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Siden 1980’erne har pigerne domineret uddannelsessystemet. 
Det har skabt en bekymring for den gruppe drenge, som ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse. Dem, der i nogle sam-
menhænge kaldes for ’taberdrenge’. Men hvad med pigerne, er 
de alle sammen vindere? Og hvad er forklaringen på pigernes 
dominans? Det giver Mette Lykke Nielsen fra Center for Ung-
domsforskning nogle bud på.

Taberdrenge og vinderpiger? 

Dette efterår afholdt Det Politisk-Økonomiske 
Udvalg i Folketinget en høring om ligestilling. Et 
af de temaer, der blev belyst under høringen, var 
uddannelse.  
 Udvalgets spørgsmål udtrykte bekym-
ring for de drenge, der ikke gennemfører en ung-
domsuddannelse. Og man ønskede at få forkla-
ringer på, hvorfor pigerne har erobret uddannel-
sessystemet, mens drengene er sakket bagud, 
samt hvad der fra politisk hold kan gøres ved 
det.  Og det er jo virkeligt gode spørgsmål, som 
det kan være svært at svare udtømmende på. 

 I denne artikel vil jeg sætte fokus på ét 
aspekt af drenge og pigers forskellige uddannel-
sesorienteringer: Uddannelsesvalget.  
 De empiriske eksempler, der indgår i 
artiklen, stammer primært fra rapporten Når 
fremtiden tegner sig – uddannelsesvalg og vej-
ledning i et udkantsområde (Nielsen og Katznel-
son, 2009). Rapporten handler om, hvordan fol-
keskoleelever i �., 9. og 10. klasse fra Vendsyssel 
selv fortæller om og forholder sig til uddannel-
sesvalg og vejledning. 
 Det perspektiv, der forfølges i rappor-
ten, er således den enkelte unges fortælling om 

Af Mette Lykke Nielsen
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og holdning til uddannelsesvalg, mens der ikke 
fokuseres på de måder, som de unge deltager i 
skolelivet på som sådan. Rapporten retter ikke 
et særligt fokus på de kønnede perspektiver i de 
unges uddannelsesvalg, men det er de perspek-
tiver, som trækkes frem her.
 Artiklen giver derudover indblik tre 
forskellige teoretiske positioner i tænkningen 
om køn og uddannelsesvalg. På den baggrund 
peger artiklen på nogle af de komplekse indivi-
duelle og sociale mekanismer og logikker, der 
kan være med til at forklare, hvorfor pigerne si-
den 19�0’erne har erobret uddannelsessyste-
met, mens drengene er sakket bagud. 

Forståelser af køn og uddannelsesvalg
Unges valg af uddannelse kan forstås gennem 
mange forskellige teoretiske briller, som kan bi-
drage med forskellige forståelser af problema-
tikken.
 Skemaet s. 21 giver et lidt forenklet 
billede af tre forskellige teoretiske positioner i 
forskning om unges uddannelsesvalg. Samtidig 
giver skemaet et introducerende indblik i de tre 
teoretiske positioners forståelse af, hvad køn er 
for en størrelse.
 I artiklen henter jeg inspiration fra alle 
tre teoretiske retninger, der er omtalt i skemaet. 
Jeg lader mig inspirere af poststrukturalistisk 
informeret teori i den forstand, at de unges ud-
dannelses valg ikke forstås som en lineær og af-
sluttet proces, men derimod som en social lære-
proces, hvor unge over tid lærer at aflæse og ud-
leve de sociale situationer, som de er en del af, 
korrekt. 
 Det skal ikke forstås sådan, at uddan-
nelsesvalget er determineret på forhånd. De 
unge orienterer sig i en vifte af sociale proces-
ser, der kontinuerligt spiller ind, når de forholder 
sig til uddannelse og arbejde, og som er sam-
menvævet med den unges aktuelle konkrete 
livssituation og individuelle livsforløb.
 Det betyder dog ikke, at jeg betragter 
de unge som fuldstændigt ’kulturelt frisatte’. 
Tværtimod må unges uddannelsesvalg forstås 

som noget, der er forankret i bredere sociale 
processer, der spiller bag om ryggen på de unge. 
Og som i høj grad afspejler, at de unges sociale 
og kulturelle baggrunde ofte genspiller sig som 
en form for ’social reproduktion’.
 Når man interviewer de unge om deres 
tanker og oplevelser i forbindelse med uddan-
nelsesvalg, viser de sig ofte at være præget af 
et virvar af flertydige og modsatrettede tanker 
og ideer, der er blevet til over tid igennem de so-
ciale relationer, som de har til deres forældre, 
lærere, venner, uddannelsesvejledere, medier, 
teknologier m.m. 
 De unges uddannelsesvalg hænger 
ikke desto mindre også sammen med både so-
cial klasse og køn, men det er typisk ikke forhold, 
de unge selv ytrer sig om. I et modernitetsteo-
retisk perspektiv bliver det ofte forklaret med 
individualiseringen af ungdomslivet: De unge ser 
ikke deres orienteringer som et resultat af et 
tilhørsforhold til bestemte samfundsmæssige 
grupperinger. De oplever derimod, at de selv er 
de primære agenter i deres liv og følgelig selv er 
ansvarlige for, hvordan deres liv udfolder sig. Og 
så får de ikke øje på klasse og køn.

