus	på	at	uddannelsen	blot	er	et	

middel	 til	 et	mål	 ville,	 ifølge	Brinkmann	 (2016)	potentielt	 kunne	øge	glæde	ved	 selve	

uddannelsen,	da	dét	at	tage	uddannelsen	i	sig	selv	vil	opleves	som	værdifuldt.	Derudover	

ville	et	mindre	fokus	på	middel/mål-tilgangen	kunne	lette	presset,	så	der	ikke	i	samme	

grad	er	en	forventning	om,	at	individet	bør	have	en	konkret	plan	med	at	tage	en	given	

uddannelse.	

En	anden	måde	at	arbejde	mod	at	mindske	betydningen	af	fremtidig	anvendelse	kan	være	

i	 højere	 grad	 at	 fremskynde	 gymnasieelever	 til	 at	 besøge	 uddannelsessteder.	 Det	 ses	

blandt	informanterne,	hvordan	et	mindre	praktikophold	på	en	videregående	uddannelse	

eller	 besøg	 til	 åbent	 hus-arrangementer	 åbner	 op	 for	 andre	 måder	 at	 legitimere	

overvejelser	 og	 valg.	 Eksempelvis	 hos	 Caroline,	 der	 i	 forbindelse	 med	 studiepraktik	

udtaler:	”Der	kunne	jeg	bare	mærke,	at	det	var	ikke	det	jeg	skulle.	Fordi	interessen	lå	der	

ikke	på	samme	måde,	som	den	bare	har	gjort	i	almindelig	gymnasiefysik”	(bilag	12).	Her	

ses,	 hvordan	 Caroline,	 efter	 at	 været	 i	 studiepraktik,	 fravælger	 at	 læse	 fysik	 på	

universitetet	grundet	manglende	interesse.	Måden,	hvorpå	hun	siger	det	med	meget	fast	

overbevisning,	kan	indikere,	hvordan	hun	her	finder	legitimitet	i	den	konkrete	oplevelse.	

I	relation	hertil	udtaler	Julie,	der	var	til	åbent	hus,	blandt	andet	følgende:	”Hvor	jeg	følte	

mig	helt	sikker	på	VIA,	der	var	et	andet	sådan	fællesskab	end	jeg	har	indtryk	af,	der	er	på	

uni	[…]	jeg	synes	helt	klart	det	var	en,	det	var	en	klart	positiv	oplevelse	at	være	ude	og	opleve	

det	som	skole	og	som	sted.”	(bilag	15).	Her	ses	hvordan	Julies	oplevelse	af	blandt	andet	

fællesskabet	på	uddannelsen	bekræfter	hende	i	sit	valg.	At	hun	desuden	fremhæver	dette	

fællesskab	flere	gange,	kan	ses	som	udtryk	for,	at	det	ligeledes	er	noget,	hun	oplever	kan	

legitimere	hendes	valg.	For	både	Caroline	og	Julie	ses	altså,	hvordan	konkrete	erfaringer	

og	oplevelser	kan	åbne	op	for	at	andre	faktorer	kan	legitimere	deres	til-	eller	fravalg.	

	

5.3.2	Dyrkelse	af	det	almindelige	

Som	det	fremgik	i	analysen,	ses	blandt	informanterne	et	pres	imod	at	præstere	som	led	i	

den	dominerende	perfekthedskultur.	Her	ses	hvordan	individer,	for	at	leve	op	til	idealet,	

bør	 præstere	 både	 fagligt,	 socialt	 og	 personligt	 (Lyall,	 2018).	 Idealet	 er	 det	

ekstraordinære	 jævnfør	 afsnittet	 om	Generation	 Præstation.	 Som	 det	 også	 fremgik	 af	
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dette	 afsnit,	 kan	 der	 være	 adskillige	 negative	 konsekvenser	 ved	 at	 hylde	 det	

ekstraordinære.	I	dette	afsnit	er	fokus	på	et	alternativ	til	denne	perfekthedskultur.	

Når	idealet	er	ekstraordinært,	skaber	det	et	helt	grundlæggende	problem,	da	det	således	

vil	være	umuligt	for	alle	at	leve	op	til,	da	det	så	ikke	længere	ville	være	ekstraordinært.	

