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SUMMARY 

Finishing higher educat ion and entering the job  market is an importan t t ransi t ion for  

any graduate. This period can be overwhelming as a  resul t  of  how one's educat ion  

has prepared the student for this transi t ion and how the graduate  independ ent ly acts  

upon enhancing his/her employabi l i ty.  Prior research has shown how impor tant  

certain fac tors l ike work experience, in terac t ion between theory and prac t ice and  

voluntary work can be, to faci l i tate the t ransi t ion.  

In need of a  qual i tat ive  and in -depth  perspect ive, this  mas ter  thesis  seeks  to  

contr ibute to the research f ield wi th a comparat i ve case study fol lowing the so-cal led  

hermeneutic theory of science. Previous f i ndings sugges t tha t graduates from study  

programmes l ike medicine, nursing and so cial  work experience an easier transi t ion  

to the labour market due to employabi l i ty -development being a more expl ic i t ,  

integrated and statutory part  of  the educat ion . Other programmes, l ike  social  science 

programmes, have employabi l i ty -development bui l t  in to  the  educat ion  in di f ferent  

ways such as employer - l inked projects,  internships and work -shadowing. Fol lowing 

these f indings,  the empir ical  data  is col lected through qual i tat ive  semi -st ructured 

interviews wi th nine undergraduates. The sample included f ive  students from the 

study of Law and four from Pol i t ics and Adminis trat ion, both from Aalborg Universi ty .  

These programmes are chosen on the basis of being examples of two extreme cases  

wi thin the social  science programmes at Aalborg Universi ty;  wi th Law be ing the most  

special ized programme oriented towards  a  speci f ic type of profession, whi le Pol i t ics  

and Administrat ion is v iewed as  the  mos t general  programme broadly oriented 

towards  many  di f ferent types of occupat ions. We seek  to  examine these di f fe rent  

groups of students as a mean to compare how the programmes di f fer in preparing  

the students  for  the transi t ion  and how the students  on their  own are t ry ing to  

enhance their  indiv idual  employabi l i ty.  

 

In l ine wi th previous studies, we draw inspira t ion from th e human capi tal  theory in  

the interpretat ion of  the  relat ionship  between higher educat ion c redent ials and 

labour  market outcomes. Moreover,  the  view on educat ion as  an investment  in fu ture  

job opportuni t ies is used to understand how graduates interpret the ir educat ion's  

role in p reparing them for the transi t ion to the labour market .  Furthermore,  the theory  

offers a way to understand how graduates rat ional ise their act ions and choices in  

enhancing thei r employabi l i ty given the spec i f ic and indiv idual  context  they are  

si tuated in.  Here we in terpret the students’  ac t ions wi thin the s tructures that form 

their educat ions  and how the  students respond to these structures.  

 

Our f indings show tha t higher educat ion students v iew themselves to  be  in a  

posi t ional  compet i t ion amongst a growing supply of graduates entering the labour  

market wi th s imi lar p rof i les and aspirat ions. Al l  the students in this case study took  
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the view that they would not en ter graduate jobs on the basis of s imply possessing  

graduate-level  credent ials.  I t  was apparent that the students do not v iew their  

employabi l i ty as being determined simply by their absolute level  of  credent ials and 

the ski l l  and knowledge acqui red by these.  This s i tuat ion lef t  students wi th a  

somewhat  confused sense of  the value and worth o f their  credent ials;  in part icular,  

the relat ionship between their meri ts in educat ion and i ts reward in the labour  

market.  Especial ly students  from the more  general  and broadly oriented programme 

had a  concern  regarding the direct t ransferabi l i ty of  their  academic qual i f icat ions  in  

the labour market.  

As a resul t ,  there  was  a common concern  amongst both types of students about  the  

need to add value  and dist inc t ion to these credent ials,  mainly as a  way  of 's tanding 

apart '  f rom other graduates wi th s imi lar prof i les and achievements. Again,  this was  

a concern more commonly found amongst  students from the more general  

programme. Through internships and student j obs the graduates seek development  

of extra-curr icula r  knowledge and ski l ls .  Thus,  studen ts ’  perceived need to  

credent ials dist inc t ion appears  to  be  inf luencing the types of rat ional i t ies they  are  

developing  around learning and enhancing thei r perceived employabi l i ty.  
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1. INDLEDNING 

Formålet med dette speciale er,  at  analysere samfunds fagl ige specialestuderendes  

uddannelsesforløb i  fo rhold  t i l  deres oplevede employabi l i ty i  overgangen f ra  

uddannelse t i l  arbejde. Her tages der udgangspunkt i  de studerendes udsagn og 

oplevelser  med afsæt i  den hermeneutiske  videnskabst radi t ion. For a t belyse  

problemsti l l ingen anvendes et  komparat ivt  casestudiedesign i  t i lgangen t i l  empir ien  

samt analysen heraf.  Denne er  baseret på kva l i tat ive sem istrukturerede interviews  

med i  al t  ni  in formanter fra hhv. Pol i t ik  og Administrat ion  og Jura på Aalborg  

Universi tet .  

 

2. PROBLEMFELT 

I  det følgende opsummeres de vigt igste fund og temaer fra eksisterende l i t teratur på  

området.  Nedenstående problemfel t  søg er ikke at være en udtømmende gennemgang  

af forskningsområdet ,  men skal  belyse hvordan t idl igere forskning har behandle t  

emnet  og hvi lke problemsti l l inger,  der  knytte r s ig hert i l .  Problemfel tet  fungerer  

dermed som udgangspunkt og ramme for spec ialet.  Det s kal  give indbl ik i  hvordan 

specialet og dets omdrejningspunkt placerer  s ig i  relat ion t i l  den eksisterende  

forskning,  samt hvordan emnet  derudover  kan anskues i  en sociologisk  kontekst.  

Dette leder t i l  s idst op t i l  specialets bidrag t i l  forskningen samt pr oblemformulering.  