Fagenes ’kønsmærkning’
At der ikke desto mindre er masser af køn i de 
unges orienteringer mod uddannelsessystemet, 
er der næppe nogen tvivl om. Det viser disse 
punkter ganske tydeligt:

• Der er markant flere drenge end piger med 
grundskole som højst fuldførte uddannelse

    (i 2009: 37.2 % af alle drenge mellem 20-24 år 
mod 27.2 % af alle piger mellem 20-24 år, 
(Egen kørsel, Danmarks Statistik)

• Der er flere piger end drenge, der fuldfører 
en gymnasial uddannelse (i 2009: var 43.6 % 
af alle dem der fuldførte en gymnasial uddan-
nelse drenge, 56.4% var piger (Egen kørsel 
Danmarks Statistik)

• Mænd dominerer ingeniørfagene, fag inden 
for byggeri og produktion samt fag inden for 
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Skema 1: Tilgange til uddannelsesvalg og køn 

Teoretiske 
perspektiver på 
uddannelsesvalg 

Valg som ’frisatte’ unges 
identitetsarbejde 

Valg som reproduktion af 
social ulighed 

Valg som social 
læringsproces 

Navn Modernitetsteori Ulighedsperspektiv  Poststrukturalistisk informeret 
teori (Ingen samlet betegnelse) 

Forståelse af 
uddannelsesvalg 

Valg er et vilkår for moderne 
mennesker. Unge er blevet 
’kulturelt frisat’ fra faste normer 
og traditioner. Valg er derfor et 
nødvendigt identitetsarbejde. 
Men fordi uddannelsesvalg er 
præget af både indre og ydre 
modsætninger, bliver 
uddannelsesvalg ofte til et 
problem for de unge og for 
samfundet. Unge, der ikke er i 
stand til at håndtere 
modsætningerne, bliver 
’senmodernitetens refleksive 
tabere’. 

Gennem
uddannelsesvalget 
reproducerer de unge 
samfundets sociale 
ulighed. Valget er forankret 
i bredere sociale 
processer, der spiller bag 
om ryggen på de unge. 
Den unges 
uddannelsesvalg ses som 
et udtryk for ’social arv’ 
eller social reproduktion. 
Sammenhængen mellem 
den unges sociale 
baggrund og 
uddannelsesvalget 
betones. 

Uddannelsesvalg forstås som 
unges logiske og forståelige 
reaktioner på eksisterende 
vilkår i uddannelsessystemet 
såvel som i samfundet. 
Valget forstås som en social 
læreproces, hvor den unge 
over tid lærer at aflæse og 
udleve de sociale situationer, 
som de er en del af, korrekt. 
Det ’rigtige’ mærkes hos den 
enkelte som det, der er helt 
naturligt at gøre. 
Uddannelsesvalg er drevet af 
unges behov for ’social 
genkendelse’. 

Kodeord Kulturel frisættelse, 
individualisering, ambivalens. 

Social arv, social, 
reproduktion, kulturel 
kapital. 

Diskurs, subjektposition, 
subjektivering. Kulturel 
genkendelse. 

Fremtrædende 
navne  

Thomas Ziehe, Anthony 
Giddens, Ulrich Beck. Birgitte 
Simonsen. 

Erik Jørgen Hansen, Dines 
Andersen, Pierre Bordieu 

Judith Butler, Bronwyn Davies, 
Dorte Staunæs. 

Køn Også normer og traditioner, 
der knytter sig til køn, er blevet 
’kulturelt frisatte’. Vi er således 
’frisat’ fra faste kulturelle 
forventninger til, hvordan vi 
skal eller bør leve vores liv 
som pige/dreng/mand eller 
kvinde. Det er således op til 
den enkelte at skabe det 
kønnede udtryk og leve det liv 
som pige/dreng/mand/kvinde, 
der opleves som rigtigt eller 
naturligt for den enkelte. En 
opgave, der dog ikke altid er 
lige let. 

I statistisk materiale (fx hos 
Hansen) er køn en fast 
defineret kategori, der 
kobler sig til antallet af 
mandekroppe og 
kvindekroppe. 
Hos Bordieu anskues køn 
som en afgørende for 
menneskers ’habitus’. De 
to hovedkilder til dannelse 
af habitus er familiens og 
uddannelsessystemets 
socialisering. Men køn 
betragtes som afgørende 
for denne socialisering og 
medskaber af menneskers 
’forskelserfaring’.  

