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1. Uddannelsesvalget som demokratisk ret og pligt

Valg og valgmuligheder har været et centralt element i de sidste 15-20 
års reformer af ungdomsuddannelserne. F.eks. er linjegymnasiet 
over grengymnasiet blevet til et valggymnasium, og erhvervsuddan-
nelserne blev med reformen i 2000 (Reform 2000) radikalt ændret 
i form af en meget individualiseret struktur. Gymnasiereformen 
(Reform 2005) er mindre radikal i sin tankegang og konkrete im-
plementering, men en af de store og afgørende ændringer er som 
bekendt, at eleverne nu skal træffe et mere ‘færdigt’ og langsigtet 
valg allerede i 9. klasse. De beslutninger, de unge 15-16-årige træffer 
om valg af studieretning, kan få ganske afgørende og vidtrækkende 
konsekvenser for deres muligheder for at vælge videregående ud-
dannelse senere hen.

Presset på de unge for – og dermed pligten til – at kunne træffe valg 
er blevet større på flere måder. Det uddannelsespolitiske pres om at 
få flere hurtigere igennem uddannelserne øger presset på valget af 
uddannelse, og de strukturelle ændringer af ungdomsuddannelserne 
som følge af de seneste års uddannelsesreformer har lagt øget pres 
på, at der også skal træffes mange valg i selve uddannelserne. Med 
sigte på både arbejdsmarkedets og de unges behov gennemfører 
uddannelsesplanlægningen en mere individualiseret struktur og 
pædagogik i ungdomsuddannelserne, således at de unge får flere 
valgmuligheder mht. det faglige indhold, dets niveau og rækkefølge 
og forskellige arbejdsformer. En anden udbredt uddannelsespoli-
tisk opfattelse er, at der er en gruppe af unge, der har svært ved at 



40 Lene Larsen

træffe et valg og derfor deltager i særlige uddannelsesforløb, der 
har afklaring og uddannelsesmotivation som sit fremmeste formål 
som f.eks. produktionsskolerne. Indførelsen af de brede indgange 
på erhvervsuddannelserne og grundforløbet på de grundlæggende 
social- og sundhedsuddannelser har således også til formål at give 
de unge et bedre grundlag at træffe et uddannelses- og arbejdsvalg 
på. De brede introducerende grundforløb i gymnasiet efter reformen 
i 2005 bygger på samme tankegang.

Forskning viser også, at nogle (grupper af) unge har vanskelig-
heder med at træffe de mange valg og at tilrettelægge deres eget 
uddan nelsesforløb, da de individuelle uddannelsesforløb forudsæt-
ter kompetencer, disse unge ikke er i besiddelse af (Hansen 2001, 
Illeris m.fl. 2002, Larsen, 2003). Herudover betyder ungdomsud-
dannelsernes indretning en individualisering af ansvaret for succes 
eller fiasko, hvilket påvirker det socialpsykologiske klima mellem 
eleverne og mellem lærere og elever på måder, der står i modsætning 
til målene for uddannelsen (Andersen, 2001). Det stigende frafald i 
erhvervsuddannelserne efter Reform 2000 tyder på, at sorteringen 
blandt eleverne med udgangspunkt i deres personlige kompetencer 
virker marginaliserende på grupper, der tidligere kunne gennem-
føre en erhvervsuddannelse, der havde fokus på de faglige kvali-
fikationer. Forskningen viser endvidere, at individualiseringen af 
uddannelserne skaber en uhensigtsmæssig polarisering af eleverne 
(Koudahl, 2004). 

Ud fra en uddannelsessociologisk betragtning sætter uddannelses-
systemets sorteringsfunktion sig igennem på en ny måde i de indi-
vidualiserede og valgorienterede ungdomsuddannelser, og i forhold 
til gymnasiet er der god grund til at mene, at også her har eleverne i 
udgangspunktet forskellige forudsætninger for at orientere sig både i 
forhold til formålsparagraffens intentioner om demokrati, udvikling 
og forandring og i forhold til at håndtere de mange valgmuligheder. 
Umiddelbart kan man argumentere for, at når over halvdelen af en 
årgang kommer i gymnasiet, så er det udtryk for en demokratisering 
af den sociale rekruttering til uddannelse. Men man kan også rejse 
spørgsmålet om, hvorvidt selektionen og sorteringen af eleverne er 
rykket – endnu mere – ind i selve uddannelsessystemet og hermed 
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også ind i gymnasiet? Og man kan spørge, hvilken betydning det har 
for de unges valgsituation, at deltagelsesdemokratiet udfordres af 
markedsdemokratiet? I forlængelse heraf åbner der sig et forsknings-
mæssigt felt, der ikke kun fokuserer på unges valg af uddannelse, 
men også for unges valg inde i uddannelserne (Larsen, 2006).

På det politiske niveau mener vi i forskningsgruppen omkring 
»Gymnasiereform 2005« at kunne se en forandring i, hvordan de 
forskellige valg bliver truffet, og hvordan de gerne skulle blive 
truffet. I 1990’erne var personlig frihed i centrum, og havde man 
da et paradigme, som med lettere forenklinger kan kaldes »lyst 
og valgmuligheder«. Filosofien var det frie valg, og informationer 
blev forstået som orientering om de forskellige valgmuligheder. 
Uddannelsespolitikken var fokuseret på at give eleverne flere valg-
muligheder (valggymnasiet i 1987, Reform 2000), og eleverne blev 
konstrueret som medlemmer af et professionelt og socialt fællesskab 
i skolen. Siden da er markeds- og konkurrencedemokratiet blevet 
tydeligere, og uddannelsesinstitutionernes funktion som dele af et 
marked er blevet forstærket i og med, de offentlige institutioner i 
højere grad skal fungere som private virksomheder på et marked. 
Dette paradigme har ikke personlig frihed som sit omdrejningspunkt, 
men økonomisk frihed og rationalitet/fornuft og målrettethed som 
man med tilsvarende forenklinger kan kalde »fornuft og valgmulig-
heder«. Det frie valg er erstattet af det fornuftige valg, og informa-
tioner forstås som tilstrækkeligt med informationer –  eller så mange 
informationer som muligt, som der skal til for at nå det rigtige mål 
eller træffe det rigtige valg/den rigtige beslutning. Dette indebærer 
en konstruktion af eleverne som (for-)brugere eller kunder, der er i 
stand til at træffe fornuftige valg, hvilket indebærer: at være rationel 
og træffe fornuftige valg, hvilket forudsætter informationer, som 
gør det muligt at kalkulere risici og investering. Tidligere ønskede 
eleverne sig indflydelse og så meget indflydelse som muligt, i og 
med de kunne klage over, at undervisningen f.eks. ikke var demo-
kratisk nok, da læreren som regel havde planlagt det hele i forvejen 
og havde alle de rigtige svar. 

Når eleverne beklager sig nu, beklager de sig over, at de ikke har 
haft mulighed for at træffe et fornuftigt valg. Enten fordi de reelt 
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ikke har fået så mange valgmuligheder, som de blev stillet i udsigt 
(f.eks. en studieretning der alligevel ikke kunne oprettes), eller de 
beklager sig over ikke at have fået tilstrækkeligt med informationer 
til at kunne planlægge deres videre uddannelsesforløb hensigtsmæs-
sigt. Frihed til at vælge er en værdi og en demokratisk ret som ingen 
anfægter (Hjort, 2006). 

De mange valg er et led i de samfundsmæssige moderniserings- 
og individualiseringsprocesser og indgår som en central del af en 
vestlig demokratiforståelse, hvor det selv at kunne øve indflydelse 
på sin fremtid er en naturlig og selvfølgelig både ret og pligt. Spørgs-
målet om demokrati rejser sig derfor i tilknytning til spørgsmålet 
om de mange valg, unge står overfor at skulle træffe i forbindelse 
med valget af ungdomsuddannelse og deres fremtidige placering i 
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. I forbindelse med forsk-
ningsprojektet om gymnasiereformen har vi i interview med elever 
derfor koblet spørgsmålet om valg med spørgsmålet om demokrati, da 
valg netop er et vigtigt element i en demokratisk proces. Vi har som 
et led i den kompetencediskurs, der har været en del af baggrunden 
for reformen ligeledes spurgt til den betydning, eleverne tillægger 
kreativitet, hvor kreativitet inden for denne forståelsesramme for-
udsætter demokrati forstået som rum for selv- og medbestemmelse 
med henblik på innovation (Gymnasieskolen nr. 16, 2006). 