Med	det	 in	mente	 kan	hensigtsmæssigheden	 ved	 at	 hylde	det	 ekstraordinære	 således	

diskuteres,	da	man	opstiller	et	ideal,	hvor	langt	størstedelen,	alt	andet	lige,	nødvendigvis	

må	 komme	 til	 kort.	 Nyelandsted	 (2016)	 fremhæver	 eksempelvis,	 hvordan	 karakterer	

under	 12	 opleves	 som	 om,	 at	 noget	 gik	 galt.	 Derved	 bliver	 topkarakteren	 ikke	 en	

toppræstation,	 men	 blot	 en	 acceptabel	 præstation.	 Som	modstykke	 til	 denne	 tilgang,	

advokeres	der	i	dette	speciale	for	i	højere	grad	at	hylde	og	anerkende	det	gennemsnitlige	

og	almindelige.	Dermed	ikke	sagt,	at	gode	præstationer	ikke	skal	hyldes.	Udfordringen	

ligger	 ikke	 i	 anerkendelse	 af	 ekstraordinære	 præstationer	men	 i	 højere	 grad	 i,	 at	 det	

udelukkende	er	de	ekstraordinære	præstationer,	der	anerkendes	som	acceptable.	

Den	institutionaliserede	perfekthedskultur	er	så	veletableret,	at	det	ikke	er	bare	lige	at	

ændre	herpå.	Alligevel	kan	den	institutionaliserede	kultur	langsomt	ændres,	ved	at	der	

begynder	 at	 handles	 anderledes	 i	 forhold	 til	 denne	 (Barley	 &	 Tolbert,	 1997).	 Selvom	

kulturen	 ikke	ændres	 over	 natten,	 argumenteres	 der	 alligevel	 for,	 at	 der	 er	 konkrete	

handlinger,	 der	 kan	 skubbe	 i	 en	 retning	 væk	 fra	 dette	 fokus	 på	 det	 perfekte	 og	

ekstraordinære.	Eksempler	herpå	gennemgås	nedenfor.	

Ifølge	Theodor	Gjerding,	landsformand	for	SIND	Ungdom,	er	noget	af	det,	der	øger	presset	

på	de	unge	deres	forældre	og	deres	adfærd	på	Facebook	(Gjerding,	2019).	Han	mener,	at	

det	er	et	væsentligt	problem,	når	forældre	laver	opslag	med	deres	børns	flotte	karakter,	

da	dette	sætter	lighedstegn	mellem	høje	karakterer	og	succes	(Gjerding,	2019).	Theodor	

Gjerding	er	ikke	alene	om	at	forholde	sig	kritisk	til	forældres	adfærd	på	de	sociale	medier,	

men	er	blot	en	nyere	stemme	i	en	eksisterende	debat.	Lignende	pointer	er	blandt	andet	

frembragt	 af	 Jonas	 Ravn	 fra	 Center	 for	 Digital	 Pædagogik	 (Sørensen,	 2012)	 og	 Maja	

Damkjær,	der	forsker	i	medialiseret	forældreskab	(Christensen	&	Lichscheidt,	2016).	Det	

bemærkes	i	relation	hertil,	at	medlemmer	af	den	unge	generation	er	blandt	de	første,	der	

i	en	eller	anden	udstrækning	er	vokset	op	med	forældre	på	sociale	medier.	Betydningen	

af	 dette	 kan	 diskuteres	 og	 er	 en	 selvstændig	 undersøgelse	 værd,	 hvorfor	 dette	 ikke	

behandles	yderligere	i	dette	speciale.	
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Udover	at	der	kan	være	udfordringer	i	at	sætte	lighedstegn	mellem	høje	karakterer	og	

succes,	kan	det	udgøre	et	problem,	såfremt	børn	oplever,	at	anerkendelse	udelukkende	

sammenkædes	 med	 gode	 præstationer.	 Anerkendelse	 er,	 ifølge	 Maslow	 (1943),	 et	

grundlæggende	 socialt	 behov	 hos	 individer.	 Hvis	 denne	 anerkendelse	 opleves	 kun	 at	

komme	i	kraft	af	ekstraordinære	præstationer,	kan	det	således	sætte	individet	under	øget	

pres	mod	at	præstere	for	derigennem	at	opnå	anerkendelse.	Mens	det	som	udgangspunkt	

ikke	 er	 et	 problem,	 at	 forældre	 stolt	 fremhæver	 deres	 børn	 på	 sociale	 medier,	 bør	

forældre	 måske	 gøre	 dette	 uden	 nødvendigvis	 at	 knytte	 stoltheden	 til	 en	 konkret	

præstation.	 Derved	 kan	 barnet/den	 unge	 opleve	 i	 højere	 grad	 at	 anerkendes	 for	 sin	

person	 og	 ikke	 i	 kraft	 af	 en	 given	 præstation.	 Netop	 dette	 anses	 som	 væsentligt:	 at	

anerkendelse	ikke	udelukkende	opleves	i	kraft	af	en	given	præstation.	Præstation	skal	i	

den	 forbindelse	 forstås	bredere	 end	blot	 karakterer,	 da	præstationer	 lige	 så	 godt	 kan	

være	i	forbindelse	med	væremåde,	fritidsaktiviteter,	eller	noget	helt	tredje.	