 

2.1. OVERGANG FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDE 

Perioden hvor man t ræder ind på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse er v igt i g  

for enhver  kandidat  (Grosemans e t al .  2017).  I  denne proces  bl iver  de  studerende 

mere og mere afkoble t f ra studiet,  mens de samtidig orienterer s ig mod en ny fase i  

deres l iv .  Dette formodes a t danne grundlag for  nogle overvejelser og bekymringer i  

forbindelse med overgangen t i l  a rbejdsmarkedet,  og her  ses de studerendes  

kontekstuel le bet ingelser som vigt ige for at  kunn e fors tå deres oplevelser knytte t  

hert i l .  Nogle studier ser i  forbindelse med det te overgangen som den periode l ige  

efter dimission og før ansættelse (f .eks. Vanoverberghe et al .  2008),  mens andre  

undersøgelser påpeger v igt igheden af at  se overgangen i  s in  helhed, som en proces,  

der star ter under uddannelsesforløbet og strækker s ig hel t  ind i  a rbejdsl ivet t i l  man 

som nyansat er ’stabi l iseret ’  og ’ faldet t i l ’  i  de t første job (Grosemans et al .  2017;  

Teichler 2007).  Her kan overgangen f ra uddannelse t i l  a rbej de  deles i  f i re s tadier :  

”preparat ion, encounter,  adjustment and stabi l isat ion”  (Grosemans et al .  2017).  I  

relat ion  t i l  dette  bidrager Arnold Van Genneps  teori  om overgangsri ter  yderl igere  t i l  

at  kunne anskue netop denne overgang, som de studerende bef inde r s ig i .  Van 

Genneps fo rståelse a f overgangsri ter er,  i  relat ion t i l  specialet,  fo rdelagt igt  at  
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inddrage grundet hans meget generel le og teoret iske systematisering a f forskel l ige  

faser,  som man typisk v i l  kunne opleve når  mennesket går  fra  én  passage t i l  e n  

anden i  l ivet (Gennep 1960:166).  Faseinddel ingen fungerer derfor også som en 

fortolkningsramme - en  måde a t anskue de specialestuderendes  tænkning og 

kontekst hvori  de bef inder s ig.  

 

Overgangen mel lem studiel iv og arbejdsl iv anses i  specialet som et spæn dingsfel t  

mel lem to sociale posi t ioner –  to faser i  de specialestuderendes l iv.  Begrebet om 

overgangsri te r er nytt igt  i  relat ion t i l  problemsti l l ingen , da kandidatstuderende,  

gennem deres specialesemester,  i  høj  grad kan siges at bl ive mere og mere afkoble t  

f ra studiet i  s igte t mod deres fremtidige arbejdsl iv.  De studerende er således i  den 

indledende del  a f  overgangen og står overfo r at  skul le  forholde sig t i l  en  tvetydig  

passage af deres  l iv  (Hockey  2002:213).  Denne specialeafhandl ing zoomer ind  på 

’ the prepara t ion stage ’ ,  der er perioden under uddannelse, hvor man forbereder s ig  

t i l  overgangen og bl iver  k lar t i l  f remtiden (Grosemans  et al .  2017).  Specialet  ser  

derfor  nærmere på hvordan jur isterne og pol i tologerne bl iver forberedt  på  

overgangen gennem deres  uddannelsesforløb, samt  hvordan de på egen hånd 

påvirker forberedelsen gennem deres handl inger og valg undervejs.  

 

2.1.1. EMPLOYABILITY  

I  overgangen f ra uddannelse t i l  a rbejde , nærmere bes temt ’ fo rberedelsesstadiet ’ ,  

beskæft iger specialet s ig med employa bi l i ty -begrebet,  der senere teoret iseres t i l  

anvendelse i  analysen ( j f .  afsni t  5 .2 Employabi l i ty).  Employabi l i ty kan på dansk  

oversættes t i l  beskæft igelsesegnethed, hvi lket kan have mange forskel l ige  

betydninger afhængigt af  hvi lken kontekst begrebet anven des i .  Tidl igere har  

employabi l i ty -begrebet  været  de f inere t ud f ra  arbejdsmarkedets  perspekt iv (Yorke 

2006).  Her har man målt  indiv iders employabi l i t y ud fra kompetencer,  der  øger deres  

succes på arbejdsmarkedet samt færdigheder,  som arbejdsgivere vurderer  er  

nødvendige for  v i rksomhedens vi rke (Harvey  2001).  Man har  dermed def ineret  

employabi l i ty  næsten udelukkende ud fra  v i rksomhedernes gevinst ved deres  

medarbejderes employabi l i ty og  har med denne def ini t i on ikke  haft  øje  fo r hvordan 

employabi l i ty både er  påvirket af  og påvirker i ndiv idets handlemul igheder (Harvey  

2001; Brown e t al .  2003; McQuaid & Lindsay  2005; Yorke 2006) .  Der er således  

behov fo r en mere nuanceret fors tåelse af employabi l i ty -begrebet.  

 

På baggrund af de seneste bidrag t i l  forskningen, s er dette speciale employabi l i ty  

som både en inst i tut ionel  og  indiv iduel  præstat ion (Harvey  2001).  Vi  bevæger  os  

således væk fra t idl igere def ini t ioner af begrebet,  som ikke har haft  bl ik fo r hvordan 

både uddannelsessystemet og de studerendes selv spi l ler e n stor rol le i  udvik l ingen  
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af deres employabi l i ty.  Den ins t i tut ionel le employabi l i ty  referer t i l  s tudierne evne t i l  

at uddanne ’employable’  kandidater (Harvey  2001).  Her  ser  v i  derfo r nærmere på 

studiernes opbygning og samspi l let  mel lem teor i  og praksis,  s om kan have betydning 

for de studerendes employabi l i ty.  Den indiv iduel le employabi l i ty  vedrører imidlert id  

de studerendes egne valg og handl inger,  som kan øge deres employabi l i ty (Harvey  

2001).  Det kan eksempelvis være at tage e t studierelevant a rbejde, sa mt hvordan de  

studerende reagerer  på og agerer  i  det uddannelsessystem, som de er indlej ret  i .  