Formålet med denne artikel er således at vise, hvordan sammen-
hængen og relationen mellem valg, demokrati og kreativitet itale-
sættes forskelligt af forskellige (grupper af) unge i gymnasiet, og 
hvordan kravet om de mange valg og de mange modsætninger, disse 
valg rummer, opleves og tillægges mening og betydning. Analysen 
falder i to dele, hvor første del anlægger et fortrinsvis (diskurs)socio-
logisk perspektiv med henblik på at anskueliggøre, hvilke positioner 
forskellige (grupper af) elever har til rådighed, og hvilke strategier 
de anvender i deres tilgang til gymnasiet og dets valgmuligheder. 
Anden del anlægger et overvejende subjektivt perspektiv i forsøget 
på at forstå, hvordan forskellige unge tillægger gymnasiet forskellig 
mening og betydning. Mere enkelt sagt: første analysedel fokuserer 
på forskellige elevgruppers strategier og tilgange til at gå i gymnasiet 
som vi har kaldt hhv. »den kulturdemokratiske«, »den teknisk-logiske« 
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og »den kreativt strategiske«. Anden del fokuserer på, hvad udvalgte 
elever fra de tre grupper – Anna, Sofie og Jeppe – bruger gymna sie
rummet til i et bredere ungdoms- og livsperspektiv, som benævnes 
hhv. »frirum«, »mulighedsrum« og »udfoldelsesrum«. Dvs. perspektivet 
i første del er at finde fælles træk i elevernes tilgange til gymnasiet, 
og i anden del skifter perspektivet til at se, hvordan en udvalgt elev 
fra hver af de tre grupper individuelt forsøger at give gymnasiet og 
de anvendte tilgange og strategier mening. 

2. At træffe valg – en teoretisk ramme

Inden for den uddannelsespolitiske diskurs er valg traditionelt ble-
vet opfattet som resultatet af rationelle og bevidste overvejelser og 
beslutninger, hvor den enkelte gør, hvad der anses for at være mest 
fornuftigt i den givne situation ud fra forskellige strategier. Det op-
fattes som værende på den ene side frit og på den anden side styret 
af ydre begrænsninger som f.eks. social arv, manglende boglige 
forudsætninger, adgangsbegrænsning mv. – altså som en udvendig 
relation mellem indre og ydre og som resultatet af velovervejede 
handlinger. 

Forskningen i unges uddannelsesvalg er præget af forskellige 
teoretiske og metodiske tilgange og positioner, der kan kategoriseres 
på følgende måde. Der er de – som oftest Bourdieu-inspirerede – 
tilgange som fokuserer på forståelse af uddannelsesvalget som 
 social reproduktion hvor sociale og kulturelle traditioner og mønstre 
vide reføres (f.eks. Hansen, 1995, 2003). Andre fokuserer mere på ud-
dannelsernes betydning for bevægelighed i de sociale og kulturelle 
mønstre, hvor valget i overvejende grad ses som et målrationelt 
valg, og bevidste og rationelle beslutninger træffes med henblik på 
at opnå et bestemt mål (f.eks. Jensen, 1997). Herudover kan nævnes 
de mere kultursociologiske forståelser, hvor valget opfattes som 
en selektionshandling, og grundlaget for valget er nogle bestemte 
 værdier og etiske holdninger om, hvad der er godt og skidt og rigtigt 
og forkert (f.eks. Zeuner & Linde, 1997, Zeuner, 2000). Gennem de 
seneste år er der kommet socialkonstruktivistisk orienterede bidrag 
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til, hvor valget opfattes som social positionering og konstruktion, 
hvor man gennem et bestemt valg forsøger socialt at positionere sig 
(f.eks. Hutters, 2001, 2004). Endelig kan der peges på livshistoriske 
og socialisationsteoretiske forståelser, inden for hvilke valget ses 
som en livshistorisk forankret identitetsproces, hvor valget især 
er knyttet til tidligere livshistoriske erfaringer (f.eks. Larsen, 2001, 
2003, 2005).

Disse forskellige måder at forstå valget på findes naturligvis kun 
sjældent i ren form, som oftest kombineres de på forskellig vis, og 
udfordringen og vanskeligheden består netop i at fange komplek-
siteten i valgprocesserne. Betragter man valget først og fremmest 
i et strukturelt perspektiv tegner der sig mønstre som viser, at de 
unges sociale og kulturelle baggrund øver afgørende indflydelse 
på rekrutteringen til de forskellige uddannelser. I et overvejende 
individuelt og subjektivt perspektiv rummer de unges egne begrun-
delser vigtigt stof til forståelsen af deres orienteringer og de betyd-
ninger, de tillægger valget af uddannelse og de uddannelser, som 
de vælger fra. Uanset om man anskuer unges uddannelsesvalg fra 
uddannelsessystemets perspektiv eller indefra fra de uddannelses-
søgendes perspektiv,  synes valget af uddannelse og valg indenfor 
uddannelserne i stigende grad at udgøre et både et problemfelt og et 
spændingsfelt.

Når uddannelsesvalget udgør – og kan betragtes som – et problem-
felt skyldes det som nævnt, at presset på de unge er blevet større 
med henblik på at træffe hurtige og rigtige valg første gang. Uddan-
nelsesvalget er til enhver tid spændt ud mellem samfundsmæssige, 
uddannelsespolitiske og subjektive interesser, hvor den stigende 
grad af problematisering kan ses som et udtryk for, at disse forskel-
lige interesser og perspektiver er aktivt til stede samtidig på en ny 
og anderledes måde. 

Udfordringen består derfor i teoretisk og empirisk at indfange 
valgenes dynamiske karakter og som både samfundsmæssigt og 
subjektivt forankret, hvilket i mange tilfælde er en modsætnings-
fyldt proces.

I forlængelse heraf er grundtanken i denne artikel, at disse mod-
sætninger kommer til udtryk både i uddannelsessystemet og i de 
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unges subjektive håndtering af deres valgmuligheder. Begrebsligt 
opfattes valget som værende både strukturer, handlinger og processer 
i og med, de samfundsmæssige strukturer sætter rammer for, hvilke 
valgmuligheder der er til stede. Valget af uddannelse er en social 
handling, der er styret af de sociale og samfundsmæssige strukturer 
samtidig med, at valget også reproducerer strukturerne og bidrager 
til at transformere de samfundsmæssige og sociale strukturer, f.eks. 
kan nogle unges valg af uddannelse bidrage til social mobilitet og 
forandring1.

Udover at være strukturelt forankret indgår uddannelsesvalget i en 
række af sociale handlinger og begivenheder i subjektets livsforløb 
og har subjektiv betydning for den enkelte. Derfor er uddannelses-
valget en social og biografisk proces, der skriver sig ind i den samlede 
livshistorie, og valget kan således ikke opfattes som en overskuelig 
række af enkeltstående målrettede og velbegrundede handlinger, 
men er en proces af mange slags handlinger og indre dynamikker 
(Larsen & Larsen, 2006). 

