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Hvordan konstrueres valget?

Det komplekse valg
’Hvad har indflydelse på de tanker om hvad du skal videre frem?’
Der er selvfølgelig mange parametre. Interesser, er selvfølgelig
oplagte. Det er jo ikke fordi, jeg vil gå ud og vælge et eller andet,
som jeg overhovedet ikke gider. Men også ønsket for, hvad det er
for et liv, man vil leve. Hvordan er lønnen, når man kommer ud?
Hvordan er mulighederne for at få job og sådan nogle ting? Der
spiller samfundet også en rolle. Dels hvad er det for et samfund,
man skal ud i. Det er jo dumt at uddanne sig i et eller andet
erhverv, der er ved at uddø. Men også – jo, hvad der er af
muligheder. Skal det være privat eller offentlig ansat for eksempel.
(Mia i gymnasiet)
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Konstruktion af valget handler om mere
end interesse i indholdet
Hvordan bliver mit liv?

Virker folk søde?

Passer

Er det rart at være?

Selvudviklings-mulighede

r

det til m

i g?
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Valget – min egen opgave

Jeg er personligt på en eller anden måde nervøs for at blive
præget af sådan en studievejleder. Sådan en er jo ikke neutral.
Det ville være rart hvis han var, men der er jo ikke nogen der ville
være neutral. En studievejleder har også en idé om, hvad der
ville være godt at læse. Der ville jeg være nervøs for at blive
præget af det. Jeg vil gerne sådan træffe mine egne valg.
(Allan i gymnasiet)
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Valget er en proces
Jeg havde overvejet at søge ind på Københavns
Universitet og læse matematik og design. Det var så for
at skulle være gymnasielærer. Nu mere jeg tænker over
det, er jeg overbevist om, at jeg ville slå børnene ihjel,
inden at jeg ville få lært dem noget (griner). Jeg tror
ikke, at jeg ville egne mig særligt godt som lærer (…) Nu
hvor jeg tænker over det. Jeg tror ikke, at jeg ville kunne
holde ud, at skulle være lærer.
(Christine, inden sommerferien i gymnasiet)
Jeg er startet på lærerseminariet. Jeg har altid gerne
ville være lærer
(SMS fra Christine, tre måneder senere)
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Konstruktion af et valg-narrativ

Valg-narrativet
afprøves i sociale
relationer

Valg-narrativet
personliggøres
(retrospektivt og
prospektivt)

Valg-narrativet anerkendes
og tilpasses

Forskellige (modsatrettede)
interesser identificeres og
forhandles

Narrativet
udfordres
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Hvordan konstrueres valget?
§ Valget er en forhandling af forskellige interesser
§ Valget er ikke en enkeltstående beslutning men en fortløbende proces
§ Valget opleves som et individuelt ansvar
§ Valget må ikke være for forudsigeligt, men skal fremstå naturligt,
personligt, og ikke for snævert
§ Valgfortællingen afprøves, informeres og justeres i det sociale netværk
(særligt forældrene men også det sociale netværk i det hele taget). Også
her mulige valg præsenteres.
§ Information om uddannelserne sammensættes mange forskellige steder
fra (UG, nettet og personligt netværk) og de studerende danner en mosaik
af forventninger til, hvad en given uddannelse vil medføre, og hvordan de
passer ind.
§ Vejlederen en opslagsbog mere end en sparingspartner
§ Valg-narrativet indeholder en masse forventninger til den nye uddannelse

Hvorfor (fra)vælge teknat?
Gå til www.menti.com og brug koden 11 25 61
Skriv op til tre ord, du mener spiller ind
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Hvorfor (fra)vælge teknat?
Fravælges
teknat på det
forkerte
grundlag?