Kategorierne ’sex’ og ’gender’ 
(på dansk ’biologisk køn’ og 
’kulturelt køn’) betragtes som 
kulturelt skabte produkter. 
Kønsidentitet er ikke givet på 
forhånd, den ændrer sig over 
tid i forhold til social, kulturel og 
historisk kontekst. Vi skaber og 
genskaber os selv og hinanden 
som kønnede væsner gennem 
det, vi ’gør’, og igennem de 
sociale sammenhænge, vi 
konstant indgår i. Kønnet 
konstrueres. 

Mål med forskning At ’oversætte’ og forklare 
unges subjektive oplevelser til 
det omkringliggende samfund. 

At fremvise social ulighed 
og de processer som 
skaber ulighed. 

At udfordre dominerende 
logikker og dominansforhold. 
Eksempelvis stereotype 
forståelser af køn. 
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naturvidenskab, matematik og IT (Lehn- Chri-
stiansen & Sørensen 2005).

• Kvinder dominerer uddannelser inden for hu-
maniora, pædagogik samt social og sundhed 
(Lehn- Christiansen & Sørensen 2005).

At det forholder sig sådan, er ikke så overra-
skende. Inden for arbejdsmarkedsforskningen 
har man længe talt om, at fag og jobfunktioner 
er ’kønsmærkede’, dvs., at de historisk set er ble-
vet knyttet til bestemte køn, som de appellerer 
mest til (Nielsen og  Sørensen, 2004. Lehn-Chri-
stiansen og Sørensen, 2005). 
 Som historiske konstruktioner er det 
imidlertid noget, der flytter sig i den historiske 
proces, som det bl.a. understreges i poststruktu-
ralistisk inspireret teori. Og det sker bl.a. gen-
nem de nytolkninger af koblingen mellem fag og 
køn, som finder sted i nye generationers uddan-
nelsesorienteringer. 

De fleste unge følger kønsmærkningen
Vender vi blikket mod de �., 9. og 10. klasses ele-
ver, som vi interviewede i Vendsyssel i forbin-
delse med rapporten Når fremtiden nærmer sig 
(Nielsen & Katznelson, 2009), og spørger dem, 
hvad de gerne vil være, er nytolkningerne umid-
delbart til at overse. 
 Som det fremgår af ovenstående Top 
10-liste, vil de fleste piger være pædagog, mens 
de fleste drenge vil være mekaniker.

 Top 10-listen over de populæreste 
jobs blandt de unge folkeskoleelver i Vendsyssel 
tegner et billede af unge med forholdsvis køn-
straditionelle orienteringer. Men samtidig er der 
små brud på det traditionelle kønsmønster, som 
fx når en stor gruppe piger vil være politibe-
tjente. 
 Set gennem en poststrukturalistisk 
informeret optik reproduceres jobfunktionernes 
’kønsmærkning’, når de unge orienterer sig mod 
fag og arbejde, som tilfældet er. Men samtidig 
sker konstant små brud og forskydninger i for-
hold til, hvad der kulturelt tillægges værdi som 
feminint og maskulint, og hvad der opleves som 
’naturligt’ for piger og drenge at orientere sig 
imod. Fx har jobs som maler, journalist, læge og 
skolelærer ændret kønnet mærkning gennem de 
seneste år, hvilket også i nogen grad kan ses af 
top 10-listen fra Vendsyssel.
 Når man taler med de unge i kvalita-
tive interviews, fortæller mange unge på den 
ene side om ganske kønstraditionelle fremtids-
orienteringer: Piger vil være pædagoger og fri-
sører, og drenge vil være mekanikere. Men på 
den anden side er der ligeledes unge, som orien-
terer sig anderledes, og dermed også fortællin-
ger, der vidner om modsatrettede tendenser – 
som den pige, der arbejder på sin fars gård og 
har en drøm om selv at blive landmand. Eller pi-
gen, der vil være kørelærer. 

Skema 2: Det vil unge i Vendsyssel gerne være 

Piger:   Drenge:
Pædagog
Frisør
Butik/butiksejer 
Advokat/jurist/dommer 
Politibetjent/fængselsbetjent
Journalist 
Sygeplejerske
Lærer
Psykolog
Læge

