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Arbejdspapir: 21 unge om uddannelsesvalg – en interviewundersøgelse  - 1. del. 

”Før uddannelsesvalg”     

”Altså min mor er uddannet laborant og er også interesseret i naturvidenskab, og min far er ingeniør sådan 

rimeligt højt. Men det kommer mere af egen interesse end af familien i virkeligheden. De kan hjælpe mig 

med alt, hvad jeg skal bruge, men det handler mere om at stå på egne ben”. (Mikkel, elev på HTX-

uddannelsen). 

”Min idé kom sådan set fra et lyn fra en klar himmel. Det startede primært som en joke med nogle af mine 

kammerater, der sagde nogle af de jobs jeg absolut ikke ville have, hvor bl.a. pædagog kom ind og ud på 

bordet. Og så lige pludselig en dag hvor jeg tænkte over, at det kunne da egentlig være meget sjov, fordi jeg 

igen har en lidt barnlig sjæl. Og så tog jeg med min mor på arbejde et par gange, og så fandt jeg ud af, at 

det var et job, som jeg godt kunne tænke mig”. (Thomas, elev på HTX-uddannelsen). 

Baggrund, formål og forskningsspørgsmål:   

I projektet ”vejledning og rekruttering til mellemlange videregående uddannelser” har vi fået udarbejdet et 

review om unges søgemønstre og viden om brobygningsaktiviteter (Koch Hansen, 2012). Reviewet pegede  

på, at viden om unges motivation for at vælge uddannelser og viden om, hvilke faktorer der understøtter de 

unges valg af uddannelse kunne være væsentlig, at oparbejde i relation til at diskutere nye veje for  

brobygning mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelser. I regionen er de unges søgemønstre  

primært undersøgt kvantitativt, hvor søger de unge hen, hvilke baggrund har de og hvor kommer de fra mv.  

og derfor kan det være væsentligt, at skabe kvalitativ viden om unges uddannelsesvalg som de selv ser det. 

Endvidere viste reviewet også at den foreliggende viden om betydningen af brobygningsaktiviteter er 

mangelfuld. Med udgangspunkt i reviewet har vi derfor lavet en mindre undersøgelse, som har haft til formål 

at bidrage med viden om subjektive perspektiver på uddannelsesvalg og syn på brobygning. 

Undersøgelsens arbejdsspørgsmål har været:  

Hvilke forhold oplever de unge har/ har haft betydning for deres muligheder for, at vælge en 

videregående uddannelse? 

Hvordan oplever de unge at de forskellige vejlednings- og brobygningsaktiviteter understøtter eller 

har understøttet deres uddannelsesvalg og kan der være brug for andre aktiviteter?   

Undersøgelsen har haft en særlig interesse i at oparbejde viden om de unges forhold og opfattelser af 

professionsbacheloruddannelser og derfor har vi interviewet UCSJ studerende, som har valgt en 

professionsbacheloruddannelse. Ved at interviewe gymnasieelever som står overfor at skulle træffe deres 

uddannelsesvalg og UCSJ-studerende, som har valgt den uddannelse de er på nu har hensigten været, at 



kunne opnå indsigt i uddannelsesvalg set fra to tidsmæssige forskellige perspektiver. Undersøgelsens formål 

har ikke været svæver evaluering af de iværksatte brobygningstiltag i projektet, men en lidt bredere tilgang 

til at genere kvalitativ viden om unges oplevelser af, at skulle vælge en videregående uddannelse og hvilke 

faktorer der bredt set betyder noget i den forbindelse, herunder betydningen af forskellige 

vejledningsindsatser og samfundsmæssige forventninger om hurtigere uddannelsesvalg. Når vi ønsker at 

undersøge det mere bredt skyldes det blandt andet at vi fra forskning om unges valg af uddannelse (fx 

Hutters, 2005 og 2007, Hutters og Brown, 2011, Baagøe-Nielsen m.fl. 2004) ved, at en række forhold har 

betydning for de unges valg, fx social baggrund, viden om og erfaring med forskellige uddannelser og 

erhverv, samt kønnede strategier.        

Metode i undersøgelsen:  

I projektet er der blevet foretaget 5 fokusgruppeinterview med 3 – 6 unge i hvert interview ud fra en 

forhåndsstruktureret spørgeguide med 5 – 8 hovedspørgsmål relateret til forskningsspørgsmålene. Der har 

været foretaget et interview med fire elever fra HTX-uddannelse (drenge) og et interview med seks STX-

elever (piger) og tre interview med UCSJ studerende, et med seks lærerstuderende (4 kvinder og to mænd), 

et med 5 pædagogstuderende(kvinder) og et med 4 studerende fra bioanalytiker- og 

sygeplejerskeuddannelsen (2 af hvert køn) omkring en række temaer relateret til uddannelsesvalg. 

Informanterne til interviewene fik vi kontakt til gennem undervisere på uddannelserne og informanterne fik 

en biografbillet, som motivation for at deltage. Der har ikke været særlige kriterier for udvælgelse af de 

studerende. Fokusgruppeinterviewene er blevet foretaget med udgangspunkt i to forskellige spørgeguides, en 

til interview med gymnasieelever og et til interview med UCSJ studerende.     

Fokusgruppeinterview er blevet valgt, som metode fordi det er en meget egnet metode til at opnå 

viden, hvor man ønsker at diskutere og få uddybet holdninger og synspunkter i forhold til et bestemt 

tema (Halkier, 2003). Temaet i denne undersøgelse er de unges oplevelser af forhold, som har 

betydning for deres muligheder for uddannelsesvalg. I et fokusgruppeinterview produceres data via 

gruppeinteraktion, hvilket betyder at informanterne undervejs påvirkes af hinandens holdninger, og 

diskussioner, hvilket betyder at et tema ofte kan blive belyst fra flere vinkler. Det kan selvfølgelig 

også betyde, at der er forhold, som ikke bliver belyst, fordi der opstår en enighed i rummet eller der 

kan være temaer, som er for følsomme, at dele i dette forum. Hvert fokusgruppeinterview er 

foregået som et møde, der har varet omkring 1½ time og er blevedet styret af en moderator, som har 

haft til opgave at præsenterer mødets temaer og spørgsmål og styre diskussionen. Samtalerne er 

blevet optaget og er blevet udskrevet.  Derefter er de blevet analyseret med ud fra en eksplorativ 

proces, hvor udsagnene er blevet inddelt i en række temaer og herudfra har jeg udvalgt centrale 

temaer til videre analyse. Temaerne er blevet udvalgt med udgangspunkt i at finde udsagn og 



perspektiver, som går på tværs af interviewene og som siger noget om forhold af betydning for 

uddannelsesvalg og processer i forbindelse med uddannelsesvalg. Analysen kan derfor siges at være 

tekstanalytisk – den tager de unge på ordet og forsøge på denne måde, at give stemme til de unge. 