•
•
•
•

Giver adgang til at forstå mig selv
Giver adgang til at forstå verden
En særlig (tydelig) måde at tænke på
Dejligt at der er noget der rigtigt og
noget der er forkert
• Den naturvidenskabelige proces detektiv

• Det er spændende men ikke for mig
• Mangel på selvudvikling
• Ensomt, uinteressant eller mangel
på jobperspektiv
• Det er ikke den rigtige naturvidenskab
• For snæver og fastlåst måde at tænke på
• Udenadslære
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Science-identitet
Kan jeg se mig selv som en scienceperson?
Jeg har altid sagt sådan, at jeg gerne ville læse fysik eller
nanoteknologi eller et eller andet. Men jeg tror bare, at det bliver for
tørt til mig. Jeg er sådan meget. Jeg kan også godt lide at være
omkring andre mennesker. Og jeg kan godt lide at diskutere. Og
fysikken er bare meget sådan fastlåst. Med mindre du virkelig er
dygtig og kommer til at forske i de ting der ikke er udforsket endnu,
så er det meget fastlåst (…) Det er bare for tyndt. Det er det
simpelthen. Der er ikke nogen sådan speciel personlig udfoldelse i
det. Og jeg kunne ikke forestille mig ikke at skulle have noget at
gøre med sådan andre mennesker og sådan, overhovedet.
(Louise i gymnasiet)
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Science-undervisning
- Den implicitte studerende
Jeg synes sådan at kemi, hvor man står og laver et forsøg, der står
man og bruger halvanden time på at røre to væsker sammen og
varme det op, og køle det lidt ned og alt muligt. Og så får man måske
et farveskift. Der har jeg det sådan. Det er sådan spild af tid på en
eller anden måde. Svaret står i bogen, så er der for mig ikke nogen
idé i at bruge tid på at lave det.
Jeg synes ikke, at jeg er særlig god til at lære udenad. Det synes jeg
faktisk er blevet en ret stor del af naturvidenskab her i gymnasiet, at
man skal lære nogle formler udenad, og man skal lære nogle
enheder udenad.

Synonymer
som:
Helpful
Calm
Kind
Patient
Humble
Happy
Grateful

Science-kultur
- Kan jeg blive set som en scienceperson?
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Hvorfor fravælger de studerende teknat?
• De studerende oplever det som vanskeligt at relatere sig selv,
deres liv og interesser til teknik og naturvidenskab.
• De forventer ikke at deres interesser vil blive mødt på teknat.
• De studerende forventer ikke at teknat vil understøtte deres
udvikling af dem selv – og det er en vigtig betingelse for valget
• De forstår teknat-uddannelser som eksponent for rigid og
allerede færdigudviklet viden som man skal lære udenad.
• Nogle har svært ved at se et karriere-perspektiv, andre synes
blot ikke det er attraktivt
• De studerende adskiller teknat som forskning fra teknat som
uddannelse (forskning er der hvor udviklingen finder sted)
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Hvad kan vi gøre?
• Sørge for at (fra)valget baseres på informeret grundlag
(forventningsafstemning).
• Vise forskellige karrieremuligheder, og ikke kun stereotyper
fx. http://www.rollemodell.no/
• Passe på at det ‘sjove’ naturvidenskab ikke blot er lokkemad
• Overveje hvordan vi skaber plads til mangfoldighed i klasseværelset- både
interesser, aspirationer og måder at gøre naturvidenskab på
• Skabe tydelig - men forskellig relevans (til forskellige elever)
• Inddrage naturvidenskab fra elevernes egen livsverden
• Overveje hvilken implicit studerende vi retter vores undervisning mod (hvordan
skal man være forberedt, deltage etc.).
• Skabe sammenhænge på tværs af uddannelsesinstitutioner – ved en
folkeskolelærer og en unilærer hvordan der undervises på gym, og hvad der
undervises i?

Fravalget ikke kun eleverne der skal ændres, men også den måde vi
underviser på, det vi underviser i, og den måde vi taler om teknat på

Henriette T. Holmegaard, Department of Science Education
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