Som	det	fremgik	i	analysen,	er	informanterne	bange	for	at	fejle,	hvilket	også	ses	som	en	

konsekvens	af	perfekthedskulturen.	Ligeledes	 fremgik	det,	hvordan	frygten	 for	at	 fejle	

har	 stor	 indflydelse	 på	 de	 unge.	 Det	 ses	 således,	 hvordan	 perfekthedskulturen	 både	

handler	 om	 bestræbelser	 på	 toppræstationer	 og	 en	 frygt	 for	 at	 fejle.	 Den	 forrige	

uddannelses-	og	forskningsminister	Tommy	Ahlers	 forsøgte	at	sætte	fokus	på,	at	unge	

skulle	 turde	 fejle	 (og	 tale	 om	 disse	 fejl)	 som	 et	 opgør	 med	 den	 herskende	

perfekthedskultur	 (Andersen	 A.	 ,	 2019).	 At	 turde	 tale	 mere	 om	 både	 fejl	 og	

gennemsnitlige	 præstationer	 kan	 have	 en	 positiv	 effekt	 i	 forhold	 til	 at	 gøre	 op	 med	

perfekthedskulturen,	da	det	i	højere	grad	vil	opleves	som	normalt.	En	udfordring	herved	

i	relation	til	uddannelsesvalg	er,	at	der	på	nuværende	tidspunkt	er	lovgivning,	der	øger	

presset	mod	 at	 vælge	 rigtigt	 første	 gang,	 jævnfør	 analysen.	 Af	 lovgivning	 nævnes	 her	

fremdriftsreformen	 og	 uddannelsesloftet,	 der	 begge	 gør	 det	 besværligt	 på	 et	 senere	

tidspunkt	at	vælge	om.	Det	kan	således	diskuteres,	hvor	meget	det	hjælper	at	tale	mere	

om	fejl,	hvis	fejl	stadig	ikke	tolereres	strukturelt.	Lovgivning,	som	fremdriftsreformen	og	

uddannelsesloftet,	der	på	den	måde	øger	presset	mod	ikke	at	fejle,	er	således	noget	der,	i	

forhold	til	at	komme	perfekthedskulturen	til	livs,	bør	begrænses.	
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Kapitel	6	–	Konklusion	

6.1	Konklusion	

På	baggrund	af	211	kvantitative	besvarelser	samt	12	kvalitative	interviews	argumenteres	

der	 for,	 at	 uddannelsesvalget	 generelt	 set	 opleves	 som	 svært	 for	 3.g-eleverne.	 Af	

interviewene	 fremgår	 yderligere,	 at	 det	 er	 et	 valg,	 der	 leder	 til	 mange	 og	 grundige	

overvejelser.	 Selvom	 informanterne	 kommer	 fra	 forskellige	 steder	 i	 Danmark,	 har	

forskellig	 socioøkonomisk	baggrund	og	overvejer	 forskellige	uddannelser,	 ses	der	 ens	

mønstre	i	den	måde,	hvorpå	valget	tilgås.	

Uddannelsesvalget	 synes	 at	 være	 påvirket	 af	 særligt	 fire	 institutioner:	 middel/mål-

tilgangen,	perfekthedskulturen,	vigtigheden	af	at	vælge	rigtigt	samt	forventningen	om,	at	

man	bør	være	glad.	Disse	 fire	 institutioner	 leder	samlet	 til	 tre	mønstre,	der	 i	høj	grad	

påvirker	den	måde,	3.g-eleverne	tilgår	uddannelsesvalget.	Disse	tre	mønstre	er:	fokus	på	

fremtiden	 efter	 endt	 uddannelse,	 vigtigheden	 af	 at	 vælge	 rigtigt	 (første	 gang),	 samt	

hvordan	uddannelsesvalget	ses	som	en	måde	at	sikre	en	god	fremtid	og	dermed	et	godt	

liv.	