 

2.2. SAMSPIL MELLEM TEORI OG PRAKSIS 

Forberedelsesstadie t i  overgangen fra uddannelse t i l  arbejde er ,  som t idl igere  

nævnt,  perioden under  uddannelse.  Et af  de  pr imære fo rmål  med uddannelse  er,  at  

forberede studerende på arbejde og l ivslang læring (Endedi jk & Vermunt 2013; Le  

Maistre & Paré 2004;  Teichler 2007).  En vigt ig  overvejelse inden for uddannelse er  

derfor  hvi lken viden og hvi lke kompetencer,  der skal  udv ik les for a t  nå  disse mål  

(Yan et.  al  2013).  Flere studier  peger på at samspi l  mel lem teori  og  praksis samt  

arbejdsbasere t læring, spi l le r en væsentl ig rol le i  de studerendes oplevelse af  

overgangen f ra uddannelse t i l  arbejde og deres forberedelse hert i l  ( Karlsson 2011;  

Helyer & Lee 2014; Knight & Yorke 2003; Knight  & Yorke 2004).  For a t udnytte v iden,  

opnået gennem uddannelse, t i l  dens fulde potent iale må “ learning and doing”  ikke 

adski l les (Helyer & Lee 2014:352).  Et stærkt samspi l  mel lem teori  og praksis  

kontekstual iserer  med andre ord undervisningen og bygger  bro mel lem uddannelse  

og arbejde, hvi lket dermed styrker de s tuderendes employabi l i ty (Helyer  & Lee 

2014).  Ydermere opretholder samspi l let  mel lem teori  og praksis en højere  

uddannelsesstandard på vi deregående uddannelser.  Dette udvik ler fo rudsæt -

ningerne for ’p rofessionel  ekspert ise’ ,  der er relevant v iden og kompetencer,  som 

kan anvendes i  de studerendes arbejde efter endt uddannelse (Karlsson 2011).  Ved  

at knytte uddannelse  og arbejde tættere  sammen øges  samspi l let  mel lem teori  og  

praksis og dermed de s tuderendes  employabi l i ty.  En måde at  binde uddannelse og 

arbejde sammen er eksempelvis gennem arbejdsbaseret læring  og prakt ikforløb  

(Knight & Yorke 2003; Knight & Yorke 2004).  

På Aalborg Universi tet  –  hvorfra specialet henter dets informanter  –  arbejdes der ud  

fra problembaseret  læring (PBL). Læringsmodel len giver de studerende mul ighed for  

bl .a.  at  “samarbejde med erhvervsl ivet om løsning af  autent iske fagl ige problemer”  

og “bl ive godt k lædt på t i l  arbejdsmarkedet”  (AAU 2020a; Tynjäla 2008).  

Undervisningen er struktureret omkring problemer og man anvender teorier t i l  at  

f inde løsninger på vi rkel ige cases. Her skal  de studerende gøre brug af deres  

eksisterende teoret iske  viden i  praksis og i  samarbejde med andre s tuderende, da  

projektarbejdet o f te foregår  i  g rupper  (Tynjälä 2008).  Selvom PBL ikke  er  en  

arbejdsbasere t læringsmetode i  s ig selv,  så  involverer læringsmodel len at de  
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studerende øver mange af  de  færdigheder,  der e r nødvendige i  deres  fremtidige  

arbejdsl iv.  Dette skyldes at en kombinat ion af samarbe jde, v idensdel ing og 

selvstændigt arbejde, al le er meget v igt ige på arbejdsmarkedet (Tynjäla 2008).  

Forskning viser,  at  overgangen fra  uddannelse  t i l  arbejde kan opleves som usikker  

samt mere  ustabi l  og  dynamisk i  modsætning t i l  det velkendte, stabi le og t rygge l iv  

som studerende (Grosemans et al .  2017).  Studerende kan opleve denne usikkerhed 

forskel l igt  afhængigt af  hvi lken uddannelse man har og hvordan uddannelsesforløbet  

er t i l ret telagt.  Et studie  f inder eksempelvis,  at  man vi l  have en højere t i lbøjel igh ed 

t i l  at  opleve overgangen som sikker og s tabi l ,  hvis man eksempelvis e r uddannet  

psykolog, lærer,  læge mv.  Modsat v i l  overgangen opleves mere  usikker,  hvis  

uddannelsen i  højere grad lægger op t i l  de t velkendte spørgsmål “og hvad kan du så  

bl ive med din uddannelse?”  (Andersen & Ri is 2016:26).  Man kan her skelne mel lem 

uddannelser,  der er ret tet  mod et konkret erhverv samt har obl igatorisk el ler  

lovpl igt ig p rakt isk undervisning  el ler  uddannelser,  der  er  ret tet  mod et  bredere  

område på arbejdsmarkedet (Støren & Aamodt 2010; Harvey 2001).  Sidstnævnte,  

som f.eks . mange samfundsfagl ige el ler humanist iske uddannelser,  har  på  anden vis  

praksis indlej ret  i  uddannelsesforløbet  f .eks. gennem valgfag, semesterprojekter  og  

prakt ikforløb  (Harvey 2001) .  Her  lærer  de  stud erende at  anvende og videreudvik le  

v iden og kompetencer,  som er a f væsentl ig betydning, når de skal  ud på  

arbejdsmarkedet (Tynjälä 2008).  

Ovenstående indikerer dermed at der kan være stor forskel  på uddannelsernes  

t i l ret telæggelse. Dette kan være afhængig af hvi lket erhverv el le r område af  

arbejdsmarkedet,  som uddannelsen er rettet  mod. Uddannelsernes t i l ret telæggelse  

kan have indf lydelse  på de studerendes  forberedelse på overgangen t i l  

arbejdsmarkedet,  samt udvik l ingen af  de s tuderendes employabi l i ty.  Spec iale t søger  

at belyse og analysere  ovenstående, ved at  sammenl igne de to uddannelsesforløb 

som juristerne og pol i tologerne oplever.  Disse to uddannelser  er  under samme  

universi tet  og  fakul te t ,  hvorfo r de  grundlæggende er  bygget op om ’Aalborg -

model len’ ,  de r som t idl igere  nævnt tager  udgangspunk t i  problembaseret  læring.  

Specialet ser der for nærmere på hvordan de s tuderende fo rberedes t i l  overgangen 

fra uddannelse t i l  arbejde gennem deres uddannelsesforløb, der trods l igheder  også 

har mange forskel le.  
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2.3. ERHVERVSERFARING 

Selvom forberedelsesstadiet fo regår under uddannelse, så er det ikke alene 

uddannelsesforløbet ,  der har indf lydelse  på de studerendes  employabi l i ty og  

oplevelse  af overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Der er f le re faktorer,  der spi l le r ind  

som f.eks. erhvervserfaring.  