At træffe et valg kan altså opfattes som en handling: nogen gør 
noget med nogen eller noget, dvs. der er både et subjekt og et objekt, 
og når man gør noget, er der noget andet man ikke gør – der er  noget 
man vælger fra. Dette forudsætter som oftest at man har truffet en 
beslutning i forsøget på at skabe overensstemmelse  mellem den indre 
og ydre realitet – mellem sig selv og omverdenen. Derfor er evnen 
til at træffe valg heller ikke noget, man enten har eller ikke har, men 
et potentiale subjektet kan udfolde i givne situationer under givne 
forudsætninger. Dette betyder at valget kræver forskellige former 
for overvejelser afhængigt af situationen og af valgets betydning 
og bindinger til forskellige følelsesmæssige niveauer. Der er altså 
stor forskel på, hvad der skal vælges, hvordan og hvornår og af 
hvem i hvilke situationer. De forskellige former for og typer af valg 
involverer naturligvis forskellige følelsesmæssige lag, oplevelser og 
erfaringer afhængigt af valgets karakter og betydning og den enkel-
tes livs historie (Larsen, 2001a). F.eks. involverer det formentlig flere 
grundlæggende orienteringer og erfaringer at skulle vælge en videre-
gående uddannelse frem for en anden, end det gør at skulle beslutte 
sig for om man vil have et givent valgfag på B eller C-niveau.
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Udgangspunktet for denne artikel er altså, at både de unges for-
skellige sociale og kulturelle baggrunde og deres individuelle livs-
historiske erfaringer øver indflydelse på måden, hvorpå forskellige 
unge håndterer de mange valg, og hvordan de omgås kravet om at 
skulle træffe et uddannelsesvalg. Ligesom begge dele øver indfly-
delse på, hvilke strategier de tager i anvendelse i forbindelse med at 
gå i gymnasiet og de meningstilskrivninger, de tillægger gymnasiet 
som en central del af deres ungdomsliv. 

Når uddannelsesvalget også udgør – og kan betragtes som – et 
spændingsfelt, er det fordi de samfundsmæssige, uddannelsespoli-
tiske og subjektive interesser langt fra altid peger i samme retning, 
men er spændt ud mellem forskellige interesser og perspektiver. 
Ud fra et funktionalistisk perspektiv forstås valgene som noget sam-
fundsudviklingen nødvendiggør, f.eks. globalisering, international 
konkurrence mv., der er domineret af et økonomisk rationale, hvor 
– hurtige – uddannelsesvalg skal sikre erhvervslivets produktivitet. 
Set i et modernitetsteoretisk perspektiv er det de samfundsmæssige og 
kulturelle moderniseringsprocesser og den kulturelle frisættelse (jf. 
Ziehe, 1983), som de principielt mange valgmuligheder er et resultat 
af. Der er den kulturelt frisatte skole, hvor sorteringen er blevet mere 
uigennemskuelig og nye demokratiformer er opstået, og endelig er 
der de bevidsthedsmæssige ændringer hos de unge i form at i højere 
grad at skulle skabe sig selv og sin identitet. Uddannelsesforskningen 
har især set på uddannelsesvalgene som et resultat af den kulturelle 
frisættelse, hvor et vilkår i det moderne samfund er at træffe valg og 
(herigennem) skabe sin egen identitet, hvilket især for unge spiller 
en central rolle i overgangen fra barn til voksen (Illeris m.fl. 2002). 
I dette perspektiv får uddannelsessystemet en anden funktion end 
i det funktionalistiske perspektiv, nemlig at bidrage til de unges 
identitetsprocesser og at bidrage til social sortering af de unge, da 
det identitetsarbejde som den kulturelle frisættelse pålægger de unge 
bidrager til en differentiering blandt disse. Dette peger frem mod 
et tredje perspektiv – ulighedsperspektivet. Den kulturelle frisættelse 
har ikke ændret på den sociale skæve rekruttering til uddannelse, 
og bestræbelserne på at bryde den såkaldte (negative) sociale arv er 
(stadig) et centralt tema i den uddannelsespolitiske debat2. 
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Hertil kan lægges et ungdomsteoretisk perspektiv, hvor ungdom 
er en periode i livet, hvor mange opgaver skal løses. Afhængigt af 
teoretisk optik kan ungdom opfattes som perioden for dannelse af 
egen identitet og kønsidentitet (jf. Erikson), den kan opfattes som 
tiden for de store valg (jf. Illeris m.fl. 2002) Eller den kan forstås 
som et psykologisk projekt, der indebærer en forsoning mellem 
den indre og ydre realitet (Nielsen & Rudberg, 1993) – opgaven går 
altså ud på at skabe overensstemmelse mellem indre lyster og ydre 
muligheder. Konkret betyder dette, at de unge skal træffe et valg, 
der er både lystbetonet og identitetsskabende og som tilgodeser de 
øgede krav om central styring og kontrol af de unges valg som et 
led i reguleringen af tilgangen til de – rette – videregående uddan-
nelser. Valget er således på én og samme tid lystbetonet, det er en 
demokratisk ret og det er en samfundsmæssig pligt i forhold til de 
sociale og kulturelle muligheder, man har.

I uddannelsesforskningens forsøg på at sætte unge menneskers 
opfattelser af valg og valgstrategier på kort form har modstillingen 
mellem de målrationelle og de værdirationelle uddannelsesvalg  
 (Zeuner, 2000) eller mellem den selvrealiserende og den instrumen-
telle uddannelsesopfattelse (Hutters, 2000) haft stor gennemslagskraft. 
I et forsøg på at afdække hvad der er styrende for de unges valg 
diskuteres, hvorvidt valget er styret af tradition og reproduktion, af 
rationalitet eller af de unges egne værdier og kulturelle orienteringer 
(Zeuner & Linde, 1997, Zeuner, 2000). 

Når der i det følgende skelnes mellem »den kulturdemokratiske«, 
»den tekniske logiske« og »den kreativt strategiske« tilgang, er det 
tilsvarende er et forsøg på gennem empirisk materiale og en bestemt 
teoretisk optik at identificere nogle fælles træk og fælles forholde-
måder blandt forskellige grupper af unge.

3. Frie eller fornuftige valg: strategier og tilgange

Gymnasieelever skal altså som det er fremgået vælge mere og vælge 
tidligere end de skulle før, og der er ikke udelukkende tale om, at 
de skal vælge af lyst og interesse – free choice – som unge af og i 
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det moderne samfund. De skal også være fornuftige unge, der kan 
træffe rationelle valg ud fra en mere langsigtet plan for deres frem-
tid – ratio nal choice. Dette dobbelte krav optræder og håndteres 
forskelligt af forskellige unge, og af nogle italesættes det som en 
direkte modsætning og for andre er der – en i hvert fald tilsyne-
ladende – sammenhæng og overensstemmelse. 

Det empiriske materiale, som analyserne i denne artikel bygger på, 
består af fire gruppeinterviews – med fire 1.gelever i hver – på fire for  
skellige gymnasier rundt om i landet i marts 2006. Dette betyder, at 
disse unge har ‘overstået’ tre store valg: 1) gymnasiet frem for en anden 
 ungdomsuddannelse, 2) valget af et bestemt gymnasium og 3)  valget 
af studieretning. Det er hermed elevernes erfaringer med og bearbejd-
nin ger af disse valg, materialet giver mulighed for at analyse re, og alt- 
så ikke de ønsker og forestillinger eleverne gjorde sig forud for og i for- 
bindelse med valgene. Herudover giver materialet adgang til studier af 
de forestillinger og planer, eleverne på dette tidspunkt i deres gymna-
sieforløb har om deres videre uddannelsesforløb efter gymnasiet. 

I analyserne af interviewene har der vist sig tre forskellige strate-
gi er i forbindelse med at skulle træffe valg: »Gør hvad du har lyst 
til!«, »Lav en plan!« og »Slås for din ret!«. I forlængelse heraf har der 
tilsvarende ud krystalliseret sig tre forskellige tilgange, dvs. måder at 
forholde sig spørgsmålet om demokrati, valg og kreativitet blandt 
eleverne, som indholdsmæssigt ligger i forlængelse af de tre for-
skellige strategier. De forskellige strategier og tilgange eksisterer 
naturligvis i forskellige blandingsformer og blandingsforhold på de 
forskellige gymnasier og hos eleverne som enkelt personer. De tre 
forholdemåder har vi som tidligere nævnt kaldt »den kulturdemokra-
tiske tilgang«, »den teknisk-lo gi  ske tilgang« og »den kreativt-strategiske 
tilgang« (Gymnasieskolen nr. 16, 2006), hvor vi opfatter tilgangen 
som overordnet den enkelte stra  te gi. 