Institutionerne	synes	at	have	væsentlig	betydning	for	de	overvejelser	3.g-eleverne	gør	

sig,	 samt	 den	måde	 hvorpå	 de	 legitimerer	 deres	 overvejelser	 og	 valg.	 Institutionerne	

medvirker	til	at	definere	3.g-elevernes	handlingsrum,	og	hvad	der	anses	som	acceptabelt.	

De	overvejelser,	3.g-eleverne	gør	sig	i	forbindelse	med	ovennævnte	mønstre,	omhandler	

at	 finde	 et	 konkret	 mål	 med	 uddannelsen,	 vigtigheden	 af	 at	 præstere,	 og	 hvordan	

fremtidens	lykke	sikres.	I	relation	til	disse	overvejelser	spiller	identitet	en	væsentlig	rolle	

for	individet.	Der	er	meget	på	spil	for	individet,	når	det	står	over	for	et	uddannelsesvalg,	

som	desuden	er	et	kompliceret	og	informationstungt	valg,	og	der	er	argumenteret	for,	at	

institutionerne	sætter	3.g-eleverne	under	pres.	

Når	der	ses	et	stort	fokus	på	fremtiden	i	relation	til	at	vælge	uddannelse	forudsætter	det	

til	 en	 vis	 grad,	 at	 individet	 har	 et	mål	 for	 at	 kunne	 træffe	 et	 valg.	 Dertil	 kommer,	 at	

overvejelser	og	valg	legitimeres	ved	at	have	et	mål,	hvorfor	det	kan	synes	nødvendigt	at	

have	et	konkret	mål	med	en	given	uddannelse,	førend	der	kan	træffes	et	valg.	Samtidig	

ses	et	fokus	på	at	præstere	–	både	i	relation	til	uddannelsesvalg	og	mere	generelt	set.	At	

vælge	 rigtigt	 i	 første	 forsøg	 bliver	 således	 en	 måde	 at	 præstere	 i	 relation	 til	

uddannelsesvalg.	 Ved	 at	 lovgivning	 besværliggør	 at	 skifte	 mening	 senere	 hen,	 øges	
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presset	mod	at	 vælge	 rigtigt	 og	præstere	 i	 relation	 til	 uddannelsesvalg.	 Ydermere	 ses	

uddannelsesvalg	som	en	måde	at	sikre	et	godt	og	lykkeligt	liv,	hvilket	kan	sikres	gennem	

favorabel	 positionering	 i	 det	 sociale	 hierarki.	 Her	 spiller	 sociale	 kategorier	 og	 deres	

hierarki	også	en	væsentlig	rolle.	Der	er	således	meget	at	tage	stilling	til	og	indfri	for	3.g-

elever,	når	de	skal	vælge	uddannelse.	Samlet	set	sætter	dette	3.g-eleverne	under	et	pres,	

når	de	skal	vælge	uddannelse,	der	kan	synes	uoverskueligt	at	indfri,	hvilket	blandt	andet	

leder	til	en	frygt	for	at	træffe	et	valg.	

Udover	 at	 ovennævnte	 institutioner	 kan	 gøre	 det	 svært	 at	 være	 3.g-elev,	 kan	 disse	

samtidig	skabe	udfordringer	rent	samfundsmæssigt.	En	væsentlig	udfordring	kan	være,	

at	 der	 kan	 opstå	 huller	 i	 den	 danske	 arbejdsstyrke,	 fordi	 flere	 søger	 mod	 et	 højere	

uddannelsesniveau	for	derigennem	at	sikre	et	godt	liv.	Dertil	kommer	de	konsekvenser,	

der	kan	være	 i	uddannelsessystemet,	ved	at	uddannelse	 instrumentaliseres.	Udover	at	

instrumentaliseringen	 kan	 gøre	 det	 sværere	 at	 vælge	 uddannelse,	 kan	

instrumentaliseringen	også	 fratage	viden	 i	 sig	 selv	værdi,	 samt	glæden	ved	at	 tage	en	

uddannelse.	 Afslutningsvis	 fremhæves,	 hvordan	 der	 bør	 gøres	 op	 med	 det	

præstationspres,	 3.g-elever	 og	 deres	 generation,	 Generation	 Præstation,	 er	 underlagt.	

Ved	 at	 betragte	 en	 generation	 som	Generation	Præstation	 pålægges	medlemmerne	 et	

urealistisk	pres	mod	at	præstere	ekstraordinært,	hvilket	kan	have	negativ	indflydelse	på	

individets	sociale	sammenligning	og	dermed	selvopfattelse.	
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