Mekaniker/flymekaniker 
Ingeniør (herunder IT- 
ingeniør)
Tømrer
IT/computertekniker/datalog
Militær
Politi
Elektriker
Murer
Advokat / jurist / dommer 
Kok 
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Utraditionelle valg kræver argumenter
Det er karakteristisk for de unges fortællinger 
om kønsutraditionelle valg, at de argumenterer 
langt mere for deres – atypiske – uddannelses-
valg end de unge, der orienterer sig kønstraditio-
nelt. De unge, der orienterer sig kønsmæssigt 
atypisk, giver da også udtryk for, at de ikke altid 
møder forståelse for deres valg i deres nære 
omgivelser eller hos deres uddannelsesvejleder. 
 Valg af uddannelse og arbejde, der går 
imod den almene opfattelse af, hvad piger og 
drenge egner sig til, opleves således sjældent 
som et ukompliceret valg for den enkelte unge, 
fordi de ofte møder ’modvind’ i deres omgivelser. 
Det er derfor ikke valg, der ligger ’lige til højrebe-
net’ forstået på den måde, at det ikke kulturelt 
tillægges værdi som ’naturligt’ eller ’oplagt’ 
(Nielsen og Sørensen 2004, Nielsen og Katznel-
son 2009). Unge, der orienter sig kønnet atypisk, 
møder således ikke altid ’kulturel genkendelse’ i 
deres omgivelser.
 Interessant er det i den forbindelse, at 
det overvejende er pigerne, der orienterer sig 
kønsutraditionelt i forhold til uddannelse og ar-
bejde. Det kan forklares med, at kvinder pga. de-
res underordnede samfundsposition igennem 
historien har haft noget at vinde ved at bryde 
barrierer ned og indtage mandligt dominerede 
arenaer, hvorfor det at vælge kønsutraditionelt i 
højere grad er blevet en del af de unge kvinders 
uddannelsesorienteringer (Se fx Illiris, Katznel-
son, Nielsen, Simonsen og Sørensen, 2009). 

Fem unge får ordet
Men hvordan fortæller de enkelte unge om de-
res uddannelsesorienteringer, og hvilke træk 
kan vi se hos drengene og pigerne?
 I det følgende får jeg hjælp fra Mads, 
Karina, Jessica, Cecilie og Max til at besvare 
disse spørgsmål. De går i �., 9. og 10. klasse på 
forskellige skoler i Vendsyssel og er i færd med 
at finde ud af, i hvilke uddannelsesmæssige ret-
ninger de skal gå. De kommer fra familier med 
meget begrænsede eller ingen traditioner for 
uddannelse ud over grundskoleniveau. 

 Og så illustrerer deres fortællinger 
ganske fint, de kønnede perspektiver på uddan-
nelsesvalg, som vi finder i rapporten. 

Mads sover lidt for meget
Mads på 15 år er svær at engagere i interviewet. 
Han siger ikke noget uopfordret, men falder helt 
ned over bordet og gemmer sig bag sin kasket. 
Han gør sig bemærket med en meget tilbagelæ-
net, nærmest doven attitude. Mads er femten år 
og overvejer stadig, hvad han skal efter 9. klasse.

Mads: ”Jeg sad og snakkede med min 
mor ude i køkkenet om, hvad jeg skulle 
være. Så, sagde jeg, at jeg egentlig godt 
kunne tænke mig at prøve at komme i 
flyvevåbenet, fordi det virker meget 
spændende og sådan noget.
Int.: Ja, og hvad sagde hun så?
Mads: Så sagde hun; Ja, men så skal du 
også til at tage dig sammen i skolen, og 
sådan noget. Få nogle højere karakterer 
og sådan noget. Ikke sove så meget.
Int.: Og hvad sagde du så, da hun sagde, 
at du skulle tage dig sammen?
Mads: Så sagde jeg; ’Slap af’. Og så 
sagde jeg, at jo det skal jeg nok og så-
dan noget.
Int.: Siger hun tit til dig at du skal tage 
dig sammen?
Mads: Nej, jo det kommer an på, hvad jeg 
har fået i karakterer. Så får man et rap 
over nallerne engang imellem.

Mads’ fortælling om fremtiden er centreret om 
moren, der siger til ham, at han skal tage sig 
sammen. Ideen om flyvevåbnet foldes ikke ud – 
det er ikke den del af fortællingen, der får plads. 
Som Mads sidder der i interviewet, tilbagelænet 
og med kasketten ned over øjnene, er det nærlig-
gende at antage, at han fremviser den særlige 
form for ’anti-skolekultur, som flere køns- og ud-
dannelsesforskere kobler til drenges dårligere 
præstationer i uddannelsessystemet. 
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 Ifølge disse forskere risikerer dren-
gene at miste status som drenge, hvis de enga-
gerer sig for meget i skolearbejdet (fx Skolver-
ket, 2006). Der er således en slags ’krydspres’ på 
drengene (Staunæs, 2005), der på den ene side 
skal håndtere kravene i uddannelsessystemet, 
mens de på den anden side skal fremvise en 
slags modstand mod eller distance til skolear-
bejdet for ikke at kompromittere deres maskuli-
nitet. 
 Dette krydspres håndteres forskelligt 
af drenge forskellige steder i uddannelsessyste-
met, men indebærer generelt, at drenge må ba-
lancere deres faglige engagement og dygtighed 
med en ’coolness’, som samtidig giver anerken-
delse i drengegruppen (Nordberg & Saar, 200�). 
 Det er en sådan coolness, der kommer 
til udtryk i Mads’ kropholdning, attitude og blik. 
Og gennem markeringer af distance og ligegyl-
dighed i forhold til intervieweren og det, inter-
viewet handler om – hans fremtid.  Mads fortæl-
ler sig selv frem gennem denne form for ’perfor-
mance’; gennem ligegyldighed og distancering. 
Ikke blot i forhold til fremtiden, men som en helt 
central del af hans måde at være dreng i en sko-
lekontekst. Det strider imod hans selvfremfø-
relse at ville noget alt for meget. 
 Mads er tydeligvis ikke er sådan elev, 
der er socialt isoleret i klassen – tværtimod ser 
han ud til at have en central placering i det so-
ciale liv, der udspiller sig i klassen. Hans distan-
cerede coolness spiller tilsyneladende positivt 
sammen med hans måde at være social på i sko-
len.  Man kan også sige, at han mestrer en særlig 
form for maskulinitet, der giver ham adgang til 
accept og anerkendelse blandt hans kammera-
ter, men som samtidig betyder, at han positione-
rer sig som en, ’der får et rap over nallerne’, og 
som en, der ’skal tage sig sammen’. Hans måde at 
’gøre’ uddannelsesvalg vækker på genkendelse 
hos mig, da jeg interviewer ham. 