Undersøgelsen er kvalitativ og kan derfor ikke generaliseres. Analysen kan give viden, som giver en 

nuanceret forståelse af unges vej til og overvejelser om uddannelsesvalg ud fra disse unges 

perspektiver, men om de unges holdninger er repræsentative blandt en større gruppe af unge kan 

undersøgelsen ikke sige noget om (Hjort, 1999). Hensigten er dog at producere kvalitativ viden, 

som kan medvirke til diskussioner af vejledningsindsatser og uddannelsespolitik. Analyserne er 

teoretisk inspireret af Weber (1995) forskning om subjektive læreprocesser, hvormed valg af 

uddannelse ses som del af en læreproces. En læreproces, som kun kan begribes, hvis man inddrager, 

hvor de unge mennesker kommer fra og hvor de er på vej hen i deres liv. I interviewene fylder tvivl, 

dilemmaer og bevægelser meget hos de unge mennesker. Med bevægelser mener jeg, at mange af 

de unges udsagn illustrere, at uddannelsesvalget over tid ser ud til, at ændre sig flere gange, og at de 

unge lærer sig selv at se denne proces, som nødvendig for at finde frem til uddannelsesvalget(ne), 

selvom denne proces kan være anstrengende og til tider smertefuld. Tvivlen, dilemmaer og 

bevægelserne fremanalyseres som væsentlige elementer i læreprocessen og forstås i sammenhæng 

med de kulturelle og samfundsmæssige rammer for uddannelsesvalg og de implicitte og eksplicitte 

forventninger og krav som disse rammer stiller til de unge (Hutters, 1996). Analysen sætter særligt 

fokus på tvivlen, bevægelserne og dilemmaer, som de unge taler om, fordi det antages at det er når 

det er igennem de udsagn og diskussioner hvor der er meget på spil for de unge, vi kan blive 

klogere på, hvad der betyder noget for de studerendes uddannelsesvalg. Måske er et pejlemærke for 

fremtidig vejledning og uddannelsespolitik i den sammenhæng, at give de unge rum til og viden om 

tvivlen, bevægelserne og dilemmaer. Endvidere vil et tema i den forbindelse være, hvem de unge 

bruger, som sparringspartnere, når de diskutere uddannelsesvalg.      

 

Analyserne præsenteres meget empirinært, dvs. at vi kommer tæt på de individuelle fortællinger om 

uddannelsesvalg med det formål at vise, at det er gennem fortællinger om det konkret levede liv og 

hvor de unge kommer fra og er på vej hen, at vi kan få en bedre forståelse af de unges tvivl, 

dilemmaer og bevægelser, når de skal vælge uddannelse. Analyserne præsenteres her med det jeg 

kalder uddannelsesvalgsfortællinger fra de to fokusgruppeinterview med de unge, som var i gang 

med at vælge uddannelse. Senere vil interviewene med de studerende på de mellemlange 

videregående professionsuddannelser udkomme i en samlet analyse af de forskellige 



fokusgruppeinterviews. Uddannelsesvalgsfortællingerne er konstrueret ud fra interviewene og 

forsøger, at vise nogle af de centrale diskussioner og opfattelser der kom frem i hvert 

fokusgruppeinterview og dermed vise, at de unges perspektiver er fremkommet i en social kontekst.  

 

Uddannelsesvalgfortællinger 

 

1.fortælling 

 

Tre unge mænd fra HTX – uddannelsen om uddannelsesvalg –  en fortælling om praktik og   

uddannelsesfremmedhed.  

I interviewet fortæller de tre unge mænd Thomas, Mikkel og Martin, som alle er 18 år og i gang 

med deres sidste år af uddannelsen om overvejelser om uddannelsesvalg.    

Thomas: Jeg gør mig en del tanker omkring det, men jeg har stort set fastlagt mig på, hvad jeg gerne vil 

længere frem i tiden. Men det var også svært, at komme frem til kan man sige. 

 

Mikkel: Jeg har også et rimeligt godt bud, men igen man skal holde det åbent, for det kan jo godt være at du 

ændrer mening, men den er rimelig fastlagt, såfremt at det er muligt. 

Martin: Jeg har tænkt lidt på at blive bygningsingeniør, og samtidig har jeg også tænkt lidt på at blive 

fysioterapeut. Bygningsingeniør det ville jeg gerne være, fordi jeg går op i matematik, og jeg synes også at 
byggestilen er meget spændende. Og fysioterapeut er jo så fordi at jeg selv går meget op i at træne og sådan 

noget. 

For alle tre er uddannelsesvalget således kendetegnet ved, at være en proces de er i gang med og 

noget som de står midt i. En proces som involverer overvejelser om, hvad man gerne vil og hvad 

der er muligt og realistisk for en at vælge. De beskriver, at de har idéer om hvad de gerne vil vælge, 

men også at de gerne vil holde valget åbent for ændringer. 

”Alting er stadig meget åbne, mange ting kan nå at ændre sig endnu, vi er jo stadig kun 18 år. Der 

er jo stadig meget, der kan nå at ændre sig”     

Valget af uddannelse kan opleves som et pres, da det opfattes som at man skal vælge noget man 

gerne vil beskæftige sig med hele livet: 

”Thomas: Det der nok er sværest, er nok den der med, at man ligesom har fået af vide flere gange, 

at det her er dit fremtidige job. Det er jo sådan lidt din fremtid, du bliver nødt til at vælge noget der 

virkelig kan bære”    

Interviewer: Kan i sige lidt mere om det der med at bordet fanger?  



Mikkel: Ja, det virker lidt som om, at hvis du først tager og dedikerer rigtig lang tid til en 

uddannelse og især hvis du går på HTX, fordi hvis du tager en uddannelse hvor du også skal have 

nogle fag meget. Allerede der har vi skåret en stor del af kagen væk. Og hvis du tager endnu en 

uddannelse, så bliver du jo også ældre- Så står du måske der og er først færdig som 30 årig. Ikke at 

det gør noget. Du kan sagtens have mange gode år endnu”    

´At vælge noget, der virkelig kan bære´ er den måde uddannelsesvalget betragtes på og det vidner 

om, at bevidstheden om vigtigheden af, at træffe det ´rigtige` valg efter ungdomsuddannelsen er 

slået igennem hos de unge. Ifølge Mikkel har valget af HTX også betydning for, hvad der er muligt 

at vælge og at betyder, at der kommer en tidsdimension ind i hans overvejelser. Først at være færdig 

som 30 årig betragtes på dette tidspunkt i Martins liv som en lang tidshorisont. 

På den anden side set giver de også udtryk for, at valget alligevel ikke fylder så meget i deres 

hverdag med vennerne:  

”Interviewer: Hvem taler I med det om, taler I meget med jeres venner eller fylder det ikke så 

meget eller hvordan?  