 

Forskning har v ist  at  der er en kløft  mel lem viden og kompetencer,  som er  

nødvendige og som efterspørges på arbejdsmarkedet og den viden og færdigheder,  

som t i legnes gennem formel undervisning (Tynjälä 2008).  To separate undersø gelser  

af universi tetsuddannede med 2 -10 års erhvervserfaring e fter  endt uddannelse  viste,  

at  kandidaterne fandt deres færdigheder u t i ls trækkel ige i  arbejdsl ivet.  Størstedelen 

sagde, at de havde lært de nødvendige kompetencer på arbejdet og ikke under dere s  

formel le uddannelse (Stenst röm 2006; Tynjälä et al .  2006).  Disse resul tater  

bakkes op af et  kval i tat ivt  studie f ra England, der  har  undersøgt måden,  

53 specialestuderende på tværs af fakul teter på forskel l ige videregående 

uddannelser forstår og fo rtolker  uddannelsens rol le  i  deres job - og  

karr ieremul igheder .  Her fandt  man,  at de studerende oplever,  a t  deres akademiske  

kval i f ikat ioner har en af tagende ro l le i  formningen af deres  

beskæft igelsesmul igheder i  hvad der op fattes som et overbefolket og  

konkurrencepræget ’kandidat -arbejdsmarked’  (Toml inson 2008).  Dette bakkes  

yderl igere op af Støren og Aamodts studie fra 2010, hvor de påpeger at  

uddannelsens anvendel ighed har mindre indf l ydelse på om de studerende får  e t  

arbejde, men en signi f ikant effekt på udføre lse  af  arbejdsopgaverne (Støren &  

Aamodt 2010).  Mens akademisk kval i f ikat ion fo rtsat ses som en betydel ig dimension 

af kandidaternes  employabi l i ty,  oplever kandidater i  st igende grad et  behov for at  

t i l føje værdi  t i l  deres akademiske kval i f ikat ioner for at  sty rke deres  posi t ion i  

overgangen t i l  arbejdsmarkedet (Toml inson 2008).  

 

Selvom uddannelse således giver g rundlæggende teoret isk v iden, så  oplever de  

f leste, som nævnt ovenfor,  at  de først  få r den relevante viden og kompetencer,  når  

de er kommet ud på arbejdsmarkedet (Stenström 2006; Tynjälä et al .  2006) .  Både 

studier fra  Danmark, men også andre skandinaviske lande, v iser  i  t råd med dette a t  

mange studerende ønsker at  opbygge relevant  erhvervser faring  mens de er under  

uddannelse (Andersen & Jacobsen 2017;  Opheim 2007).  Dette v iser s ig dog også 

kan være en udfordrende discipl in i  et  uddanne lsessystem, hvor det kan være svært 

at  balancere  både uddannelse og relevant  erhvervserfaring.  Studierne tyder  

derudover på, at  studerende også få r et  stort  udbytte af er hvervserfaringen, som 

styrker deres  fagl ighed (Andersen &  Jacobsen 2017) og derfor  også i  s idste ende 

deres employabi l i ty.  Med udgangspunkt  i  den betydning erhvervser faring lader t i l  at  

have på de studerendes employabi l i ty,  e r v i  derfor interesserede i  hvo rdan de 
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studerende selv styrker deres fagl ighed ved siden af studiet.  Resul ta terne af en  

undersøgelse  lavet  af  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser,  a t  studiearbejde er  

noget af det,  der reducerer ledighedsris ikoen mest.  Størst e f fekt har studiejobbet ,  

hvis det e r inden fo r den typiske branche el l er hvor man arbejder med folk med 

samme uddannelse (AE 2015).  Derudover synes det at være en common sense -

betragtning at relevant erhvervserfaring styrker de studerendes CV, udvider deres  

netværk og giver mul ighed  fo r at  v idereudvik le deres kompetencer.  Dette sty rker  

naturl igvis  deres employabi l i ty,  da de derfo r står stærkere  i  jobsøgningsprocessen,  

l igesom de også får bedre forudsætninger for  a t  udføre fremtidige arbejdsopgaver .  

 

2.3.1. SYMBOLSK VÆRDI I  FRIVILLIGT  ARBEJDE 

Foruden det lønnede s tudiejob, der kan sty rke  de studerendes  employabi l i ty,  så er  

det også en mul ighed at  have fr iv i l l igt  arbejde ved siden a f studiet.  Eksisterende 

forskning peger på, at  der kan l igger mange forskel l ige motiver bag hvorfor man  

vælger at fo retage fr iv i l l igt  arbejde. Man ske lner typisk mel lem al truist iske  el ler  

værdibaserede og ut i l i tar ist iske  motiver  (Cnaan & Goldberg -Glen 1991).  De 

værdibaserede motiver  t i l  f r iv i l l igt  a rbejde refererer f .eks. t i l  rel igiøse 

overbevisninger,  at  støt te en vigt ig sag, hjælpe andre osv. ,  mens de ut i l i tar ist iske  

motiver  knytter s ig t i l  at  forstærke human kapi tal ,  f .eks. ved at få erhvervser faring,  

udvik le kompetencer,  udforske kar r iereveje, styrke ens CV og udvide ens netværk  

(Handy et  al .  2010).  

 

Derudover peger  studier på, at  f r iv i l l igt  a rbejde har stor symbolsk værdi  overfo r  

potent iel le f remtidige arbejdsgivere (Quist  2015; Day & Devl in 1998).  Friv i l l ighed 

signalerer neml ig at den studerende besidder kval i teter,  som gør ham/hende t i l  en  

attrakt iv kandi dat,  der er v i l l ig t i l  at  t jene t i l  ‘ the greater good’  og ”gøre en ekstra  

indsats uden umiddelbar t  at  få noget t i l  gengæld”  (Quist  2015; Handy e t al .  2010;  

Katz & Rosenberg 2005).  Arbejdsgivere f i nder at  disse kandidater e r “good 

organiza t ional  c i t izens” ,  der er mere produk t ive  medarbejdere og er v i l l ige t i l  at  give  

afkald på deres private interesser t i l  fordel  for organisa t ionen (Handy et al .  

2010:500).   

Ovenstående viser dermed, at der er meget  at  hente for  de s tuderende i  et  f r iv i l l igt  

arbejde, der både kan t i lbyde dem erhvervserfaring, et  styrket CV og udvidet  

netværk, mens det  også sender e t s ignal  t i l  f remtidig arbejdsgiver om hvem man er  

som studerende.  Friv i l l igt  arbejde har  dermed stor symbolsk værdi ,  men giver også 

erhvervserfaring, der i  høj  grad styrker de studerendes employabi l i ty.  