Pelle ved ikke, hvad han vil
På en anden folkeskole interviewer jeg Pelle, der 
er 15 år og går i �. klasse. Han siger:

Pelle: Mine forældre de spørger sådan 
rimeligt tit om, hvad jeg vil. Og så spør-
ger de, om jeg vil på ungdomsskole. Og 
så siger jeg så nogle gange ja, og nogle 
gange nej, fordi det ved jeg ikke. Og så 
hvis jeg så endelig siger ja, så spørger 
de, hvorfor jeg vil det, og hvorfor jeg ikke 
vil noget andet.
Int.: Ja, og hvad siger du så?
Pelle: Jeg ved det ikke.
Int.: Så siger du, det ved jeg ikke. Og 
hvad siger de så?
Pelle: Så spørger de bare igen.

Pelle ved ikke, hvad han vil efter folkeskolen, 
men det er en udfordring for ham at beholde ret-
ten til at være i tvivl. Han siger, at hans forældre 
spørger ham ’rimelig tit’, hvad han vil efter 9. 
klasse. De forsøger at få ham til at forholde sig 
refleksivt til sin fremtid. Og det er ikke nok at 
svare ja til noget, ja’et skal begrundes, og det kan 
Pelle ikke. Det virker som om, det ikke rigtig er 
hans projekt, det der med at orientere sig mod 
fremtiden. 
 Under interviewet glider Pelle af på 
mine spørgsmål om fremtiden. Der er tydeligvis 
ingen lyst forbundet til det at tænke over eller 
sætte ord på fremtiden. I et modernitetsteoret-
isk perspektiv kunne en mulig forklaring være, at 
han ikke er i stand til at honorere senmodernite-
tens krav om konstant og kontinuerlig refleksivi-
tet. 
 I rapporten er der imidlertid flere ek-
sempler på drenge, der fortæller om uddannel-
sesvalg og fremtid på tilsvarende måder. De sko-
letrætte drenge, vi møder, er ofte i en majori-
tetsposition i skolekonteksten. Selvom foræl-
drene udfordrer Pelle til at tage stilling, er det 
kulturelt set en velkendt social position at være 
en dreng, der er i tvivl og ligeglad. Det samme er 
ikke tilfældet for pigerne. 
 Hos pigerne opleves det ikke som et 
udtryk for coolness ikke at have en idé om, hvad 
der skal ske efter 9. klasse. Det er Cecilie et ek-
sempel på. 
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Cecilie frygter, at løbet er kørt
Cecilie på 17 år har lige været til optagelses-
prøve på det almene gymnasium, og ligesom 
flere af de andre piger i den 10. klasse, hun går i, 
er hun meget nervøs for, hvad hun skal gøre, hvis 
hun dumper prøven. Det fortæller hun om her:

Cecilie: Altså, man føler bare, at det hele 
er overstået allerede nu. Og vi er kun 16-
17 år. Man føler bare, det løb er bare 
kørt… Og så står man sådan lidt, ’hvad 
fanden skal man så gøre?’ Så er man 
nødt til at skulle lave et eller andet 
håndværksmæssigt, og det er der bare 
ikke til piger. Altså, det kan godt være, 
der er nogle piger, der kan lide at lege 
med træ og mørtel, men det kan jeg 
altså ikke!