Mikkel: Nej, det synes jeg egentlig ikke at det gør. Vi snakker mere om det almindelige. Venner, 

kærester, byture og den slags, men igen når det bliver bragt på banen i skolen, og det gør det jo 

engang imellem, så er det klart, så er det det der er samtaleemnet. Så kommer man til at tale om 

hvad gør I andre, har i tænkt over det. Så kommer der noget interesse omkring det, noget passion 

og noget iver. Men det er ikke noget selvvalgt emne”       

Bevidstheden om at det er vigtigt valg man skal træffe, som har betydning resten af livet kan forstås 

i relation til den indprentning, som er sket gennem al den snak om uddannelse, som de har mødt og 

konstant møder (Hutters, 2006). Men samtidig er det som om at snakken om uddannelsesvalg ses 

som noget de oplever som koblet til en institutionaliseret uddannelsespraksis, som primært bliver 

samtaleemne, når det påkræves af dem, mens det fylder relativt lidt i deres hverdagsliv blandt 

vennerne. Vi vender tilbage til de konkrete strategier de tre unge mænd har haft, men pointen her er, 

at de tre mænds udsagn illustrere, at de på den ene side taler ind i en diskurs om uddannelsesvalg 

som en lineær beslutning, som skal træffes for resten af livet og på den anden side en diskurs om 

uddannelsesvalg som en livslang og cirkulær proces, hvor du altid kan vælge om eller bygge oven 

på. 



Et andet perspektiv er at når temaet kommer op i forbindelse med uddannelsen er det dialogen med 

hinanden, ”at få vendt tanker omkring det”, som en af de unge siger, som de giver udtryk for virker 

understøttende for afklaringsprocessen.  For de unge mænd er det dog kun i begrænset omfang 

noget de gør eller noget der sker af sig selv, men noget der skal understøttes, hvis dialogen skal i 

gang blandt de unge. Her peger de unge også på, at noget af det som har igangsat dialog har været, 

at de har haft en lærer, som har fungeret som studievejleder for dem, så dialogen om 

uddannelsesvalg er blevet koblet naturligt til undervisningen. At lærere både i 

ungdomsuddannelserne og i folkeskolen spiller en rolle for de unges uddannelsesvalg vender jeg 

tilbage til senere.    

At igangsættelse af dialog om uddannelsesvalg kan medvirke til større nysgerrighed bevidner 

Thomas´s fortælling om hvordan et spørgeskema de skulle udfylde om forskellige erhverv i klassen 

fik ham til, at gøre sig nye tanker om valg af uddannelse og nye afsøgningsstrategier.  

”Min idé kom sådan set fra en klar himmel. Det startede primært som en joke med nogle af mine 

kammerater, der sagde at nogle af de jobs jeg absolut ikke ville have, hvor blandt andet pædagog 

kom ind og ud på bordet. Og så lige pludselig en dag, hvor jeg tænkte over, at det egentlig kunne 

være meget sjovt, fordi jeg har lidt en barnlig sjæl og så tog jeg med min mor på arbejde et par 

gange og fandt ud af det”.        

Senere i interviewet problematisere de spørgeskemaet for, at være for upræcist og svært at tage 

seriøst, fx spørgsmål som `kan du lide, at arbejde ude eller indendørs?” . Samtidig fortæller de at  

på trods af det satte det dialog i gang.  Når de unge mænd skille ”det seriøse” og ”det sjove” fra 

hinanden kan det muligvis tolkes som et værn mod, at ”voksenverdenens” rationelle og 

funktionalistiske syn og krav om, at træffe valg kolonisere hele deres hverdagsliv? Men det betyder 

muligvis også at nogle af dem kommer til at stå meget af alene med valget? Det vender jeg tilbage 

til. 

”Hvis du selv aktiv i din søgning, så er der rigelig at hente”     

I interviewet blev de unge spurgt til deres erfaringer med studievejledning igennem deres skoletid 

og her opstår der et dilemma i forhold til studievejledning, da den opleves som relativ meningsløs 

for dem, hvis man ikke selv har en ide om hvad man vil endnu.  

 ”Martin: Jeg synes ikke al det der praktik, og alt den der studievejledning, der er i folkeskolen er 

ret behjælpelig, for du har ikke nogen anelse om hvad du vil endnu.  

Mikkel: Ja det er et lidt malplaceret tidspunkt. Men det er måske meget godt at vide… 



Martin: Der er selvfølgelig nogen, der gerne vil vide det.  

Dilemmaet er at hensigten med studievejledning og erhvervspraktik i folkeskolen er at åbne op for 

den unges horisont og medvirke til den unge afsøger mulighederne, men ifølge Martin kan det 

opleves som splid af tid, før man ved hvad man vil. Senere i interviewet (og i de andre interview) 

vender de tilbage til, at brug af studievejledning først giver mening, når man ved hvad man vil. De 

tre unge haft meget forskellige oplevelser, erfaringer og udbytte af erhvervspraktik og 

studievejledning fx siger Thomas: ”Altså jeg tog min fars arbejde (som elektriker), så sad jeg på et 

værksted og lodede og åd kage hele dagen, det var sådan set det jeg lavede” og Mikkel fortæller; 

”Jeg var i praktik som slagter en hel uge, hvor jeg stod op klokken lort om morgenen. Så skulle jeg 

ellers bare skære i kød og stable pølser”.    

Selvom det ikke umiddelbart har givet mening for de unge mænd kan de to overstående udsagn 

alligevel godt betragtes som væsentlige erfaringer at gøre sig med arbejdsmarkedet, men peger også 

på nogle begrænsninger i relation til, hvad der er mulighed for at komme til at beskæftige sig med. 

På et spørgsmål om det vil giver mere mening med erhvervspraktik i gymnasiet siger Mikkel:  

Mikkel:(….) Du må godt søge praktik i gymnasiet, men du skal selv finde din praktikplads. (…) Jeg 

spurgte en læge, han ville ikke have sådan en praktikant rendende omkring sine patienter. Det var 

lidt ærgerligt.  

Interviewer: Okay, det har du spurgt om?  

Mikkel: Ja, men det er jo klart, hvis du kommer ind, du kan jo ikke sidde over i hjørnet. Jeg måtte 

ikke gøre noget, hvis det var. Det var jo for at se hvordan dagen forløb.  

Interviewer: Men de har jo tit et føl med rundt?  

Mikkel: Men det er jo turnuslæger, som de skal lære dem det, men det er noget andet med en 

praktikant, fordi der slet ikke er noget sådan de kan lave. 

Interviewer: Men du kunne egentlig godt have tænkt dig det? 

Mikkel: Ja, jeg spurgte ham faktisk. Jeg så en fyr, der sad i en grim sweater og læste medicinsk 

tidende og så tænkte jeg at ham der, han er læge. Så spurgte jeg ham: du er læge, er du ikke? Han 

havde sweateren på og læste det der tidskrift. Han havde også en praksis et sted i byen. Jeg spurgte 

ham om han havde tænkt på at have erhvervspraktikanter og at jeg gik i 2.g og så sagde jeg at jeg 

gerne ville prøve det.       