Den kulturdemokratiske tilgang

Hvis vi går nærmere ind i disse strategier og tilgange, så er der 
i forlængelse af ovenstående nogle elever, der benytter sig af en 
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valgstrategi som på kort form kan formuleres som »gør hvad du har 
lyst til«. Denne strategi går ud på at holde så mange valgmuligheder 
åbne så længe som muligt og at fastholde lystprincippet som det 
væsentligste og det mest holdbare i det lange løb:

Altså hvis man skulle give et godt råd til den der skulle starte næste 
år, så ville jeg bare sige at man skulle vælge efter hvad der interesserer 
een og ikke efter hvad man vil være, fordi det kommer til at betyde så 
meget om det er noget man kan lide at lave og det også til at betyde 
meget i forhold til hvad du får af karakterer… Og det er jo også skide 
vigtigt hvad man får i gennemsnit når man kommer ud.

Hermed får denne elev medieret modsætningen mellem den umid-
delbare lyst og interesse og kravet om et mere langsigtet uddan-
nelsesvalg gennem opstillingen af et rationale om, at det vigtigste 
er et godt gennemsnit, og det opnås kun ved at beskæftige sig med 
noget, som man interesserer sig for.

Disse elever giver endvidere udtryk for vigtigheden af et godt 
socialt og kulturelt miljø, ud fra samme type argumentation: Hvis 
man føler sig socialt godt tilpas i klassen og på skolen, klarer man 
sig nok, og så er det ikke helt så nødvendigt at have en færdig plan 
for sin fremtid. For disse elever skal et valg således komme indefra 
og være et udtryk for noget, vedkommende virkelig brænder for 
og har lyst til. At finde ud af dette kan være og opfattes af eleverne 
som et ganske hårdt arbejde, og de giver ligeledes udtryk for, at de 
bliver stressede af de mange valg. Samtidig er de ganske bevidste 
om, at der forventes af dem at de skal træffe et fornuftigt valg, og at 
»rational choice« princippet er den herskende diskurs. 

»Gør hvad du har lyst til«-eleverne ser i forlængelse heraf valgene 
som noget, hvorigennem man realiserer sig selv. F.eks. siger en af 
elever ne som begrundelse for sit valg af gymnasium:

I stedet for at gå i den samme kreds hele tiden med de samme menne-
sker, så synes jeg at det ville være rart at komme ud og møde nogle nye 
men nesker og opleve noget nyt og udfolde sig på en ny måde…og så 
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synes jeg denne studieretning var rigtig god , fordi jeg kunne få musik 
på højniveau, som jeg er rigtig glad for fordi jeg elsker musik…

Oplevelsesorientering og muligheden for at beskæftige sig med 
noget, man virkelig interesserer sig for er således styrende for disse 
unges valg af gymnasium og studieretning.

Anvendelsen af en sådan »gør hvad du har lyst til«-strategi skal ses 
i sammenhæng med og som et resultat af disse elevers mere over-
ordnede tilgang til det at få i gymnasiet – nemlig det vi har kaldt 
»den kulturdemokratiske tilgang«. I forbindelse med valg af gymnasiet 
lægger eleverne vægt på den bredde, gymnasiet har at tilbyde, og 
de i ta le sætter sig selv og positionerer sig som »ikke særlig boglige«. I 
forbindelse med valget af et bestemt gymnasium nævner de mulig-
heden for en studieretning med kreativt indhold, og at muligheden 
for kreativitet er en nødvendighed for at overleve skolens boglige 
indhold og orientering. Disse elever trækker primært på en diskurs, 
der knytter sig til et modernitetsteoretisk perspektiv og på den 
(herskende) diskurs, der ligger i forlængelse af det funktionalistiske 
perspektiv.

Eleverne inden for denne »kulturdemokratiske tilgang« taler om 
det repræsentative demokrati f.eks. elevrådet, og de taler om del-
tager demokrati forstået som deres medvirken og medbestemmelse 
i forbindelse med undervisningens form og indhold. Ligeledes 
taler de om at argumentere og kommunikere – samtaledemokrati. 
Valg er her noget man træffer ved at finde ud af, hvad man bræn-
der for og virkelig har lyst til »man skal bare vælge det man har lyst 
til« (jf. Hutters, 2001, 2004), og derfor ikke noget andre kan hjælpe 
en med, hvorfor valget opleves ikke kun som en mulighed, men 
også som en belastning, og de giver udtryk for, at det stresser de 
elever, der endnu ikke har fundet ud af, hvad de har lyst til. Krea-
tivitet forbindes ligeledes med noget positivt, og ønsket om krea-
tivitet er udmøntet i form af valg af gymnasium og studieretning. 
Kreativitet defineres bredt og er både noget, man omgiver sig med, 
en måde man omgås hinanden på og en måde at udtrykke sig på, 
og det er lysten til at eksperimentere og søge andre og nye erken-
delser og svar.
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Den teknisk-logiske tilgang

Andre elever benytter sig af en valgstrategi, der på tilsvarende vis 
som i det foregående kort kan formuleres som »lav en plan«. Denne 
strategi knytter sig til det fornuftige valg og den fornuftige indsigt 
i nødvendigheden at have en klar plan for sin fremtid og en vis 
portion målrettethed:

… men det kræver jo med den nye reform her, at man har en idé om 
hvad man skal bagefter. Det kan jo ikke hjælpe at man vælger et eller 
andet, og så man kommer til at tænke på, at det skulle man alligevel ikke 
bruge…så det kræver lidt overskud og lidt viden om hvad man vil. 

Eleven her har da også en klar plan om at ville være dyrlæge og 
vælger derfor en studieretning, der er relevant for sit kommende 
studium.

For de elever, hvor det at lave en plan er en farbar vej i en kaotisk 
verden, opfattes de mange valg som værende lidt irriterende og 
problematiske:

Altså da vi skulle vælge valgfag der var det meget kaotisk…vi vidste 
ikke helt hvad vi skulle vælge og hvad vi havde af muligheder…

En anden elev tilføjer:

…det er ikke rigtig blevet lagt ud fra starten, og der er så mange ting 
at vælge imellem, og der er så få der kan vælge det, så man bliver 
nødt til at koordinere det lidt. Og så har vi været nødt til at vælge om 
mange af os…

Mange valgmuligheder opfattes altså ikke her som værende et gode 
i sig selv. Samtidig synes disse elever ikke i samme grad at være 
belastede af de mange valgmuligheder, da de ikke på nær samme 
måde som de foregående har et krav om indre lyster og behov som 
drivkraft og styringsprincip. Inden for denne strategi ønsker eleverne 
selvfølgelig også at uddanne sig til noget, de har lyst til, men de 
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følger i højere grad ‘rational choice’ princippet: Hvordan kommer 
jeg bedst og nemmest fra gymnasiet til f.eks. tandlægeskolen eller 
landbohøjskolen?3 Derfor jo mere gennemskueligt og jo mindre kao-
tisk skolen fremstår for dem, jo bedre. Dette kan også opfattes som, 
at de som velopdragne og veloplyste unge mennesker så at sige har 
taget reformen og dens krav på sig. Da intervieweren spørger, om 
eleverne i marts måned vidste, hvad de ville, svarer de alle med et 
stort: JA! 

Overskud og målrettethed synes disse elever altså er kompetencer, 
som reformen forudsætter, og hvilket de forsøger at leve op til, og 
på denne måde medieres lyst og fornuft og lyst og pligt, hvorved de 
i overvejende grad positionerer sig som fornuftige målrettede unge 
mennesker. Eleverne fortæller således, at der i deres klasse har været 
en herskende diskurs omkring målrettethed og betydningen af et 
godt gennemsnit, som i interviewet dog får konkurrence fra en af 
eleverne, som benytter sig af en lyst- og interessediskurs, der minder 
meget om den »gør hvad du har lyst til«-eleverne formulerer. 