For Cecilie opleves det som om, at ’løbet er kørt’, 
hvis ikke hun kommer ind på gymnasiet. Cecilie 
fortæller, at det især er et problem for pigerne. 
For hvad er der tilbage at vælge for dem? Er-
hvervsskolerne opleves nemlig ikke som et al-
ternativ. 
 Cecilie fortæller erhvervsuddannel-
serne frem som uddannelser for drenge, der 
gerne vil være håndværkere. Og det at være 
håndværker er ikke noget for piger. I Cecilies 
fortælling bliver køn således et helt centralt pej-
lemærke i hendes måde at orientere sig på i ud-
dannelsessystemet. Cecilie kan ikke få sin iden-
titet som pige til at hænge sammen med en iden-
titet som håndværker. Den kobling giver ikke 
mening for hende. 
 Den måde, hun forstår sig selv på som 
pige, spiller således sammen med de veje ind i 
fremtiden, som hun oplever som mulige – og 
især umulige. For hun får ikke øje på veje, der fø-
rer udenom det almene gymnasium, udover ve-
jen mod de håndværkerfag, som tilsyneladende 
ikke opleves mulige.
 Cecilie har tilsyneladende afkodet, 
hvilke positioner i uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet der traditionelt set er til rådig-

hed for en pige som hende. Hun oplever det ikke 
som en mulighed at bryde med dette traditio-
nelle kønnede mønster, men fortæller tværti-
mod køn frem som en uddannelsesbarriere. På 
den måde reproducerer Cecilie den maskuline 
kønsmærkning af håndværksfag og erhvervs-
skoler, når hun fortæller om sine uddannelses-
orienteringer. 
 Samtidig oplever Cecilie som bekendt, 
at ’løbet er kørt’, hvis hun ikke kan honorere sine 
ønsker for fremtiden. Uddannelsesvalget ople-
ves som udmattende og belastende, og hele 
fremtiden synes at være på spil.  Og Cecilie er 
langt fra alene: Flere piger end drenge fortæller 
om uddannelsesvalget som en udmattende og 
frustrerende proces. Og det gælder især de pi-
ger, for hvem de gymnasiale uddannelser ikke er 
en mulighed. 
 De piger, der har muligheden, søger da 
også i vid udstrækning mod de gymnasiale ud-
dannelser og mod professionsuddannelserne. 
Og da pigerne generelt klarer sig bedre rent fag-
ligt i grundskolen end drengene, kommer flere 
piger end drenge ind på de gymnasiale uddannel-
ser. Denne tildens forstærkes af de kønnede 
barrierer mod at vælge en håndværksmæssig 
uddannelsesretning, som i ligger meget mere 
ligetil for de skoletrætte drenges med en lønar-
bejderorientering. Det kan være med til at for-
klare pigernes dominans i uddannelsessystemet, 
hvilket bl.a. Pless (2004) peger på.

Jessica og Karina får kun øje på det, de ikke vil 
være
Jessica og Karina er veninder, og de går begge i 
9. klasse. I den periode, hvor jeg interviewer 
dem, skal de bestemme sig for, hvad de skal ef-
ter sommerferien. Ligesom Jessica siger Karina 
om sig selv, at hun skal ’noget med hænderne’, 
men hvad det skal være er fortsat uklart. De har 
begge lige fortalt, at de er meget trætte af at gå 
i skole, og at de også har svært ved det. 
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Int.: Det der med, hvad man skal bagef-
ter 9. kl.? Er det noget I tænker sådan 
meget eller lidt over ….?
Karina: Meget
Jessica: Det synes jeg, meget. (pigerne 
sukker)
Lars: Ikke meget  
Int.: Alt for meget? (henvendt til 
Jessica)Bliver du helt træt?
Jessica: Ja.
Int.: Kan du prøve at fortælle mig, når du 
så tænker over det, hvad sker der så?
Karina: Jeg finder de ting, jeg ikke vil 
være. Kontordame.

For Jessica og Karina er tanken om, hvad der skal 
ske efter 9. klasse, udmattende og svær. De 
ytrer sig ikke om muligheder eller drømme, der 
rækker længere ud i fremtiden end til sommer-
ferien, og de sukker højlydt ved tanken om det 
forestående uddannelsesvalg. 
 Selvom jeg spørger direkte til det, kan 
ingen af pigerne få øje på nogen uddannelsesmu-
ligheder, som passer til dem. Eller som de føler sig 
i stand til at klare. Jessica har en vag ide om noget 
med dyr, mens Karina kun har øje på det, hun ikke 
har lyst til: at blive kontordame ligesom hendes 
mor. Og hun vil hvert tilfælde heller ikke noget 
med børn eller gamle mennesker, siger hun se-
nere. 
 De jobs, som Karina orienterer sig 
imod, er traditionelle kvindedominerede jobs, 
dvs. feminint kønsmærkede jobs. Men det er ty-
deligvis ikke jobs, der appellerer ikke til nogen af 
pigerne. De kan ikke se sig selv i den type ar-
bejde. Karina siger, at hun simpelthen ikke egner 
sig til at tørre andre folk i røven. 
 De drenge, jeg interviewede, der lige-
som Karina og Jessica fortalte, at de var trætte af 
skolen, overvejede typisk forskellige håndværks-
fag. Det, der var drivkræften for dem, var typisk 
at komme ud af skolesystemet og få et lønar-
bejde. Men Karina og Jessica orienterer sig ikke 
mod håndværksfag – ligesom Cecilie får de ikke 
øje på uddannelsesmuligheder, der appellerer til 

dem. Og ligesom det var tilfældet med Cecilie, 
spiller køn en afgørende rolle i forhold til de job-
muligheder, de overhovedet får øje på som mu-
lige, også selvom de ikke opleves som attraktive.
 