 



13 

2.4. SPECIALETS BIDRAG 

Med udgangspunkt i  ovenstående problemfel t  og på baggrund af eksisterende  

forskning på området søger denne kandidatafhandl ing at belyse overgangen mel lem 

uddannelse og arbejdsl iv.  Her inddrages de studerendes  perspekt iver på deres  

uddannelsesforløb, som forholdes t i l  deres oplevede employabi l i ty.  Specialet søger  

at ud folde  oplevelsen af at  for lade én kontekst  og  indtræde i  en  ny.  Vi  zoomer  her  

ind på forberedelsesstadie t i  overgangen t i l  arbejdsm arkedet,  der således ses som 

perioden under uddannelse.  

 

Med belæg i  eksisterende fo rskning vi l  v i  a rgumentere fo r,  at  der  mangler  et  

perspekt iv  på  hvordan de studerende oplever  deres uddannelsesforløb og ud fra  

dette forklarer deres handl inger og valg  gen nem uddannelse, fo r at  sty rke deres  

employabi l i ty og posi t ion i  overgangen t i l  a rbejdsmarkedet.  Tidl igere studier har v ist  

hvi lke faktorer,  der styrker studerendes oplevede employabi l i ty,  men har ikke holdt  

det op imod hvordan de studerende fortolker de st rukturel le be t ingelser og handler  

som reakt ion  på disse.  Speciale t søger  dermed at  belyse hvordan ju r isterne og 

pol i tologerne på fo rskel l ig v is vurderer at deres uddannelse fo rbereder dem på 

overgangen t i l  a rbejdsmarkedet.  Herunder  hvi lke speci f ikke elemen ter,  de  

studerende fremhæver styrker deres oplevede employabi l i ty.  Det gør v i  da der ikke  

konkret  f indes  eksisterende fo rskning på området,  som beskæft iger sig  med at  zoome 

ind på de t i l -  og fravalg de s tuderende gør s ig i  posi t ioneringen f rem mod overgang en 

t i l  arbejdsmarkedet.  Specialet har derfo r også t i l  hensigt at  belyse et mere  

indiv idual isere t perspek t iv end t idl igere  fo rskning har  gjort .  Her t i l  analyseres  

hvordan de studerende rat ional iserer deres handl inger og valg for a t  få mest mul igt  

udbytte af deres uddannelse og bl ive godt k lædt på t i l  a rbejdsmarkedet.  

 

Specialet v i l  således  bidrage med:  

●  At forstå overgangen fra de studerendes perspekt iv på uddannelse i  den kontekst,  

de bef inder s ig  i .  

●  En kval i tat iv og nuanceret analyse af hvordan denne overgang er  inf lueret af  

uddannelsesforløbets  opbygning og dermed strukturel le bet ingelser.  

○  Herunder hvordan dette opleves fo rskel l igt  for hhv. jur isterne og pol i tologerne.  

●  At forklare hvordan de strukturel le be t ingelser påvirker  de  studerendes  

indiv iduel le handl inger  og  valg,  som ydermere har i ndf lydelse  på deres  oplevede 

employabi l i ty og overgangen f ra uddannelse t i l  arbejde.  



14 

2.4.1. PROBLEMFORMULERING  

På baggrund af  ovenstående problemfel t  og  den eksisterende fo rskning på området,  

arbejdes der i  denne kandidatafhandl ing ud fra følgende problemformulering, som 

skal  danne grund fo r specialets forskningsmæssige formål og placering:  

 

Hvordan oplever  samfundsvidenskabel ige specialestuderende deres  

uddannelsesforløb og hvi lke rat ionaler gør s ig her gældende i  rela t ion  

t i l  deres oplevede employabi l i ty i  overgangen t i l  arbejdsmarkedet?  

 

2.4.2. BEGREBSAFKLARING  

Samfundsvidenskabel ige speciales tuderende  er i  denne kandidatafhandl ing fem 

studerende f ra Jura og f i re fra Pol i t ik  og Admin istrat ion, der i  fo r året 2020 er i  gang 

med at sk rive speciale, dvs. på deres sidste semester  i  deres uddannelsesforløb. I  

denne sammenhæng sætter  v i  hovedsagel igt  fokus på kandidatdelen af de  

studerendes uddannelsesforløb ,  hvor  v i  analyserer de studerendes oplevelse af  

opbygning i  forhold t i l  bl .a.  semesterprojekter,  prakt ik,  valgfag mv. og hvordan dette  

påvirker deres  oplevede employabi l i ty.  

Employabi l i ty  kan på den ene side ses som udtryk for i nst i tut ionel le aspekter i  

uddannelsesforløbet ,  der sty rker de studerendes employa bi l i ty,  dvs. hvor gode 

studierne er t i l  at  uddanne ’employable’  kandidater.  På den anden side ses  

employabi l i ty  l igeledes  som udt ryk fo r de  studerendes indiv iduel le valg  og 

handl inger,  der kan tolkes  som måder at  styrke deres employabi l i ty på. Der tages  

udgangspunkt  i  employabi l i ty -begrebet fo r a t  anvende eksisterende fo rskning t i l  at  

analysere hvordan de studerende rat ional iserer  deres handl inger og valg gennem 

deres uddannelsesforløb frem mod overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Her er specialet  

inspirere t af  human kapi tal - teorien  i  perspekt ivet på uddannelse  som en investering  

i  f remtidige job- og karr ie remul igheder,  samt de studerende som ra t ionel le  og  

nyttemaksimerende indiv ider.  Dette uddybes i  afsni t  5.1.  Human kapi tal .  
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3. FORSKNINGSDESIGN: ET KOMPARATIVT CASESTUDIE 

Specialet udformes som et komparat ivt  casestudie, hvori  casene udgør  ‘ the  object  

of  study’  (de  vaus  2001:220).  Det  kval i tat ive casestudie udføres med afsæt i  

kval i tat iv metodologi  med henbl ik  på  at  opnå en dybdegående forståelse for  de  

cases, der undersøges  (Flyvbjerg  2010:472).  Styrken ved casestudiet e r,  a t  de t  

faci l i tere det kontekst - og vi rkel ighedsnære i  t i lgangen t i l  fel tet .  Derfor kan vi  med 

casestudiet  dykke ned i  speci f ikke eksempl i f iceringer  på et fænomen med det fo rmål ,  

at  beskrive og forkla re både indiv iduel le samt mul ige  kol lekt ive oplevelser af  

employabi l i ty (Flyvbjerg 2010:466).  I  dette spec iale kommer det komparat ive element  

t i l  udtryk gennem to fo rskel l ige cases , som er genstand for undersøgelsen.  