Strategien om at have en klar plan for sin fremtid har sit udspring 
i et mere overordnet tilgang til gymnasiet som vi har kaldt »den 
teknisk-logiske tilgang«. Inden for denne tilgang omtaler eleverne 
ikke deres overvejelser og begrundelser for at vælge gymnasiet 
frem for andre ungdomsuddannelser, og som begrundelse for at 
vælge netop det pågældende gymnasium er geografisk nærhed, 
og at man har ældre søskende, der tidligere har gået på det samme 
gymnasium. Hertil skal bemærkes, at disse elever har vanskeligere 
ved at agere som kunder og brugere, da markedet ikke er så stort i 
dette landområde, som det er for »gør hvad du har lyst til«-eleverne 
i et større byområde. Som begrundelse for valg af en naturviden-
skabelig studieretning ligger den målrettede plan for at ville være 
hhv. tandlæge og dyrlæge. I hvert fald for pigernes vedkommende, 
da drengene i denne interviewgruppe formulerer sig mere åbent og 
tøvende omkring deres fremtidsplaner. Et kønsmønster som ifølge 
eleverne afspejler klassen som helhed. Inden for denne tilgang har 
eleverne også valgt studieretning efter interesse, hvor de skaber 
sammenhæng mellem faglig interesse og uddannelsesvalg, og synes 
at grundforløbet har været præget af alt for mange andre fag og for 
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lidt af de naturvidenskabelige fag. På mange måder trækker disse 
elever på en diskurs, der knytter sig til et funktionalistisk perspektiv, 
og de positionerer sig som målrettede unge.

Inden for »den teknisk-logiske tilgang« forbindes demokrati som 
medbestemmelse og medindflydelse, og disse elever oplever gym-
nasiet som meget mere demokratisk, end de havde forventet, men 
som noget man ikke behøver at have mere af – »hvis demokratiet blev 
dyrket for meget ville det ikke være godt« som en elev siger. Demokrati 
forbindes med mangel på struktur og planlægning og dårlige lærere, 
og disse elever efterlyser klare rammer. Altså elever der trives bedst 
med en klarere rammesætning og elementer af en mere synlig pæ-
dagogik (jf. Bernstein, 2001). I forbindelse med valg finder vi her en 
række langsigtede mål, hvor det drejer sig om at træffe et fornuftigt 
valg og praktisk planlægning. Det er ikke en vifte af valgmuligheder, 
der i sig selv betyder noget, men at gøre tingene overskuelige, og 
valget omgås ved at minimere dets betydning. Kreativitet forbindes 
primært med kunst og finkultur, og ved eventuelle valg af musisk
kreative fag betones de praktiske aspekter af faget.

Den kreativt strategiske tilgang

Disse elever formulerer sig indenfor en markedsdemokratisk diskurs, 
og mener at deres demokratiske rettigheder anfægtes, hvis de fratages 
retten til at træffe et informeret valg og ikke anerkendes som kritiske 
forbrugere. Den hertil hørende strategi »slås for din ret« er en måde at 
formulere på, at nogle elever forholder sig strategisk til de valg, de 
skal træffe og er meget bevidste om, hvad de har ret til og krav på:

Altså folk græd og den var helt gal…de synes jo at det var jordens 
undergang at de ikke kunne få deres førstevalg.

De elever, der opfatter valg som en selvfølge og som en demokratisk 
ret, giver valgene betydning i sig selv – og netop som en selvfølge – 
og dermed som noget positivt, og i modsætning til nogle af de andre 
skaber mange valg og mange muligheder tryghed:
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Det er lige det der er sjovt ikke … for så må man da sige at det har 
fungeret det der med at man skal vælge om, når der er 80% der har 
valgt om…så må man da sige at det er blevet til det bedre. Jeg synes i 
hvert fald at det er sjovt at de fleste taler om at vælge om, og så også 
gjorde det…

Disse elever har lært at dynamik og fleksibilitet er godt, og de 
bemestrer at orientere sig i en kompleks og foranderlig verden, 
ligesom de i aller højeste grad behersker valgdiskursen. Frihed, 
selvbestemmelse og kreativitet er nødvendige kompetencer for at 
kunne præstere og konkurrere. Dette forudsætter netop, at man får 
de fornødne informationer:

Men det det så kræver af den nye reform, med at man har denne her 
mulighed med at vælge de forskellige fag, det er så at det giver et ind-
blik i, hvad fagene indeholder… sådan så eleverne selv kan strukturere 
det, om man så må sige…

Hvis disse elever skulle give deres efterkommere et godt råd, ligger 
det i forlængelse af ovenstående:

Altså hvis jeg skal sige noget til de nye elever, så vil jeg sige at de skal 
ikke være tilbøjelige til at sætte sig hen på bagerste række og falde hen…
de bliver nødt til at være med i klassen og give lærerne nogle forslag 
til, hvordan de evt. kunne strukturere deres undervisning. Altså det 
har vi gjort i matematik og det er jo lige så svært for lærerne som det 
er for os, så vi er jo lige som nødt til at hjælpe hinanden.

 
Disse elever omtaler heller ikke, at de havde overvejet andre mu-
ligheder end gymnasiet – tværtimod er det en selvfølge, og som 
begrundelse for at vælge netop dette gymnasium er ligeledes geo-
grafisk nærhed samt udbuddet af en idrætsfaglig studieretning. I 
elevernes selvforståelse er denne selvfølgelighed udtryk for aktiv og 
strategisk forholden sig, hvilket ud fra et mere kritisk og analytisk 
blik (også) kan forstås som en vis form for traditionalisme, hvor man 
ikke bevæger sig udenfor lokalområdet.
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En af eleverne i denne interviewgruppe skiller sig dog ret så mar-
kant ud fra de andre, i og med vedkommende er den første i familien, 
der går i gymnasiet, og hun kommer fra et andet geografisk område 
end de øvrige. Denne elev har valgt gymnasium og studieretning 
ud fra interesse »det lød spændende« og har ikke samme strategiske 
forholden sig til sine fremtidsmuligheder og fortæller, at hun ikke 
har tænkt over, hvad hun vil.

For de øvriges vedkommende er strategiske overvejelser angående 
at skabe sig så mange muligheder som muligt og styrende for deres 
valg af studieretning:

Jamen min far arbejder meget i udlandet og man taler så meget om 
globalisering…så jeg har valgt at tage et rimelig bredt niveau for 
at kunne stabilisere mine kræfter i forhold til udlandet …og har så 
også valgt at tage matematik på b-niveau for at opgradere det fra c-
niveau…det har noget at gøre med de fremtidige uddannelser man 
skal ind på…

Denne form for valgstrategi knytter sig til, hvad vi kan kalde »den 
kreativt-strategiske tilgang«. Her forbindes demokrati med individuel 
medbestemmelse, og dialog og medbestemmelse opfattes som en 
selvfølge. Der formuleres ikke et »vi«, i stedet tillægges individuelle 
handlemuligheder stor betydning. Demokrati betyder frihed til at 
vælge, og det drejer sig om at skabe sig så mange individuelle valg-
muligheder som overhovedet muligt. De formulerer også langsigtede 
mål for deres liv, men mindre præcist og professionsrettet end »de 
teknisk logiske« f.eks. »noget inden for jura«. Kreativitet forstås som 
videnskabelig kreativitet, hvor fag i nye kombinationer kan være 
befordrende for nye indsigter og erkendelser. 

Opsummerende: Ovenstående måder, hvorpå kravene om det 
tidlige studieretningsvalg håndteres, kan ses som forskellige socialt 
og kulturelt indlejrede måder i fællesskab og til dels individuelt at 
skabe overensstemmelse mellem indre lyster og ydre realiteter, hvilket 
er en ganske kompliceret proces, der som nævnt ikke kun er styret 
af rationelle beslutninger og processer. De tre forskellige tilgange til 
demokrati, valg og kreativitet – og sammenhængen herimellem – 
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rummer selvfølgelig ikke den fulde sandhed, og kate goriseringer 
har ofte reduktion af kompleksitet som sin pris. De afspejler dog den 
uddannelsessociologiske forståelse af, at forskellige uddannelsesin-
stitutioner rekrutterer forskellige grupper af elever, og at forskellige 
grupper af elever ‘vælger’ forskellige gymnasier og forskellige studie-
retninger. Ligesom at uddannelserne i sig selv understøtter og i høj 
grad er med til at betinge, hvilke valg der synes mulige for forskel-
lige – grupper af – unge. Konkret kommer de fire interviewgrupper 
fra forskellige studieretninger, der både tiltrækker og understøtter 
elevernes forholden sig til demokrati, valg og kreativitet. Ligesom de 
enkelte gymnasiers forskellige reformimplementeringsmodeller giver 
eleverne forskellige positioneringsbetingelser og -muligheder. 