Max betragter uddannelse som overflødigt

”Jeg synes ikke, det er vigtigt (med ud-
dannelse, red.). Min far han tjener 
30.000 om måneden, og han har ingen 
uddannelse. Han er kommet for sent én 
gang i 28 år. Det er edermame flot (siges 
med stolthed i stemmen). 
Man kan også tage ud og sejle eller tage 
ud på en boreplatform og tjene masser 
af penge uden en uddannelse. Hvis du 
skal ud og sejle, skal du bare lige have et 
par kurser. Min mor hun er uddannet 
som social og sundhedshjælper, og hun 
tjener ikke en skid”. (Max 17år)

Langt de fleste af de unge, vi har talt med i Når 
fremtiden tegner sig (Nielsen & Katznelson 
2009), har afkodet, at det omgivende samfund 
forventer af dem, at de skal tage en ungdomsud-
dannelse. Hovedparten af både drengene og pi-
gerne giver således udtryk for, at uddannelse er 
en nødvendighed for at klare sig på arbejdsmar-
kedet i dag, hvilket dog ikke er ensbetydende 
med, at de faktisk også ender med at tage en 
ungdomsuddannelse. 
 Men Max her synes end ikke, at han 
har brug for at tage en uddannelse. Han har en 
oplevelse af, at han sagtens kan komme til at 
tjene mange penge uden en uddannelse, ligesom 
han har set sin far gøre. Hans mor derimod tjener 
ikke særlig mange penge, selvom hun faktisk har 
en uddannelse.
 Flere danske uddannelsesforskere har 
vist, at der er en snæver sammenhæng mellem 
unges valg af uddannelse og den baggrund, de 
kommer fra (Andersen 1997, Hansen 1995). I den 
forbindelse taler man om ’reproduktion af social 
arv’. 
 Max er typisk i den forstand, at han er 
en’ af de 10 procent af de drenge der indgår i rap-
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porten (Nielsen og Katznelson, 2009), der orien-
teret er mod et voksenliv, hvor lønarbejdet, og 
ikke uddannelsen, spiller en afgørende rolle. For 
ham er der en særlig drivkræft og stolthed i at 
komme til at tjene sine egne penge og til at klare 
sig selv økonomisk. I dette tilfælde er hans frem-
tidsorientering bakket op af hans forældre, hvis 
primære ønske for sønnen er, at han skal have 
sig et ordentligt job. 
 Max skal dog starte på et grundforløb 
på en erhvervsskole, selvom han ikke har den 
store lyst til uddannelse og heller ikke har de 
store succeserfaringer med sig fra folkeskolen. I 
modsætning til pigerne opleves en erhvervsud-
dannelse som et oplagt valg, et valg der ligger 
lige til højrebenet. For Max og andre drenge som 
ham opleves det ofte som oplagt, hvad de skal 
efter 9. klasse. Selve valgprocessen betragtes 
typisk ikke som problematisk eller vanskelig. 
Vanskelighederne opstår først i det øjeblik, 
drengene ikke kan finde en læreplads, eller hvis 
de af forskellige faglige eller sociale grunde ikke 
kan gennemføre den uddannelse, de er kommet 
ind på. 
 Tidligere fik mange af denne gruppe 
drenge ufaglærte jobs som arbejdsdrenge eller 
jobs i industrien.  Men den aktuelle situation på 
arbejdsmarkedet betyder, er det vanskeligt for 
denne gruppe drenge at få jobs, hvor de hurtigt 
kan komme til at tjene penge. De jobs eksisterer 
simpelthen ikke i lige så høj grad som tidligere, 
og med tiden vil der blive færre og færre af dem. 

Tabere og vindere?
I artiklen har jeg beskrevet, hvordan unges valg 
af uddannelse og arbejde kan ikke forstås som 
en enkelt lineær og afsluttet proces. Der er deri-
mod tale om en hel vifte af sociale processer, der 
kontinuerligt spiller ind i forhold til unges valg af 
uddannelse og arbejde. 
 Unges valg af uddannelse og arbejde 
er således en særdeles kompleks affære, hvilket 
også gør det vanskeligt at udpege enkeltstående 
forhold, der kan forklare de kønnede mønstre, vi 
ser i uddannelsessystemet i dag. 