Mikkel har en idé om at han vil læse medicin og opsøger muligheden for, at komme i praktik. 

Selvom det ikke lykkedes for ham, at komme i praktik hos lægen – viser det, at han afsøger 

muligheden for praktik, som godt kan lade sig gøre i gymnasiet, hvis du selv kan finde din 

praktikplads.  

Tidligere så vi at Thomas fandt ud af, at pædagoguddannelsen kunne være en mulighed ved, at tage 

med sin mor på arbejde. Måske er det denne erfaring der gør, at det for ham at se er vigtigt, at 

brobygning og vejledning betyder, at man får kendskab til forskellige erhverv ved at prøve det.   

”Jeg kunne godt tænke mig noget lignende erhvervspraktik, men det er fordi at uddannelsen… du 

kan altid …jeg kender nogen på den uddannelse, man kan altid finde nogle der kende nogle og 

spørge hvordan det er. Men det der med hvordan arbejdet i virkeligheden er i praksis, det kan man 

jo ikke rigtig få entydigt svar på, før man har prøvet det på egen krop”  

Det er således en pointe for de tre unge mænd, at det er vigtigt, at få indblik i arbejdet – ikke kun 

gennem mundtlige og skriftlige informationer, men ved at få kropslige erfaringer med arbejdet.  

”Interviewer: Hvad laver din mor?  

Thomas: Hun er pædagogmedhjælper på deltid i en SFO, så hun passer lidt større børn end de helt 

små.  

Interviewer: Så du fandt ud af, at det var sjovt?  

Thomas: Ja, det var et job, som det var behageligt at være i. Der var altid smil og altid glæde. Det 

var bare et godt sted, et godt job, følte jeg. Det der med at kunne gøre noget godt for andre også, og 

så samtidig arbejde med menneske.  

Interviewer: Hvordan forbinder du det til HTX? 

Thomas: Jamen, det startede jo med, at jeg gerne ville være dyrlæge, da jeg kom på HTX, og siden da har 

jeg så overvejet at droppe ud et par gange. Men jeg har simpelthen bare holdt fast og tænkt, at din 

studenterhue er ikke noget dårligt at falde tilbage på. Så derfor så valgte jeg HTX.  

Interviewer: Så det med pædagog, det er også fordi, at du får nogle konkrete erfaringer med det? 

Thomas: Ja, jeg har fået nogle konkrete erfaringer, ude at opleve hvad det virkelig vil sige. For det lød også 

som lidt som et kedeligt job, men jeg synes, at det var meget rart at være der i hvert fald.  

Thomas´s fortælling viser at det er en god ide med muligheden for praktik på en arbejdsplads, da 

det kan medvirke til at understøtte at Thomas får tanker om at gå en helt anden vej end først 

planlagt. Samtidig viser hans fortælling også, at der kan være begrænsninger for den unges udsyn.  I 

begge praktikker/besøg på arbejdspladser har han valgt forældrenes arbejdspladser.  



Spørgsmålet er således hvad det betyder, når erhvervspraktik i de gymnasielle ungdomsuddannelser 

(og til dels også i folkeskolen) er op til eleverne selv? Hvem kan bedst udnytte denne mulighed? Og 

kan der gøres noget andet, så det i mindre grad handler om den enkeltes familie- og 

netværksforbindelser? Udnyttelse af netværksforbindelser kan nemlig set i et lidt bredere perspektiv 

risikere, at medvirke til reproduktion af sociale forskelle og ulige mulighedsbetingelser.  

Praktik – et kampfelt. 

En større grad af praksistilknytning i gymnasiet – fx praktik har været foreslået som udviklingside i 

de gymnasielle ungdomsuddannelser med et alment dannende sigte (STX og HF) af børne- og 

undervisningsminister Christine Antorini for, at gøre uddannelserne mere meningsfulde for flere 

unge i 2011 (Antorini og Vesterby I:Olsen, 2011). Dette har ledt til en debat om praktik i 

gymnasiet, hvor en undersøgelse viser, at rektorerne er skeptiske overfor ideen:   

"Jeg vil tro, at langt de fleste rektorer synes, at gymnasiet er forstadiet til et akademisk studium af en eller anden art, og 

at praktikforløb er noget, man har på HHX og HTX. Hvis eleverne ligefrem skal ud i erhvervspraktik eller på nogen måde 

i praktik, så tror jeg ikke, det har nogen gang på jord," siger Jens Boe Nielsen til Christine Antorinis udmeldinger” (Voss, 

2011)  

Praktik som et formaliseret fag som i erhvervsuddannelserne tages der afstand fra, men begrebet 

brobygning, fx besøg på et sygehus kan Boe Nielsen godt forestille sig. Han forsøger på den måde 

at markere en forskel mellem erhvervsuddannelser som vekseluddannelser, hvor man skal tilegne 

sig færdigheder til at udøve et fag, når man er færdiguddannet og det almendannede gymnasium 

med det formål at være studieforberedende. Samtidig åbner han med begrebet brobygning for en 

større grad af arbejdsmarkedstilknytning end tidligere og det kunne være interessant, at udvikle 

initiativer, som kobler undervisningen i gymnasiet tættere på arbejdsmarkedet – både som 

initiativer, der kan understøtte uddannelsesvalg, men også være en integrereret del af fagene og 

undersøge betydningen af det for elever, undervisere og arbejdspladser.  

 

 

Familie som sparringspartner om uddannelsesvalg?     

I interviewene blev familiens betydning på vej mod uddannelsesvalget diskuteret. En række 

undersøgelser viser, at uddannelsesvalg er betinget af ens sociale baggrund (fx Martin Munk (xx) 



og Jens Peter Hansen (..). Det er derfor væsentligt, at få større viden om, hvordan familien som 

sparringspartnere for de unge om uddannelsesvalg er med til, at skabe (forskellige) mulighedsrum 

for de unge om at tale om uddannelse.  De tre unge mænd fortællinger viser det sig, at de oplever at 

de har forskellige muligheder for, at få hjælp og støtte fra deres familie. Her vil jeg fokusere på 

Martin og Thomas´s fortællinger, som handler om deres opfattelser af, at kommer fra 

uddannelsesfremmede hjem, hvor Mikkel giver udtryk for, at han kan få alt den hjælp han kan få fra 

sin familie.   

Interviewer: Hvem taler du uddannelsesvalg med Martin?  

Martin: ikke rigtig nogen 

Interviewer: Heller ikke din familie?  

Martin: Ikke voldsomt meget, nej 

Interviewer: Så det er mere noget du rundt med inde i hovedet selv?  