Eleverne italesætter naturligvis ikke kravet om de mange valg som 
hverken et problemfelt eller et spændingsfelt, da dette er analytiske 
kategorier og perspektiver; men på forskellig vis giver de udtryk for, 
at de med de nye styringsformer og den ændrede demokratiforstå-
else sættes i en position mellem på den ene side frit valg og på den 
anden side et fornuftigt valg og en position mellem lyst og tvang/
pligt. På den ene side har vi den markedsdrevne skole som ønsker 
kunder i butikken og derfor må have opmærksomheden rettet mod 
de unges ønsker og lyster. De unge selv ønsker selvfølgelig deres 
ønsker opfyldt, og hvis de skal være kunder på et marked, må der 
være mange tilbud. Derfor tilbyder gymnasierne en række forskellige 
studieretninger som eleverne kan vælge imellem – mange af kreativ 
art for at tiltrække kreative unge. Men eleverne bliver splittede: de 
ønsker både at foretage et målrettet – fornuftigt valg, der kan sikre 
dem en god fremtid, og de ønsker at foretage et lystbetonet valg. 

Ud fra et funktionalistisk perspektiv fremstår valgene som en kon-
sekvens af samfundsudviklingen for eleverne som en selvfølgelighed 
og en nødvendighed, og de er ganske klar over, at den dominerende 
diskurs indeholder et rationale om at træffe langsigtede og fornuftige 
valg. I forskellig grad og på forskellige måder italesættes valgene 
samtidig ud fra et modernitetsteoretisk perspektiv, da valgene for 
eleverne (også) indgår i deres identitetsprojekter i form af at finde 
ud af, hvem man er, hvad man har lyst til og hvor man er på vej 
hen i verden. Ulighedsperspektivet tematiseres gennem elevernes 
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forskellige forudsætninger for og måder at opfatte og håndtere de 
mange valgmuligheder på, og de tre forskellige forholdemåder kan 
alle ses som forsøg på at positionere sig i kampen om social, økono-
misk og kulturel kapital (jf Bourdieu, 2006). 

4. Gymnasiet som moratorium eller 
karriereplanlægning

Uddannelsessociologisk betragtet har gymnasiet – som alle andre 
uddannelser – som sit formål og sin funktion at kvalificere og socia-
lisere til et kommende arbejds- og voksenliv (Masuch, 1974, Salling 
Olesen, 1998). Ungdomsuddannelserne udgør for de unge både en 
tidsligrumlig og social afgrænset enhed, der udover at kvalificere 
dem også skal give mening i sig selv, og de indgår som et led i den 
overgangsfase ungdommen udgør. Selvom skole og uddannelse 
langt fra sikkert er det mest afgørende sted for udvikling og læring, 
og under visning ikke nødvendigvis er den mest væsentlige igang-
sættende faktor, ændrer dette dog ikke ved, at uddannelsessystemet 
udgør en væsentlig baggrund for løsningen af de psykologiske 
opgaver, der hører ungdommen til. Spørgsmålet bliver derfor, hvor-
vidt og hvordan kan de unge bruge uddannelsessystemet – i denne 
sammenhæng gymnasiet – som et led i deres identitetsprocesser? I 
det følgende sættes der – gennem tre eksempler – fokus på valgene 
i et ungdomsteoretisk perspektiv med henblik på at gå lidt tættere 
på, hvordan tre forskellige unge – én fra hver af de tre strategier og 
tilgange – tillægger gymnasiet forskellige betydninger i den proces 
det er at gå fra barn til voksen, og hvordan valgene indgår i disse 
unges mere individuelle identitetsprojekter. De tre eksempler viser, 
at gymnasiet kan tillægges betydning og giver mening for dem som 
hhv. »frirum«, »mulighedsrum« og »udfoldelsesrum«.

Gymnasiet som frirum 
Oprindeligt og traditionelt har ungdomsforskningen sit udspring 
i ungdomspsykologien, hvor ungdomstiden er blevet opfattet som 
et moratorium og som en fase i livet med hertil hørende psykiske 
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forandringer i overgangen fra barn til voksen. Med begrebet »psy-
kosocialt moratorium« definerede Erikson ungdommen som en 
periode i livet, hvor man er fri for ansvar, pligter og arbejde og kan 
eksperimentere med forskellige roller og være fri for at være både 
voksen og barn og søge efter en hylde, der er ud til netop at være 
skabt for ham eller hende (Erikson, 1971). Et vilkår for moderne 
unge er dog, at det kan være svært at finde sin rette hylde, i og med 
at der hele tiden bygges om i reolsystemtet (Weber, 2003). Måske 
er det derfor, at for Anna fungerer gymnasiet netop som et sådan 
frirum, og hun foretager selv en eksplicit sammenkobling af det at 
blive voksen og at kunne træffe valg: 

Altså jeg tror det har noget at gøre med, at når man vokser op så finder 
man også ud af, hvem man egentlig selv er…og det har både gymnasiet 
og tiende klasse gjort meget til, og det har jeg virkelig været glad for. 
Men i gymnasiet der tror jeg folk de tager sig en arbejdsferie hvor de 
holder fri fra at skulle bestemme sig for hvad de vil være og så udvikler 
sig på den faglige måde…også på den lidt mere brede facon.

Som det fremgår spiller gymnasiet en central rolle i Annas proces 
med at blive voksen, hvilket hun forstår som at finde ud af, hvem 
man er – altså som en identitetsproces. En proces hun afkobler fra 
at have noget med et uddannelses- og arbejdsvalg at gøre, og som 
hun (i stedet) opfatter som en indre psykologisk proces. For Anna 
fungerer gymnasiet som en udskydelse for at træffe beslutninger 
om fremtidig uddannelse og arbejde, og der foretages en afkobling 
af sammenhængen mellem det faglige og uddannelsesvalget. Eller 
mere spidst formuleret: der rettes en – mere eller mindre bevidst 
kritik – af den målrettethed, hvorved valg af fag og studieretningen 
skal træffes, og at hvis gymnasiets faglige indhold udelukkende 
fungerer som middel til at nå andre og senere mål, så mistes der 
noget faglig glæde og fordybelse. 

Gymnasiet giver således mening for Anna som et sted, hvor 
hun får mulighed for at blive voksen og selvstændig, og hun si-
ger »man bliver meget selvstændig« af at gå i gymnasiet. Hun siger 
endvidere:
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Jeg tror også at alle de der politikere, de tror at gymnasiet er et sted 
hvor de unge bare kommer og er helt vildt glade for at lære en hel 
masse…altså for de unge der tror jeg også at halvdelen af det, det er 
at de gerne vil vokse op og kunne føle sig hjemme og få det godt med 
at møde nye mennesker…jeg tror ikke kun at det er det boglige, men 
at man også lærer at begå sig på en lidt anden måde som afveksling 
fra folkeskolen.

Her taler hun imod det, hun opfatter som værende den herskende 
politiske diskurs, hvor de unge er topmotiverede elever i skoletiden, 
og unge i fritiden. I stedet giver hun udtryk for, hvor meget det 
betyder at kunne føle sig godt til pas i skolen og at få nye og gode 
kammerater. Hun foretager en direkte kobling mellem det sociale 
og det faglige:

Jeg tror bare ikke at regeringen har set hvor meget det der sociale no-
get det betyder for vores indlæring. Og hvis vi ikke har styr på inde i 
vores hoveder hvem vi kender og hvem vi har som lærere og hvad det 
er for nogle lektier vi har for…Så dur det bare ikke, for så kan vi ikke 
rigtig lære noget… 

Også her retter hun en kritik mod politikerne og understreger be-
tydningen af det sociale miljø, og hvilke forudsætninger der skal 
være til stede for, at hun i hvert fald kan lære noget.