Specialestuderende på Ju ra og Pol i t ik  og Administrat ion på Aalborg Universi tet  

udgør  hver en  case, der  er udvalgt  på baggrund af  eksisterende forskning.  

Forskningen viser,  at  studerende fra uddannelser som Jura,  kan opleve overgangen 

t i l  arbejdsmarkedet  som f lydende,  da  uddannels en retter  s ig  mod et  speci f ikt  erhverv .  

Omvendt v i l  studerende fra mere generel le uddannelser som Pol i t ik  og  

Administrat ion have sværere ved overgangen, da uddannelsen rette r s ig mod mange 

forskel l ige områder på arbejdsmarkedet (Andersen & Ri is 2016:26; St øren & Aamodt  

2010; Harvey 2001).  Derfor ser v i  jur isterne som ‘special ister’  og pol i tologerne 

‘general ister’  inden fo r Det Samfundsfagl ige Fakul tet .  

 

Casestudiedesignet  består af  en vekselv i rkning mel lem en hol ist isk fo rståelse , som 

er casene i  deres helhed samt en embedded fo rståelse, hvor v i  også anskuer casen  

ud f ra dens  enkel tdele  -  al tså  de studerende og deres fortæl l inger  og  oplevelser  (de  

Vaus 2001:220-221).  For at opnå et dybdegående indbl ik i  hvordan jur iste rne og 

pol i tologerne di f ferent ierer s ig,  anvendes det komparat ive casestudie,  hvorved de 

studerendes oplevelser af uddannelsernes forskel le og l igheder sammenl ignes .  

Sammenl igningen af casene  gøres med henbl ik  på at anskue hvorvidt de studerende 

adski l ler s ig i f t .  deres oplevelse af uddannelsesforløbet samt den måde de agerer  

ud fra de st rukturel le bet ingelser,  for  at  sty rke deres  oplevede employabi l i ty i  

overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Derudo ver an tages det,  at  casene hver  især ikke  

udelukkende er homogene,  hvorfor  v i  l igeledes belyser eventuel le interne variat ioner  

i  casene.  

 

3.1. UDVÆLGELSE AF CASENE 

Da undersøgelsen indeholder e t komparat ivt  element,  e r det oplagt  at  vælge to  

uddannelser under samme fakul tet .  Dette skyldes, at  hvis de  to uddannelser  er  under  

samme fakul tet ,  v i l  v i  på nogle områder kunne sammenl igne dem, selvom s tudiernes  

opbyggelse måtte  være forskel l ige. Da man på Aalborg Universi tet ,  som t idl igere  

nævnt,  t i l ret telægger undervisningen på al le  uddannelser med udgangspunkt i  
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problembaseret læring (PBL), ser v i  også dette som et sammenl igningsgrundlag på 

tværs af Jura og Pol i t ik  og Administrat ion. Derudover  er sammenl igningsgrundlaget  

større , når v i  undersøger to uddannelser  på  samme universi tet ,  fakul tet  og dermed 

uddannelser placeret i  samme by. Dette begrundes med, at der v i l  være forskel l ige  

adgangskrav al t  ef ter om man uddanner s ig i  Aalborg el ler København, samt a t  

mul ighederne for studiejobs  kan være forskel l i ge afhængig  af geograf isk placering.  

V i  vurderer,  at  overvejelserne i  forbindelse med udvælgelsen a f casene har bidraget  

t i l  et  godt  sammenl igningsgrundlag t i l  a t  understøt te vores  komparat ive fo rmål.  

Selvom casene er udvalgt ud fra f le re af de samme karakterist ika , f inder v i  dog 

al l igevel  en heterogeni tet  inden for Det Samfundsfagl ige Fakul tet  på Aalborg  

Universi tet .  Denne heterogeni tet  er  med t i l  at  s tyrke vores komparat ive  element,  da  

vi  får mul ighed fo r at  vælge to uddannelser,  der selvom de er under det samme 

fakul tet ,  al l igevel  er  meget forskel l ige.  

De udvalgte cases kan i  den fo rbindelse karakteriseres som to eks treme cases inden 

for Det Samfundsfagl ige Fakul tet .  De er ekstreme i  den forstand, at de vedrørende 

deres sammenl igningsgrundlag bef inder s ig i  hver s in  ende af spektret,  når v i  k igger  

på den mest generel le uddannelsestype samt den mest fagspeci f ikke uddannelse.  

Den ekstreme case kan siges at være informationsrig,  fordi  den kan indeholde mange 

forskel l igar tede,  modstr idende og diskuterende perspekt iver,  s om ofte v i l  løf te  

argumentat ionsgrundlaget i  analysen.  Vi  mener  der for  også at  de  to  ekst reme cases  

vi l  danne det bedste grundlag for  både vores empir i indsaml ing, fortolkning af da ta  

samt senere analyse (Flyvbjerg 2010:474, 478) .  

 

3.1.1. PRÆSENTATION AF CASES 

Studerende fra Pol i t ik  og Administ rat ion skal  på baggrund af ovenstående forstås  

som general isterne. Det te begrundes  med at  v i  anser  dem som en faggruppe, der  

har en bred og generel  fagl ighed, hvor de grundet deres generel le  

uddannelsesforløb, kan besidde mange forskel l ige typer af st i l l inger.  På 

arbejdsmarkedet skal  de l igeledes  kæmpe om de samme st i l l inger  som eksempelvis  

antropologer,  kommunikat ionsuddannede og sociologer,  hvorfor det kan skabe 

forvi rr ing omkring, hvi lke  st i l l inger man som pol i tolog kan varetage og derfor  søge  

efter endt uddannelse. Eksisterende forskning viste os at studerende på 

uddannelser,  som ikke er rettet  mod et konkret erhverv el ler speci f ikt  område af  

arbejdsmarkedet,  kan opleve overgangen f ra studiel iv t i l  arbejdsl iv mere us ikkert  

(Andersen & Ri is 2016:26) .  B landt andet  på baggrund af denne påstand, er  

pol i tologerne udvalgt som den ene af specialets to cases.  

