
”Jeg er bange for at vælge forkert og finde ud 
af, at det slet ikke er mig overhovedet. Også 
fordi jeg slet ikke ved, hvad jeg vil nu, så jeg er 
bange for, at jeg om halvandet år ikke synes, 
det er så fedt mere”.

Ovenstående citat stammer fra en dreng i 9. 
klasse. Han er en af de 6.000 elever, som EVA 
følger i fire år på deres vej fra grundskole og 
videre i uddannelsessystemet. Og han er en af 
de mange unge – faktisk næsten halvdelen (44 
%), som oplever, at det er et stort pres at skulle 
vælge uddannelse. Det er desuden en bred 
gruppe af unge, der oplever et pres, som går på 
tværs af køn, karakterer og uddannelsesparat-
hedsvurdering. Dertil kommer, at en fjerdedel 
ikke oplever, at de får den hjælp, de har behov 
for i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

De unges oplevelse af pres er vigtig at tage 
alvorlig. Det er vigtigt at forstå årsagerne til 
presset, men også at sætte fokus på, hvad der 
kan gøres i uddannelses- og vejledningssyste-
met for at dæmme op for presset på de unge. 
Ellers er der risi-ko for, at mange unge vil for-
lade grundskolen uden at have den fornødne 
indsigt og overskud til at komme godt i gang 
med en ungdomsuddannelse. Tilsvarende 
kan oplevelsen af pres risikere at påvirke de 
unges trivsel, og nære en følelse hos den unge 
af ikke at være god nok. For ser man nærmere 

på, hvad det for faktorer, der presser de unge, 
så er det tydeligt, at oplevelsen af pres hæn-
ger sammen med, at der er stort fokus på de 
unges uddannelsesvalg – og at de unge skal 
håndtere mange forskellige krav og forvent-
ninger – både fra politikere, skole, forældre 
og fra dem selv. De skal vælge rigtigt, de skal 
komme hurtigt gennem uddannelsessyste-
met, de skal helst vælge en erhvervsuddan-
nelse og de skal vælge noget, der giver dem 
gode fremtidsmuligheder. Og de unge vil 
gerne gøre det godt og tager derfor valget af 
ung-domsuddannelse meget seriøst.

Mange er i tvivl
Udfordringen er imidlertid, at mange unge 
ikke oplever at have tilstrækkelig indsigt i 
deres egne interesser og i mulig-hederne i ud-
dannelsessystemet til, at kunne træffe et me-
ningsfuldt valg. Flertallet af de unge er først 
lige gået i gang med at danne en selvstændig 
identitet. 

Mange er derfor i tvivl om, hvad de inte-
resserer sig for rent uddannelsesmæssigt, 
og om deres interesser kommer til at ændre 
sig. Og de mangler kendskab til, hvad de for-
skellige muligheder i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet indebærer. Samtidig 
oplever mange, at rammerne i uddannelses-
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Unges oplevelse af pres 
skal tages alvorligt
Hvis presset omkring uddannelsesvalget skal 
reduceres, er det vigtigt at tilbyde en vejledning, 
der understøtter de unges læreprocesser
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pointe. Nemlig at det at vælge uddan-
nelse er en lære- og dannelsesproces. 
Der er – forståeligt nok – ikke mange 
unge, der allerede som 15 årige ved, 
hvad de skal i for-hold til uddannelse 
og job. Det er netop noget, de skal finde 
ud af. Dels ved at blive klogere på hvem 
de selv er, og hvad deres interesser og 
styrker er. Dels ved at udforske hvad 
forskellige muligheder i uddannelses-
systemet reelt indebærer, og hvad der 
vil være en meningsfuld og farbar vej. 

Hvis presset omkring uddannelses-
valget skal reduceres, er det derfor vig-
tigt at tilbyde en vejledning, der under-
støtter de unges læreprocesser. Vigtige 
elementer er her, at de unge kan drøfte 
og reflektere deres valg sammen med 
andre unge og sammen med en voksen, 
der har indsigt i uddannelsessystemet, 
og som kan understøtte de unges re-
fleksioner. Samt at de får mulighed for 
aktivt at udforske forskellige uddan-
nelser og job, f.eks. gennem brobygning 
og praktik. 

Begge dele er et fokus i den eksiste-
rende vejledning. Det store antal unge, 
der forsat mangler hjælp vidner imid-
lertid om, at der er brug for at udvikle 

systemet er med til at lægge et pres på 
valgprocessen. De bliver i tvivl om, 
hvad de forskellige regler i uddannel-
sessystemet indebærer – og om de kan 
leve op til dem. For eksempel fortæller 
nogle unge, at de er bange for at vælge 
forkert, fordi de er i tvivl om reglerne 
i uddannelsessystemet gør det muligt 
at vælge om. Andre fortæller, hvordan 
fokusset på at få høje karakterer er med 
til at skabe et pres om-kring uddannel-
sesvalget. Både i forhold til om de kan 
leve op til de adgangskrav, der stilles på 
de forskellige ungdoms-uddannelser, 
men også fordi det at få høje karakterer 
i grundskolen opleves som afgørende 
for, om de kan klare sig vi-dere i ud-
dannelsessystemet. Endelig er uddan-
nelsesparathedsvurderingerne med til 
at skabe et pres hos de unge. Både fordi 
processen kan gøre de unge bekym-
rede for, om de bliver vurderet parate 
til at starte på en uddannelse, men også 
fordi de unge kan blive i tvivl om, hvad 
der skal til for blive parat.

Valg er en læreproces
De unges udfordringer i forhold til 
uddannelsesvalget rummer en vigtig 
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44%
oplever, at det er et stort pres 

at skulle vælge uddannelse.

og styrke vejledningen yderligere – 
også i forhold til den store gruppe af 
elever, som i dag alene kan få kollektiv 
vejledning. 

Tilsvarende indikerer de unges ud-
fordringer omkring valget af ung-
domsuddannelse, at der også kan være 
behov for at udvikle på rammerne i 
uddannelsessystemet. For spørgsmålet 
er, om det nuværende uddannelsessy-
stem i tilstrækkelig grad giver de unge 
mulighed for at blive klogere, mens de 
uddanner sig? Og om de unge, der har 
behov for det, får den fornødne tid til 
at udforske deres valg? Både uddannel-
sesvejledningen og rammebetingelser-
ne er på den måde vigtige ind-satsom-
råder, hvis de unges oplevelse af pres 
skal vendes til læring og dannelse. Men 
det haster med at komme i gang, for 44 
% er et alt, alt for højt tal.

Læs mere 
EVAs undersøgelser finder du på:  
www.eva.dk/grundskole/ 
valg-ungdomsuddannelse
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