For en pige som Anna giver gymnasiet mening som et sted, hvor 
der er faglig og social rummelighed og bredde som led i hendes 
afklaringsproces:

…jeg vidste egentlig heller ikke hvad det var jeg gerne ville være 
bagefter, så det er egentlig en bred løsning for mig og det har jeg også 
været glad for…men jeg har heller ikke rigtig haft nogle forventninger 
til gymnasiet.

Anna etablerer hermed selv en sammenhæng mellem få forventnin-
ger og en bred og åben tilgang til gymnasiet, hvilket igen hænger 
sammen med, at hun ikke har truffet valg og beslutninger om, hvad 



60 Lene Larsen

hun vil efter gymnasiet. Gymnasiet får således en modsætningsfyldt 
funktion og betydning for hende, da det på den ene side skal give 
hende et frirum, fra at finde ud af, hvad hun vil være, samtidig med 
at det skal hjælpe hende med at finde ud af, hvem hun er. En proces 
der hverken teoretisk eller i praksis kan adskilles og som i stedet er 
tæt sammenvævet.

Gymnasiet som mulighedsrum
I takt med udviklingen af det (sen)moderne samfund er den so-
ciale mobilitet blevet individualiseret, og allokeringen til sociale 
positioner er blevet tiltagende afhængig af uddannelsesmæssige 
kvalifikationer. For nogle elever fungerer gymnasiet således som et 
mulighedsrum, hvor de med en studentereksamen får adgang til 
nye og flere muligheder.

Til forskel fra Anna er Sofie en af de unge, som har truffet beslut-
ninger om, hvilken videregående uddannelse hun vil søge ind på 
efter gymnasiet, og hvis man ved, hvad man vil efter gymnasiet, 
behøver man ikke bruge sin gymnasietid på at finde ud af det. Sofie 
bruger fortrinsvist gymnasiet som et led i en målrettet plan om i dette 
tilfælde at blive tandlæge, dvs. som kvalificeringsproces til fortsat 
uddannelse. Det er derfor også de langsigtede mål, der holdes fast 
i, når skolehverdagen bliver for sur og hård: 

Nogle gange tænker man da: Fuck det! Men så er det sammenholdet 
der gør at man bliver ved, og så har man også en drøm der gør at man 
ikke bare siger at nu gider man ikke mere.

Sofie understreger ligesom Anna kammeraternes betydning for 
skolehverdagen, og selvom hun ind i mellem tænker om skolen 
som hun giver udtryk for i dette citat, er hun generelt meget glad 
for gymnasiet »jeg har aldrig været mere glad for at gå i skole«, siger 
hun.

Gymnasiet giver således mening for Sofie på flere måder. Hun 
finder det meningsfyldt og lystbetonet i sig selv, og det fungerer 
som et kvalificerende middel til at få opfyldt planerne og drømmen 
om at blive tandlæge. 
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I forlængelse heraf går gymnasiet heller ikke ud på at finde udfol-
delsesmuligheder og tillægge disse betydning; det går snarere ud på 
at skabe overskuelighed og gennemskuelighed og at afkode, hvad 
skolen forventer af én. Valgstrukturen får betydning og værdi i og 
med, at eleverne i den samme klasse interesserer sig for det samme, 
og at alle arbejder målrettede, eksempelvis i forbindelse med grup-
pearbejde. At reducere kompleksitet og bruge sit overskud synes 
således at være Sofies svar på de mange udfordringer, hun synes 
hun står overfor:

Jeg synes også den der med at der er så mange lektier på gymnasiet og 
at man næsten ikke kan overskue det…men altså. Jeg synes da også 
når der er afleveringer at så er der meget, men det er da ikke sådan at 
man tænker at det klarer jeg aldrig det her.

Selvom Sofie er glad for gymnasiet så omtaler hun i højere grad fri-
tiden som det sted, hvor socialitet og selvudfoldelse har en plads, 
og det er snarere fritiden end skolen, der udgør et frirum:

…det er da vigtigt at man stadig væk kan dyrke sådan noget som ar-
bejde og sport, ellers tror jeg man kører død i det. Men det synes jeg 
også sagtens at man kan.

Skolen er ganske rigtigt ikke hele livet, og tilsyneladende får Sofie tid 
til både skole, arbejde og sport, hvilket nødvendigvis må indebære 
nogle skarpe prioriteringer og en god tidsmæssig planlægning. Så-
danne kompetencer fremhæver hun da også som et centralt udbytte 
af at gå i gymnasiet »jeg synes også man bliver god til at tage nogle valg 
med hensyn til prioriteringer«, siger hun.

Gymnasiet udgør således et mulighedsrum for en pige som Sofie, 
da det giver hende de videreuddannelsesmuligheder, hun ønsker 
sig. Herudover har hun mulighed for at passe sin skole sammen 
med klassekammerater, der interesser sig for det samme for hende. 
Sagt anderledes giver studieretningsgymnasiet i Sofies optik mere 
motiverede elever i de enkelte fag og større grad af fælles interes-
ser – og hermed større mulighed for målrettethed.
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Gymnasiet som udfoldelsesrum
For Anna er gymnasiet ikke en klar social og kulturel selvfølgelighed – 
om det er det for Sofie ved vi ikke, men det er en klar selv føl gelighed 
ud fra hendes plan om at blive tandlæge. For Jeppe er det en klar 
forventning fra både ham selv og andre, at han skal i gymnasiet. 

Jeppe er eksempel på en af de elever, der bruger gymnasiet som et 
sted, hvor man slås for sin ret. Retten til god undervisning, retten til 
informationer og træffe valg på baggrund af, retten til at konkurrere 
om de samfundsmæssige positioner, retten til at bruge skolen som 
et strategisk middel i kampen om at vinde en god position. Valget af 
gymnasiet og studieretning er således for ham led i en mere strate-
gisk plan:

…men det er jo også det med at jeg mener at det er fleksibelt…jeg f.eks. 
gå i den samme klasse og så kan jeg opgradere som jeg vil…og så bliver 
jeg så nødt til at have matematik på c-niveau fordi man max må have 
nogle bestemte niveauer…men så kan jeg så tage det på GSK bagefter…
og så har jeg tænkt på måske at læse på handelshøjskolen…

Jeppe er mindre præcis i sine fremtidsplaner end Sofie, men samtidig 
mindre snæver og han er mere afklaret, end Anna giver udtryk for 
at være. Han befinder sig godt med de mange valgmuligheder og 
jonglerer med dem:

Altså jeg har så valgt at opgradere samfundsfag til a-niveau og så 
bruge en valgblok på filosofi, fordi det er også noget der interesserer 
mig meget…de ligger en god bund.

Strategien bestået således i at finde noget der på én og samme tid 
har ens interesse og giver en vifte af videre uddannelsesmuligheder. 
I forlængelse heraf værdsætter han den fleksibilitet, studieretnings-
gymnasiet giver »jeg synes også at det er meget mere fleksibelt i forhold 
til hvordan den gamle reform var…i hvert fald efter min opfattelse«. Han 
sætter ligeledes pris på de skiftende sociale sammenhænge, der kan 
være en af konsekvenserne af reformen »det giver jo kun flere venner 
og en større omgangskreds«, siger han. Han er dog af den opfattelse, at 
reformen medfører flere »tabere« end i det tidligere gymnasium:
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…altså jeg har godt nok følt med det her valg af studieretning at der har 
været en del tabere på den måde at de ikke har fået deres studieretning…
og der er jo fordi der er foretaget valg…så de er måske ikke så frit stillet. 
Jeg tror der er flere tabere her end der var med den gamle reform, fordi 
der bare er nogle der må give afkald på deres studieretning…

Hvis man må give afkald på den studieretning, man har valgt, er 
man i denne forståelse i en taberposition, da man i udgangspunktet 
er blevet stillet nogle bestemte muligheder i udsigt, og som man så 
fratages rettet til alligevel at få.

Som elev har man også retten til at hjælpe læreren lidt på vej, hvis 
det skulle være nødvendigt:

Altså jeg har snakket med min matematiklærer om at han skulle give 
os denne her baggrundsviden så vi kunne se en sammenhæng i det 
han underviste om…for han er meget tilbøjelig til bare at stille sig op 
og skrive en masse ting på tavlen og det kan vi ikke lige som bruge til 
noget…vi kan ikke se sammenhængen, så han bliver nødt til at give 
os denne her matematiske historie som er nødvendig…

Gymnasiet får for en dreng som Jeppe således mening og betydning 
som et sted, hvor man udfolder sine interesser, kæmper for sin ret 
og udnytter den ret man har som bruger og forbruger og hvor man 
udfolder sine evner og strategier, således at man har et godt grund-
lag for sin videre fremtid.