 Artiklen viser, at en stor gruppe unge 
orienterer sig forholdsvis kønstraditionelt, når 
de orienterer sig mod uddannelse og arbejde. 
Gennem disse kønstraditionelle valg er unge 
kontinuerligt med til at reproducere kønnede 
struktureringer i uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet. Men der er samtidig  unge, der 
orienterer sig kønsutraditionelt, og der er derfor 
også konstant små brud og nye kønnede struktu-
reringer i uddannelsessystemet og på arbejds-
markedet. For eksempel når en stor gruppe pi-
ger siger, at de vil være politibetjente.
 Når unge selv fortæller om, hvad der 
styrer deres uddannelses- og jobvalg, handler 
det primært om to ting: nemlig hvad de har inte-
resse for, og hvad de oplever, at de er gode til. De 
unge får sjældent selv øje på faktorer som køn 
eller social klasse som afgørende for deres ud-
dannelsesvalg.
 Men at fortællingerne samtidig er 
kønnede, fremgår tydeligt af de eksempler, jeg 
har valgt at trække frem. Her ser vi tre drenge, 
der dels fortæller sig frem gennem modstand til 
skole og nødvendigheden af uddannelse, og dels 
forholder sig distanceret og cool til det at skulle 
reflektere over og forholde sig til valg af uddan-
nelse og arbejde. 
 Andre drenge i rapporten fortæller 
med lyst og indlevelse om valg af uddannelse og 
arbejde – der er således andre orienteringer end 
dem, jeg har valgt at trække frem her. Interes-
sant er det imidlertid, at selv drenge med disse 
orienteringer ofte oplever, at det er oplagt, hvad 
de skal efter 9. klasse. Selve valgprocessen op-
leves således typisk ikke som problematisk eller 
vanskelig.
 Derved adskiller drengene sig markant 
fra den gruppe piger, der indgår i artiklen, selvom 
begge grupper kom fra familier med begrænset 
eller ingen tradition for uddannelse udover 
grundskoleniveau. Pigernes fortællinger viser 
således, at de ikke umiddelbart kan få øje på ud-
dannelsesmuligheder, der appellerer til dem, 
hvis ikke gymnasievejen ligger åben for dem. 
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 De jobs, som to af pigerne kan få øje 
på, er traditionelle feminint kønsmærkede jobs. 
Men det er ikke noget, der appellerer ikke dem. 
De kan ikke se sig selv i den type jobs. Den tredje 
pige oplever ligefrem, at ’løbet er kørt’, hvis hun 
ikke kommer ind på gymnasiet. Tilbage står et 
billede af en gruppe piger, som ikke umiddelbart 
fremstår som uddannelsessystemets ’vindere’.

Bryd den kønsstereotype tænkning
Drenge uden lyst til uddannelse, men med stor 
lyst til lønarbejde, dominerer den gruppe unge, 
der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Dette forhold er en meget væsentlig samfunds-
mæssig problemstilling. Alt leve et liv uden ung-
domsuddannelse og alligevel ’tjene kassen’, kan 
muligvis lade sig gøre for Max’s far, og for mange 
andres fædre, men det vil blive fortsat mere og 
mere vanskeligt for Max og hans skoletrætte 
venner at gøre dem det efter.
 Der kan derfor være god grund til at 
opfordre lærere, forældre og vejledere til at 
blive bedre til at få øje på og støtte op om de 
unge, der gør køn anderledes, både i skolelivet 
generelt og specifikt i relation til uddannelses-
valg. Samt i enhver tænkelig sammenhæng at 
udfordre kønsstereotyper, der kan virke be-
grænsende for både piger og drenge. 
 Individuelle unge skal naturligvis 
vælge uddannelse og arbejde ud fra interesse og 
kvalifikationer, også selvom de orienterer sig 
kønstraditionelt. Nedbrydning af kønsopdeling 
på uddannelsesområdet handler snarere om at 
udfordre forestillinger om, at piger/drenge eg-

ner sig til særlige former for uddannelse og ar-
bejde, fordi de er netop piger/drenge. 
 Overordnet må det være et mål, at alle 
elever forlader folkeskolen med en oplevelse af, 
at der venter attraktive uddannelsesmuligheder 
efter grundskolen, som er uafhængige af deres 
køn eller sociale baggrund. 

Mette Lykke Nielsen er post.doc. ved Center for 
Ungdomsforskning, DPU.

Når fremtiden tegner sig – uddannelsesvalg og 
vejledning i et udkantsområde (Nielsen & Katz-
nelson, 2009) er blevet til i samarbejde med UU 
Vendsyssel. Datamaterialet i rapporten består 
af en spørgeskemaundersøgelse med 1455 fol-
keskoleelever i �., 9. og 10. klasse fra Frederiks-
havn og Hjørring kommuner. Desuden indgår 227 
telefoninterviews med unge (16-21 år), som har 
afsluttet grundskolen, men som ikke er i gang 
med ungdomsuddannelse, samt kvalitative grup-
peinterviews med 35 unge fra �., 9. og 10. klasse.
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