Martin: Ja, altså jeg ved ikke lige hvor meget mine forældre, de ville kunne hjælpe med det. Altså 

jeg ved, at min far har en ingeniørstilling, men han ville gerne ha´ været elektriker. Og min mor er 

ufaglært regnskabschef. Så der er ikke engang nogen af dem, der har gået på gymnasiet.     

Interviewer: Så det er sådan op til dig selv, at finde ud af det?  

Martin. Ja, det må jeg selv gå og rode med 

Interviewer: Er det okay for dig? 

Martin: Ja, altså det havde været rart, hvis nogle af dem havde været noget af det, som jeg gerne 

ville være eller havde nogle i familien, der gik og rodede med sådan noget. Men det er der ikke lige. 

 For Martin – som kommer fra en uddannelsesfremmed familie - betragtes familien ikke som en der 

kan hjælpe ham i uddannelsesvalget. Det er selvfølgelig ikke til at sige hvad det konkret er Martin 

kunne få ud af det, hvis der var nogen der gik og ´rodede med noget` som han udtrykker det og om 

det ville ændre hans muligheder for, at træffe et valg om uddannelse. Men oplevelsen af at stå alene 

med tankerne om uddannelsesvalget tyder på, at han i hvert fald oplever, at det er svært valg, at tage 

alene. For Thomas har det også betydning, at han kommer fra en uddannelsesfremmed familie.  

Thomas: Det synes jeg, gjorde det lidt svært. Også det der med hele tiden, ligegyldig hvem man hører det 

fra.. meget i min familie er der forskellige holdninger, fordi jeg er en af de første studerende, der tager en 

gymnasieuddannelse, så der lå meget vægt på, at jeg skulle tage en højere uddannelse. Det gider jeg ikke 

så… 

Interviewer: Så i din familie er der ikke sådan en uddannelsesbaggrund? 



Thomas: Det er håndværkere det hele. Alt der overhovedet er, det er håndværkere.  

Interviewer: Hvordan tænker din familie så om, at du vil være pædagog? Jeg hører, du siger, at de gerne vil 

have at du tager en højere uddannelse. 

Thomas: Ja, altså min mormor og min farmor de holder fast i, at jeg skal uddanne mig til noget højere, fordi 

at de ikke mener, at et pædagogjob det er noget, der er holdbart. Og på en eller anden måde kunne jeg godt 

se det fede ved at have en højere løn, men jeg føler bare at… igen det der med arbejdsglæden. Så i min 

familie der er sådan lidt en delt stemning, for min mor kæmper selvfølgelig for, at man gør, det man vil. Min 

mormor hun er sådan lidt mere profitorientereret og går mere op i, at man skal have en høj løn. Det er det 

der tæller. Så i min familie er det spredt…   

Det overstående udsagn viser også at familien som sparringspartnere betyder at de ytrer, hvad de 

anser for legitime uddannelser, at vælge og det spiller således ind i den respons Thomas får på sine 

overvejelser. Forventningerne/forhåbninger til ham fra en del af familien er en højere uddannelse 

med en reference til løn, men det ønsker og/eller kan Thomas ikke, da hans snit på HTX ikke bliver 

højt nok til, at kunne vælge hvad som helst. Skoleerfaringerne har således ført Thomas et andet sted 

hen og det skal begrundes. Thomas fortæller at pædagog er det første skridt og derefter vil han læse 

videre til fængselsfunktionær, hvor man tjener lidt mere. Når mænd vælger eller her overvejer at 

vælge et relativt kønsutraditionelt valg er det som også vist af Baagøe-Nielsen (xxx=) et valg der 

ofte kræver gode begrundelser overfor omgivelserne, da det ikke lever op til deres forventninger. 

Omvendt viser Thomas´s fortælling også, at det er muligt for mænd at bryde med de forventninger 

der er til dem, selvom hele familien er håndværkere behøver det ikke være vejen for Thomas.   

Begges fortællinger leder dog til spørgsmål om, hvad de unge kan gøre, hvis de ikke oplever, at 

deres forældre kan bruges som sparringspartnere for uddannelsesvalg? Og til spørgsmål om hvordan 

de unge som vil en anden vej end familiens forventninger kan støttes bedst muligt?     

 

 

 

 

2.fortælling  

Fem unge kvinder om uddannelsesvalg – en fortælling om opdragelse til målrettethed, 

gennemsnit, karriere og familieplanlægning.   



Opdragelse til målrettethed 

I fortællingen møder vi fem unge kvinder, som ligesom de tre unge mænd fra HTX uddannelsen 

også er på vej mod at skulle træffe et uddannelsesvalg og som er kvinder, der alle kommer fra 

familier med mellemlange eller lange videregående uddannelser. En ting der slår en i interviewet er, 

hvor meget uddannelsesvalget ser ud til at fylde for dem, hvor informerede de er om muligheder for 

vejledning, karaktergennemsnit mm. og hvor målrettede de unge kvinder er, når de taler om 

uddannelsesvalg med hinanden. De unge kvinders målrettethed og meget aktive afsøgningsarbejde i 

forhold til uddannelsesvalg er også blevet påvist i en anden kvalitativ undersøgelse, hvorimod det 

ser ud til, at de unge mænd har en mere afslappet attitude til arbejdet med uddannelsesvalg (Hutters 

og Brown, 2010) og det ser også ud til, at gøre sig gældende hos de unge kvinder her.    

Uddannelsesvalg handler for en af kvinderne ikke kun om interesse, men også om overvejelser om 

hvilke fag, som hun opfatte har status i samfundet og som vil sikre hende en karriere med 

muligheder:    

… længden har også meget at sige… jeg er blevet opdraget med at jeg skal - eller det er jo mit eget 

valg – men at en 5-årig uddannelse der er vejen frem. Altså, hvis man kigger rundt på folk i 

samfundet, så kan man se, at dem med en bachelor eller en kandidat, altså en 5 –årig uddannelse, 

det er dem der er prioriteret, altså det er dem som styrer det, i stedet for at man skal ligge under for 

dem”  

”Jeg er blevet opdraget med at jeg skal – eller det er jo mit eget valg` illustrere den kontekst, som de 

unge kvinders er valgt er spundet sammen med. Der er en forventning til dem om, at de får en lang 

videregående uddannelse og at uddannelse er meget væsentlig for, at klare dig i tilværelsen og den 

forestilling tager de selv, som var det deres egen.  

”Mine forældre siger at jeg skal have en god uddannelse, for det er vejen frem. Og så også fordi at begge 

mine forældre har taget en gymnasial uddannelse, og min far var meget lang tid om at beslutte sig for hvad 

han skulle.. så de er meget sådan, at de prøver at hjælpe mig frem til, hvad det er jeg skal. Prøve nogle 

forskellige ting og sådan noget.. jeg har været i praktik nogle forskellige steder, for at finde ud af, hvad jeg 

egentlig gerne ville, fordi det gælder om at komme i gang. Altså en god uddannelse, ikke. Det er den eneste 

vej der er frem nu.. for hvis du ikke har nogen uddannelse, kan du ikke få lov til at lave det du gerne vil.. det 

er også som Line sagde, at jeg tænker meget på mit gennemsnit, for det betyder meget for, om jeg kan 

komme ind der hvor jeg gerne vil”. 