 

Udover specialestuderende fra Pol i t ik  og  Administrat ion , har v i  udvalgt  

specialestuderende fra Jura. Jura kan - i  relat ion t i l  de resterende uddannelser på  
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Det Samfundsfagl ige Fakul tet  -  ses  som ’ the  odd one out ’ ,  da  denne uddannelse er  

den eneste egent l ige ‘ fagprofession’  på Det Samfunds fagl ige Fakul tet  på AAU. De 

jobs, som juriste r typisk  v i l  kunne besidde,  kan sjælden t besættes af en  anden 

‘profession’ ,  netop fordi  jur iste rne er så  special iseret i  deres fag. Derudover  

uddanner  jur iste rne sig t i l  of te  at besidde en st i l l ing med en beskyt tet  t i tel ,  f .eks.  

advokat,  hvorfo r de al tså ikke konkurrerer med kandidater f ra andr e uddannelser .  

Juristerne udgør dermed den anden af specialets to cases og skal  på baggrund af  

ovenstående betragtes som ‘special iste r’  i  dette speciale.  
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4. VIDENSKABSTEORI  

Specialets v idenskabsteoret iske udgangspunkt ,  er inspirere t af  den  hermeneutiske  

videnskabst radi t ion .  Dette v i l  danne grundlag for måden vi  ønsker at opnå viden og 

inf i l t rerer derfo r også hele  kandidatafhandl ingen. Det  betyder  både at  vores brug af  

teoret iseringer,  fordomme og antagelser,  samt hvordan vi  tolker  informanternes  

oplevelser,  v i l  tage udgangspunkt i  det hermeneutiske perspekt iv.  V i  søger med 

inspirat ion  fra hermeneutikken en fo rståelse gennem fortolkning a f indiv ide t og den 

verden vi  lever i  (Højberg 2004:340).  Dette bl iver således også relevant,  da vi  ønsker  

at forstå og forklare de studerendes oplevelser relateret t i l  deres indiv iduel le og  

inst i tut ionel le employabi l i ty i  relat ion t i l  overgangen fra uddannelse t i l  

arbejdsmarked.  

 

Specialet inf lueres overvejende af den hermeneutiske erkendelsesmæssige 

forståelse - al tså dets epistemologi .  V i  ser derfor også fortolkningen, som en proces  

som kræver en hol ist isk og  dialek t isk fremgangsmåde, hvor  v i  søger  at  belyse 

fænomenets  helhed ud fra  dets  dele  (Højberg  2004:312).  De studerendes  subjek t ive  

oplevelse  af  deres uddannelsesforløb  og employabi l i ty,  ses  som den vigt igste  k i lde  

t i l  v iden. Vi  er derfor t ro mod de studerendes fortæl l inger og anser deres oplevelser  

som sandheden,  fordi  de t opleves som sandheden fo r dem.  Dette  gælder  uafhængigt  

om de studerendes fo rtolkninger er korrekte  el ler ej  (Højberg 2004:313) .  Dert i l  

forholder v i  os dog også moderat objek t ivt  t i l  de studerendes oplevelser,  ved at sætte  

dem i  relat ion t i l  de strukturer og det uddannelsessystem, som de er indlej ret  i .  Dette  

gøres fo r at  kunne fo rtolke de studerendes h andl inger og valg op mod de st rukturel le  

bet ingelser.  I følge  hermeneutikken må vi  dog i  denne proces  ikke negl igere de 

studerendes egne fortolkninger og fo rståelse af uddannelsesforløbet og deres  

employabi l i ty el lers kan vi  komme t i l  at  udelukke os fra en fy ldes tgørende forståelse  

af fænomenet.  Hvis v i  ikke forstår hvordan de s tuderende opfatte r og for tolker deres  

verden,  formår v i  ikke at forklare deres handl inger  (Højberg 2004:312) .  Vi  er  

opmærksomme på, at de studerende i  denne proces også er fortolkende  indiv ider,  

hvorfor også den dobbel te hermeneutik  e r i  spi l  (Højbjerg 2004:339) .  I  relat ion t i l  

dette bl iver det derfor også endnu vigt igere, at  fo rstå samspi l let  mel lem 

informanternes for tolkning af deres egne intersubjekt ive forståelser set i  lyset af  

både vores  fo rtolkningsrammer,  samt de kontekstuel le bet ingelser,  de  studerende er  

indlej ret  i  (Højbjerg 2004:338).  

 

V i  har  som forskere,  men også som specialestuderende,  en  overlappende l ivsverden 

med vores in formanter.  Dette kan ses  som en bias vedrørende vores tolkning  og 

forståelse af informanternes udtalelser,  da vi  som specialestuderende kan have 

forudindtaget holdninger og  fors tåelser ,  der kan være fó r styrende for  den tolkning  

vi  foretager af empir ien. En grundtanke indenfor hermeneutikken er dog, at v i  som 
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forskere  skal  sætte vores  fordomme og forståelser i  spi l ,  og vi  anser  derfor også den 

overlappende l ivsverden som en indsigtsfuld forforståelse for  info rmanternes  

l ivssi tuat ion. Derudover har  v i  skabt en  større forståelseshorisont  gennem blandt  

andet eksisterende l i t te ratur og undersøgelser på området.  Her er v i  blevet  k logere  

på hvordan andre samfundsforskere t idl igere har forholdt s ig t i l  fænomenet.  Denne 

t i lgang har således et dual ist isk karaktertræk, som også er indlej re t  i  

hermeneutikken. Vores forfo rståelse  påvirkes  således både af  eksisterende teori ,  

såvel  som den viden, der udfolder s ig i  forskningen og er indlej ret  i  empi r ien, samt  

den l ivsverden som vi  deler med vores informanter (Layder 2011:2) .  

 

I  den dialog,  som interviewsi tuat ionen mul ig gør,  opløses modsætningen mel lem 

forskerens og ak tørens forståelseshorisonter,  hvor det ikke  handler  om at  nogen af  

os skal  have patent  på  sandheden, men at  v i  skal  give os  selv lov  t i l  at  forstå det,  

den anden forstår.  Dermed indgår  v i  i  en såkaldt horisontsammensmeltning og vi  

udvider vores horisont i  takt med at vores fordomme revurderes (Højberg 2004:324).  

I  denne proces veksler v i  hele t iden mel lem dele og helhed for at  opnå forståelse.  