5. Mange valg – forskellige betydninger

Som det er fremgået giver forskellige reformimplementeringsmodel-
ler forskellige mulighedsbetingelser i forhold til elevpositioner og 
graden af valgmuligheder og fleksibilitet. Forskellige modeller og 
muligheder som man må formode de enkelte gymnasier tilpasser 
markedets og kundernes behov, men som også kan være med til at 
fastholde eleverne i bestemte positioner. 

De fremanalyserede strategier, tilgange og positioner kan forstås 
som et samspil mellem elevernes sociale og kulturelle kapital og de 
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positionsmuligheder, skolerne stiller til rådighed. Ligesom kate
go ri erne »den kulturdemokratiske tilgang«, »den teknisk-logiske 
tilgang« og »den kreativt strategiske tilgang« i sig selv kan virke 
positionerende i forhold til måden, hvorpå eleverne positionerer sig. 
Beskrivelsen af disse tre tilgange og forholdemåder er et forsøg på at 
vise, hvordan forskellige elevgrupper håndterer det at gå i gym na siet 
i forbindelse med at skabe overensstemmelse mellem indre lyster og 
behov og ydre muligheder og betingelser. Det stigen de antal valg-
muligheder håndteres således forskelligt af de tre elevgrup per, hvor 
den første gruppe bliver stressede af de mange valg, der skal træffes. 
Den anden gruppe forsøger at minimere antallet af valgmuligheder 
og hermed skabe overskuelighed, hvorimod den sidste gruppe ser 
mange valgmuligheder som et gode i sig selv. At gøre hvad man 
har lyst til får således forskellig betydning for de tre grupper af 
elever, og der medieres forskelligt mellem  subjektive behov og de 
samfundsmæssige krav om at træffe et valg om  fortsat uddannelse. 
Tilsvarende formulerer de også forståelsen af og sammen hængen 
mellem valg, demokrati og kreativitet forskelligt, nemlig som noget 
overvejende kulturelt, teknisk og strategisk – alt sammen i forsøget 
på at finde en måde at gå til verden, der giver mening og betydning 
for dem og som er håndterbar i kampen om kulturel, social og øko-
nomisk kapital.

De tre eleveksempler med Anne, Sofie og Jeppe er valgt ud fra, 
at de viser tre forskellige måder at skabe mening og betydning i det 
at gå i gymnasiet, og at gymnasiet har tre forskellige funktioner for 
de tre unge. Eller rettere: De bruger fortrinsvis gymnasiet som hhv. 
frirum, mulighedsrum og udfoldelsesrum, da det for dem alle tre 
har samtlige funktioner, men hvor den ene fremtræder som værende 
tydeligere end de to andre. Gennem analysearbejdet har det vist sig, 
at de tre eksempler også viser ungdomsbegrebets tre dimensioner: 
en psykologisk, en social og en kulturel. For Anna er gymnasiet 
primært et sted, hvor hun forsøger at finde ud af, hvem hun er og 
i mindre grad en socialiserings og kvalificeringsperiode, hvor det 
for Sofie nærmest er omvendt, i og med hun har truffet et valg om, 
hvad hun gerne vil være. Gennem den kvalificering Sofie får i gym-
nasiet bliver hun i stand til at skabe sig nogle mulig heder, hun ellers 
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ikke ville have fået. For Jeppe fungerer gymnasiet som et sted, hvor 
han kan udfolde sig både personligt, socialt og kulturelt. Overført 
til ungdomsdiskussionen drejer det sig for de unge om at finde og 
anvende strategier til mestring af ungdomslivet med henblik på at 
erhverve en så god social placering som muligt i voksenlivet. 

Individualiseringen af den sociale mobilitet betyder, at ungdom 
ikke kun er den tid, hvor de unge bliver voksne, men også er en central 
periode for sociale forandringer. Fremtiden er i højere grad blevet 
de unges eget individuelle ansvar, hvorfor de unges er faringer er 
blevet vigtige for den enkeltes sociale placering i voksen livet (Mørch, 
1997). På denne måde kan samfundsudviklingen og ungdommens 
udvikling ikke forstås uden hinanden, hvor det moderne samfunds 
individualiseringsprocesser skaber en øget afstand mellem de unge 
og lønarbejdet og heraf følgende andre måder at være samfunds-
mæssigt individ på og ændringer i måden at udvikle identitet på. 
Generelt og mere konkret betyder dette, at ungdomsperioden er både 
identitetsdannelse, socialisering og kvalificering, social og kulturel 
konstruktion – og hertil hørende samfundsmæssig differentiering 
og sortering, og det er tiden, hvor der skal træffes mange og store 
valg (jf. Illeris, 2002) for alle unge, men som det er forsøgt vist til-
lægges de forskellige funktioner og opgaver forskellig betydning, 
og de italesættes forskelligt af forskellige elever. 

Den metodologi, der er anvendt i denne artikel, har (netop) til 
formål at vise, hvordan uddannelsesvalget kan forstås som værende 
spændt ud mellem samfundsmæssige, uddannelsespolitiske og sub-
jektive interesser både i et uddannelsessociologisk perspektiv og i et 
mere subjektivt perspektiv, og hvordan de mange valg udgør såvel 
et problemfelt som et spændingsfelt på både et samfundsmæssigt og 
et individuelt niveau. Ud fra en uddannelsessociologisk betragtning 
har de tre fremanalyserede elevgrupper forskellige sociale og kultu-
relle forudsætninger for at håndtere kravet om de mange valgmu-
ligheder, og de har i forskelligt omfang tilegnet sig – og betjener sig 
af – valgdiskursen. Dette rummer en vis fare for hierarkisering af de 
tre grupperinger, som kan være både uhensigtsmæssig og teoretisk 
for ensidig. Derfor er der anvendt et analytisk greb, som skal åbne 
analysen og rette blikket mod, at det der umiddelbart og med en 
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bestemt teoretisk optik ser ud som f.eks. kreativt, logisk eller stra-
tegisk med en anden optik for den enkelte kan være en af de andre 
ting. Den ungdomsteoretiske optik åbner blikket for at se valgene 
i sammenhæng med den proces, det er at gå fra voksen til barn, og 
at gymnasiet i den proces får og har forskellig betydning.

I forlængelse heraf er der gennem analysen ligeledes blevet stillet 
spørgsmålstegn ved den uddannelsespolitiske opfattelse af, at unge 
uden videre skal være i stand til at træffe afgørende valg om deres 
fremtidige uddannelsesforløb allerede i 9.klasse, da disse valg er 
styret ikke kun af rationelle og fornuftige overvejelser men også af 
indre og mere ubevidste lyster og behov. Som det er fremgået, er det 
langt fra alle unge, der på dette tidspunkt er i stand til hverken at 
overskue eller at mediere mellem indre lyster og ydre muligheder, 
og valg er noget der holdes fra dørene enten ved at minimere deres 
betydning eller ved at gøre gymnasiet til et sted og en periode, hvor 
man holder fri fra at træffe den form for beslutninger.

Noter

1. Dette bygger på en forståelse af, at sociale handlinger ikke alene er 
styret af og reproduktion af institutionelle strukturer, de producerer 
også selv strukturer og bidrager til transformering af de samfunds-
mæssige strukturer (Berger & Luckmann, 1971).

2. At forstå uddannelsesvalget som et spændingsfelt, der kan analyseres 
ud fra et funktionalistisk, modernitetsteoretisk og et ulighedsper-
spektiv er inspireret af Camilla Hutters’ ph.d.-afhandling: Mellem 
lyst og nødvendighed – en analyse af de unges valg af videregående 
uddannelse, Roskilde Universitetscenter, 2004.

3. Som nu hedder Det biovidenskabelige Fakultet ved Københavns 
Universitet.
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