Udover at de unge kvinder mødes med forventninger om, at få en lang uddannelse fortæller de også, at 

deres forældre er meget deltagende i forhold til deres afklaringsproces. Til forskel til to af de unge mænd vi 

mødte i sidste fortælling ser vi her, hvordan forældrene som sparringspartnerne har en meget stor 

betydning ved, at være meget deltagende og ved at blive oplevet som nogen, der kan hjælpe. Forældrene 

hjælper dem med at finde praktikpladser og er i det hele taget meget optaget af, at være i dialog med deres 

børn om uddannelsesvalget. Uddannelsesvalget kan nærmest ses som et projekt man er i gang med 

sammen med sine børn, hvor forældrene er vigtige sparringspartnere i processen.  

Interviewer: hvad siger de til dine valg? 

Louise: Altså, jeg er ikke helt sikker.. de er mere sådan at nu skal jeg tænke mig om, og om jeg nu er sikker 
på det jeg vil.. Min far synes jeg skal være læge, det er så noget andet.. Men altså, at der er noget jeg godt 
kan lide at arbejde med og at det interesserer mig.. jeg tror mere at det er det de vægter.. altså at jeg selv 
har lyst til at gå videre med det. Det er nok det de vægter højest. At det er noget der gør en glad. 

Interviewer: hvad siger jer andres forældre? 

Sofie: Mine siger det samme. Altså så længe jeg er glad, så er de også glade. 

Interviewer: Snakker I om det med jeres forældre? 

Sofie: Ja, meget  

Line: Ja, vi taler næsten ikke om andet lige for tiden 

Interviewer: Føler i jer presset?  

Alle: nej 

Ifølge de unge er forældrene både optaget af, at de skal vælge det, som de har lyst til, men samtidig 

er det tydeligt, selvom de giver udtryk for at de ikke føler sig pressede, at det ikke kun er et 

spørgsmål om lyst, men også om stærke forventninger til, at de træffer ´fornuftige´ valg. Forældrene 

som sparringspartnere kan altså både ses som en væsentlig faktor for understøttelse af de unges 

uddannelsesvalg gennem dialog viden og muligheder, men også som sparring, som medvirker til 

produktion af eksplicitte og implicitte krav om, at vælge fornuftige og for nogle af dem 

prestigefyldte erhverv. Krav som man måske kan sige er en del af deres opdragelse, hvorfor de 

heller ikke selv vil mene, at det er et pres. Alligevel vidner interviewet om, at de er udsat for et ret 

stort pres for at leve op til egne (og forældrenes) forventninger og derfor arbejder de hårdt for, at få 

et højt gennemsnit. For en enkelt af de unge kvinder handler det også om en forventning fra 

forældrene om, at hun kommer hurtigt i gang.   

Altså mine forældre er sådan ”nu kan du godt se at komme i gang”, men jeg kunne godt tage en pause .. 
altså jeg kunne godt tage et sabbatår, ikke.. det regner jeg også med.. men altså jeg har søgt nu her, men 



jeg har så søgt om vinteropstart, så er jeg sikker på at jeg i hvert fald får et halvt år, ikke.. hvis jeg 
overhovedet kommer ind, selvfølgelig.. Men de har det meget med at jeg skal starte med det samme.. i 
hvert fald inden for de der to år, altså der skal ikke gå for længe, vel. 

De to år henviser til politikken om, at de kan få forhøjet deres karaktergennemsnit, hvis de går i 

gang inden 2 år og det kommer frem mange gange i løbet af interviewet, ligesom kampen for at 

opnå så højt et gennemsnit som muligt er et tilbagevendende tema. At komme i gang indenfor to år 

er dog ikke noget de på nuværende tidspunkt ser som urimeligt krav.   

Det rigtige valg – for hele livet?   

”Interviewer: Så det har altså en betydning (at karaktergennemsnittet bliver forhøjet)..?  

Sofie: Ja, altså jeg tror helt sikkert, at der ville være mange flere, der ville søge ind med det samme, 

hvis det blev ganget med noget højere.  

Marie: Ja, men så ville de måske også droppe ud, fordi de er startet for tidligt,..  

Hele diskussionen om at få de unge hurtigere i gang og igennem uddannelsessystemet ser ud til at 

have haft en betydning for de unges orientering mod, hvad der anses for den rigtige tidshorisont for, 

at gå i gang med en uddannelse, hvor det ser ud til, at 2 år efter endt ungdomsuddannelse anses for 

den maximale tid for sabbatår
1
. Spørgsmålet er bare hvad det betyder for dem, som ikke kan leve op 

til dette ideal? Og om det betyder at der vil komme flere studieskiftere?  Til diskursen om at komme 

hurtigere i gang og igennem følge også en diskurs om at se det som legitimt, at skifte studie. I 

interviewet diskuterer de unge kvinder risikoen for, at droppe ud.  

”Jeg tror også det er vigtigt, at man ikke er bange for at droppe ud, for hvis det er det du skal, så.. 

Ja, hellere det end at man bliver deprimeret over at det ikke går, man hører om mange der bliver 

pacet frem af deres forældre og så bliver de på uddannelsen, selv om det ikke er det man vil.  

Det er jo også det du skal resten af dit liv, altså beskæftige dig med, hvis du synes det er kedeligt 

allerede inden for et år” 

Selvom de unge giver udtryk for målrettethed frem mod deres uddannelsesvalg er de således også 

klar på, at studiet kan vise sig at være anderledes end de troede. Det er næsten som om det er en 

naturlig konsekvens er, at de skal vælge tidligere, at studieskifte må anses som noget normalt. Men 

risikovurderinger spiller også en rolle:  

                                                             
1 En undersøgelse af UNI-C viser at det forventes at merforbruget, dvs. tiden mellem endt ungdomsuddannelse og 
start på videregående uddannelse, går fra 20 måneder til 12 måneder i gennemsnit.(Henriksen, 2011)  



Jeg tænker nok at det er vigtigere at komme igennem en uddannelse, end at risikere slet ikke at få nogen 

uddannelse fordi man måske ikke lige synes at det er lige så spændende, som det man skal lave bagefter. 

Altså så tænker jeg sådan, at man kan jo altid bygge noget ovenpå….  

Overvejelserne om uddannelsesvalget er lige nu – som for HTX-mændene – relateret til, at vælge 

det rigtige studie ud fra deres forestillinger om muligheder efter uddannelsen – både job- og 

videreuddannelsesmuligheder:   

Karen; (..)  det (jobbet) har jeg tænkt meget over.. altså hvad kunne jeg tænke mig at blive resten af mit 

liv. Det er faktisk det eneste jeg har tænkt på.. Altså så kan det godt være at jeg skal læse til det i 5 år, men 

så ved jeg også at jeg har noget godt at lave de næste 30-40 år af mit liv.. men jeg er også bange for at 

komme kede mig også.. at fx hvis jeg skulle vælge at blive biologilærer, fordi jeg synes at biologi er vildt 

spændende, men det var ikke noget jeg gad at være fordi, man så skulle lave det samme hver eneste dag. 

Ja, altså jeg tror det bliver tørt.. jeg skal have noget mere udfordrende noget og hvor man kan bygge 

ovenpå, altså, man kan jo tage en bachelor og så kan man tage kandidat og så PhD. Altså så man hele tiden 

kan noget nyt, og få jobs forskellige steder. Altså, det er også det, det betyder meget at tænke på.. altså 

hvad der er af muligheder efter uddannelsen. 

I: hvad er det du overvejer at læse? 

Karen: enten fødevarevidenskab eller sundhed og ernæring,.. og der er masser af gode muligheder for at 

læse noget ovenpå.. og så finde den retning man gerne vil i.. det er måske lidt lettere først at have en 

uddannelse og så finde ud af hvad man vil med den bagefter. Men samtidig er det jo også svært fordi.. 

altså, hvis man nu gerne vil være.. en eller anden kandidat, altså hvis du stræber efter en vigtig kandidat, så 

er du jo også nødt til at finde den bachelor, der giver dig adgang til at du kan gå videre til den kandidat. Du 

er nød til at have en forbindelse til at du gerne vil gå videre.. altså du kan ikke bare sige at nu vil du være 

dyrlæge og bagefter læse biokemi som kandidat. Altså man bliver jo nødt til at være sikker på at hvis man 

ønsker den kandidat, at så skal det jo nok være inden for det område.. for det er jo sådan lidt.. altså hvis 

man tager en 3-årig uddannelse og så bagefter finder ud af at det var nok ikke lige det alligevel..  

I Karens overvejelser træder der et modsætningsfuldt forhold op mellem på den side at ville vælge en 

uddannelse, hvor der er mange muligheder efterfølgende og samtidig en bevidsthed om, at valget af 

retning alligevel har konsekvenser for, hvad du kan gøre.  

”Jeg tror nok mest at jeg er bange for at starte på en uddannelse og så tænke efter to år måske synes du det 

er røvsygt, og det er meget skræmmende for mig, at du vælger en uddannelse og så er det du skal resten af 

dit liv. Du skal ligesom allerede nu bestemme, hvad du vil resten af dit liv”   

 

De unge kvinder fremstår som målrettede, meget informerede og opsøgende og de har meget støtte i 

deres familier.  Alligevel er valget – eller måske netop derfor – er valget ikke nemt, fordi de har mange 

muligheder og samtidig en forestilling om, at det valg du træffer bestemme, ´hvad du vil resten af dit liv´.    



I den forbindelse er det også interessant, at de unge kvinder også oplever, at deres valg en naturfaglig linje 

gør, at de ikke præsenteres for andre videreuddannelsesveje end de naturvidenskabelige: 

”Sofie: vi er jo i den naturvidenskabelige retning, så vi har kun været til foredrag om naturvidenskabelige 

uddannelser, men jeg kunne måske godt have tænkt mig, at have hørt om nogle samfundsvidenskabelige 

eller bare alt muligt andet, end bare naturvidenskab. Fordi ved siden af være interesseret i biologi, så er jeg 

jo også interesseret i mange andre ting, så derfor kunne det være fedt, at høre om et eller andet helt andet. 

Det synes jeg er lidt ærgerligt, at man bliver udelukket fordi man er på en retning 

Interviewer: Er det for tidligt, at vælge når man er 15?  

Sofie: Ja, det er for tidligt, når man først har valgt en naturligfaglig retning, så kommer du ikke ud på 

samfundsfaglige messer, oplæsninger og foredrag, fordi det er som om du allerede har valgt. Det er 

naturvidenskab du har valgt og så må du specialisere dig  

Karen: Og det ved jo ikke som 15 årig  

Louise: nej, det ved man jo ikke, man er lige kommet ud af folkeskolen. Det kan være du ender som 

journalist eller et eller andet i stedet for….det kunne være rart, at få nogle andre input også 

Sofie: Ja, det låser en meget fast”      

Ifølge disse unges kvinder har valget af den naturvidenskabelige retning efter folkeskolen 

konsekvenser for, hvordan studieinformationer og brobygning tænkes, hvilket kan lede til en 

oplevelse af at være låst fast relativt tidligt i livet. Her efterspørger de en bredere tilgang til at 

komme på messer mv. som kan udvide deres mulighedsfelt.  

 Sabbatår – forskellige normer og erfaringer  

”Min mor går meget op i at man skal kunne klare sig selv, hvis nu man blev gift med en eller anden 

stodder, altså man skal ligesom kunne klare sig selv og have råd til selv at kunne klare sig. Min far 

er uddannet læge og han går meget op i etikette og sådan… det ville ikke gå hvis man holdte en 

pause og altså efterskole og sådan, det duede heller ikke” 

Sabbatår er også et centralt tema i interviewet, hvor det viser sig, at de gør sig mange overvejelser 

over betydningen af sabbatår og her ser det også ud til at det betyder en del hvordan forældrenes 

indstilling er til det. I det overstående udsagn er det ikke legitimt for den unge kvinde, at ville have 

et sabbatår. For andre er det en del af familiens historie, at tage sabbatår, hvor det endte er noget 

forældrene selv har gjort og synes deres børn også bør gøre og andre som i det nedenstående, hvor 

søskende har gjort det:  

”…altså nu har jeg jo ældre søskende og så bliver man lidt påvirket af hvad de har gjort… altså 

begge mine to søskende har været ude og rejse i over et halvt år for at opleve verden og sådan 



noget for den mulighed for man nok ikke, med mindre man tager et halvt år ud af sin uddannelse, 

og så får man mand og børn og sådan noget. Altså inden man er færdig med sin uddannelse, så er 

man måske bare nået til et andet kapitel”.  

De unges udsagn kan også læses som forestillinger om normalforløb om uddannelse og 

karriereforløb (Hutters og Brown, 2011), hvor der hos alle de unge kvinder her træder en fortælling 

frem om normalforløbet, hvor familieplanlægning indgår som et vigtigt parameter.  Diskursen er 

her, at udlandsophold og uddannelse skal færdiggøres før børn og familieliv sætter ind.  Børn og 

familieliv var ikke et tema i interviewet med de tre mænd på HTX-uddannelsen, men kommer 

meget tydeligt frem her, som noget de unge kvinder forholder sig meget aktivt til, som del af deres 

uddannelsesovervejelser. Rækkefølgen om at uddannelsen skal i hus før børnene bliver sat i verden 

er gennemgående
2
. Ligesom overvejelser om plads til familieliv er med i overvejelserne.  

”Nu har jeg jo nævnt familie lidt, men det er i hvert fald noget der spiller ind. Nu har jeg jo valgt 

jordmoder og der kan du jo få nattevagter og jeg ved ikke hvad. Det har jeg i hvert fald også tænkt 

på om det er noget jeg kan, altså om man kan have en familie ved siden af og få det til at hænge 

sammen, fordi jeg går rigtig meget op i familielivet, så det har også klart betydning for mig” 

Det er forskelligt om sabbatår er del af forestillingen om ”normalforløbet”, hvilket ser ud til at 

hænge sammen med familiens normer og egne erfaringer.  

”Jeg har studeret i udlandet og sådan, så jeg vælger ikke heller ikke at holde sabbatår. Men jeg har 

ligesom også fået tilfredsstillet det der behov med at have været ude og rejse og har prøvet noget 

andet og sådan noget. Så jeg vil egentlig bare i gang.  Gymnasiet har da været spændende, men det 

har også været to lange år. Så nu vil jeg gerne prøve noget nyt, så nu vil jeg bare i gang”  

Den unge kvinde fortæller hun har, hvilket betyder at hun ikke ser muligheden for, at komme ud og 

rejse, som noget særligt. Spørgsmålet er om en del af de unges større rejsevanthed end tidligere 

betyder, at diskursen om sabbatåret som en dannelsesrejse bliver mindre vigtig end tidligere. 

Sabbatår har i den politiske debat været kaldt fjumreår, men i dette interview – og faktisk også i 

interviewet med HTX-mændene – ser det ud til, at de unge forholder sig meget aktivt til, hvorvidt 

                                                             
2
 En anden undersøgelse viser, at der er kønnede forskelle på spil her, hvor sikkerhed med henblik på 

familieplanlægning er parameter hos pigerne, mens der for etniske danske drenge viser sig en langt større 
risikovillighed og ikke er et fokus på familieplanlægning (Hutters og Brown, 2011).  



de vil tage sabbatår og hvis de vil, hvordan de så vil bruge sabbatårene til, at blive klogere på deres 

kommende uddannelsesvalg. 

”Jeg overvejer at blive havbiolog, så jeg skal på noget frivilligt arbejde, der har noget med 

havbiologi at gøre eller sådan.. vandprøver og ud og dykke og undersøge havet og sådan. Så kan 

jeg jo se om det er noget der interesserede mig”   

Interview: Så i tænker altså på at få skrabet nogle point sammen på jeres sabbatord?  

Ja, det er helt klart det jeg skal bruge det til”. 

At møde uddannelserne og arbejdet er vigtigt, men der er store krav til arrangementerne 

Brug af studievejlederen er også et tema i dette interview.  

Interviewer: Har I andre snakket med studievejlederen? Har I ikke sådan en studievejleder her? 

Jo, jeg har snakket en del med hende. 

Interviewer: har det haft nogen betydning for dig? 

Cecilie: Ikke sådan… altså jeg har helt meget til at jeg skulle læse medicin, men så her for to år siden blev jeg 

i tvivl, og tænkte at jeg måske mere skulle være noget fysioterapeut eller sådan noget i stedet, og så har jeg 

været meget ude i praktik og har været ude til åbent hus og sådan noget og så var jeg nede hos 

studievejlederen og spurgte om der var andre uddannelser eller noget, fordi jeg ligesom Sofie også var 

sikker på, at det var noget med biologi jeg skulle.. 

Interviewer: gik du så til studievejlederen? 

Cecilie: Ja, det gjorde jeg, og spurgte om der var andre uddannelser, der havde noget med det at gøre. Også 

for at finde ud af, at det var nok medicin jeg skulle, for der er ikke noget andet jeg gider.  

Interviewer: kunne du så bruge det til noget, det du snakkede med hende om? 

Cecilie: Ja, helt bestemt. Altså jeg brugte det som.. ja, en vejledning.. altså det var hende jeg spurgte om det 

med procenterne man kan lægge oveni og mit snit og sådan, og hvordan skriver jeg en god ansøgning.. så 

jeg har været dernede meget faktisk. . 

Louise: Men det er jo også fordi du meget gerne vil ind til sommer.. Jeg tror bare jeg har taget det meget 

afslappet med.. altså jeg vidste at jeg skulle have et sabbatår, så jeg tror ikke at jeg har følt at jeg har haft 

travlt med at skulle ned og snakke med hende.. fordi jeg var sikker på at jeg nok selv skulle finde ud af det, i 

løbet af det der år.. Der er jo også det der studievalg inde i København som man kan komme ind til senere, 

hvis det er.. 



Dialogen her viser igen, at hvis du har en ide om hvilken retning du gerne vil er studievejledning en god 

strategi, fordi hun/han kan hjælpe en på vej med konkrete værktøjer til at komme videre. Louise, som er 

den eneste af de seks piger, som har ikke gjort brug af studievejledningen er den ikke fundet ud af, hvad 

hun vil endnu og heller ikke så optaget af det og dermed er hun også den der i interviewet fremstår som 

mindre målrettet end de andre.   

Det er dog ikke den personlige rådgivning med studievejlederen eller UG (som de dog bruger meget) de 

anser som den vigtigste faktor i forhold til at få indsigt i uddannelserne og jobbet, men ser det som at 

komme på åbent hus på arbejdspladser (fx sygehuse) og uddannelser som noget der kan give reelt indtryk 

af hvad uddannelsen og et arbejdet i praksis handler om. Men det sker ikke nødvendigvis og det kan også 

medvirke til større forvirring set fra de unges perspektiv.  

”Hvis man ikke ved hvad man vil, så vil man lige pludselig det hele, bare fordi det hele lyder helt vildt fedt 

Ja, alle vil bare gerne sælge deres ting. 

Ja, men jeg synes nu også nogle gange, at det er lidt kedeligt til det der åbent hus, fordi der er en eller 
anden gammel lektor, der står der og fortæller om et eller andet… altså det bliver sådan lidt tørt og så 
tænker man, det skal jeg sgu ikke, men jeg fik rigtig meget ud af det, da jeg var Holbæk sygehus og høre om 
jordmoder uddannelsen , hvor jeg snakkede med nogle af de studerende og så hende jordemoderen, som 
bare var helt vildt livlig. Og så tænkte jeg at sådan ville jeg også gerne være, hvis man bliver så glad af det”  

Messer og åbent hus kan tilsyneladende opleves som et markedet med salgssteder, hvor man kan blive 

mere forvirret og på den anden side set er det mødet med studerende og en professionel, som værdsættes, 

når det opleves som livligt. De unge kvinder i dette interview efterspørger tydeligvis autensitet og 

performance, men måske også nærhed og mulighed for dialog, en nærhed og dialog, som de måske ikke 

altid oplever i forbindelse med åbent hus og messer set fra deres perspektiv?        
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