Dette kaldes fo r den hermeneutiske ci rkel ,  hvor  dele kun kan forstås, hvis de sættes  

i  relat ion t i l  helheden,  og  omvendt kan helheden kun forstås, hvis v i  tager  højde for  

delene (Højberg  2004:312).  Dette s temmer l igeledes overens med vores  

casestudiedesign,  hvor  v i  gennem embedded enheder,  forsøger  at  forstå casenes  

helhed. Samtidigt kan vi  kun  bl ive klogere på uddannelsernes evne t i l  at  k læde de 

studerende på t i l  arbejdsmarkedet,  hvis v i  undersøger delelementerne,  som i  det te  

t i l fælde er de studerendes opfattelse af  uddannelsesforløbet samt hvi lke  

overvejelser,  de har i  fo rbindelse med de handl inger og valg de foretager undervejs.  

Denne vekselv i rkende bevægelse, der sker  mel lem del  og helhed, e r en af  

principperne ved den hermeneutiske  ci rkel ,  som er udgangspunktet for hele  den 

ovenstående erkendelsesmæssige princip (Højberg 2004:341).  

 

Specialet a rbejder ud f ra en vekselv i rkning mel lem det  indukt ive og dedukt ive . Det  

dedukt ive element afspej les eksempelvis i  måden eksisterende forskning anvendes  

i  specialet,  hvor det danner rammen for et delv ist  tematisk udgangspunkt.  Dette  

gøres blandt andet på  det grundlag at v i  på forhånd ved r igt ig meget om, hvi lke  

elementer af studiel ive t har en indvirkning  på de studerendes employabi l i ty.  

Derudover arbejder v i  dog også delv ist  i ndukt ivt ,  hvor v i  forholder  os åbne og 

nysgerrig på empir ien og eventuel le nye t emaer og perspekt iver,  der måtte  opt ræde 

under  empi r i indsaml ingen. Den videre proces  og udformningen af specialet  leder  

derfor også op t i l  en mere løs og eklekt isk struk tur samt ad -hoc præget t i lgang, hvor  

v i  i  f lere processer t i lskynder en vekselv i rkning (Birk ler  2016:79).  Specialets  

dedukt ive  og indukt ive  elementer kan dermed også ses som et udtryk for  en hol ist isk  

forståelse , hvor  delene udgør helheden.  
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5. TEORETISERING 

I  følgende vi l  speciale ts teoret iske  udgangspunkt p ræsenteres. De to udvalgte  

teoret iske koncepter,  ‘human kapi tal ’  og ‘employabi l i ty ’ ,  er med t i l  at  rammesætte  

både empi r i indsaml ing og senere  analyse og fortolkning  heraf.   V i  har dermed 

udvalgt relevante teoret iske begreber,  som operat ional iseres og anvendes som 

inspirat ion  t i l  vores  inte rviewguide,  og fungerer derfor senere som vej ledende og 

strukturerende for det analyt iske arbejde (Jacobsen 2012:267).  De teoret iske  

koncepter v i l  således  fo rsyne os  med en rute ind i  fortolkning og analyse af  empir ien  

gennem hele undersøgelsen (Layder 199 8:109, 112).  Formålet er ikke st r ingent at  

teste teorier,  men at lade de disse koncepter være inspirat ion t i l  specialets  

udformning og analyt iske elementer.  Dermed vi l  brugen af disse sammen med 

eksisterende forskning, indikere hvi lke temaer og områder,  so m bør undersøges  

nærmere (Layder 1998:108-109, 111).  

 

5.1. HUMAN KAPITAL 

Gary S. Becker var  pro fessor  i  økonomi  og soc iologi .  Hans forfat terskab om human 

kapi tal  har ha ft  stor indf lydelse på uddannelses - og arbejdssociologien. Flere har før  

Becker udvik le t  ideen om human kapi tal  ( f .eks . Ted Schul tz,  Jacob Mincer,  Mi l ton  

Friedman, Sherwin Rosen),  men det var Becker,  der anlagde det fulde konceptuel le  

fundament for teorien om human kapi tal  ved a t kombinere teorien  med detal je rede 

empir iske analyser  (Coleman 1993) .  

 

Human kapi tal  akkumuleres over t i d gennem forskel l ige arenaer.  Det  opbygges  

hovedsagel igt  gennem uddannelse,  hvor indiv ider t i legner  s ig  v iden og kompetencer,  

der har i ndf lydelse  på indkomst og f remtidige  job -  og karr ie remul igheder (Becker  

1994:17, 20, 34).  Derudover  påvi rker  de handl inger og valg,  som studerende 

foretager undervejs i  deres uddannelses forløb også deres posi t ion på 

arbejdsmarkedet (Becker 1994:34).  Det kan eksempelvis være overvejelser i  

forbindelse med valg  af s tudieretning , valgfag , special isering  og prak t ikforløb ( j f .  

afsni t  2.  Problemfel t ) .  

 

Investering i  uddannelse giver,  i følge Becker,  udbytte på et social t  og indiv iduel t  

niveau. De sociale fordele ved investering i  uddannelse kommer t i l  udt ryk i  form af  

en høj tuddannet og f l eksibel  arbejdsstyrke,  der  på sigt  v i l  sty rke  samfundets  

økonomi.  De indiv idu el le fordele afspej les i  højere indkomst over t id ,  såvel  som 

bedre karr ieremul igheder (Becker 1994:17; Toml inson 2008:50).  V ideregående 

uddannelse ses derfo r som en del t  investering mel lem de indiv iduel le studerende og 

staten, der begge drager fordel  af  in vesteringen (Toml inson 2008).  
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Specialet er inspire ret af  human kapi tal - teoriens perspekt iv på uddannelse som en 

investering , der over t id giver de studerende viden og kompetencer,  som yderl igere  

resul terer i  bedre mul igheder på arbejdsmarkedet.  Ved at ‘ado ptere’  dette perspekt i v  

belyser v i  hvordan de studerende oplever  uddannelsesforløbet  og hvorvidt  de  

oplever at deres uddannelse t i lbyder den rette  v iden og de rette kompetencer,  som 

de får  brug fo r på  arbejdsmarkedet.  V i  tager så ledes udgangspunkt i  de ind iv iduel le  

fordele ved inves tering  i  uddannelse .  

 

En anden arena,  hvor human kapi tal  l igeledes opbygges er gennem arbejde. Her  

påpeger Becker at selv universi tetsuddannede  “are  not wel l  prepared fo r the  labor  

market when they leave school” ,  men får i  stedet  formel  og uformel  

kompetenceudvik l ing ( ‘on - the- job’ - t raining) i  a rbejdet e f ter endt uddannelse (Becker  

1994:42).  Det te har en posi t iv ind f lydelse på indiv idets indkomst i  takt med at man 

får øget  erfa ring.  Ydermere mener Becker a t investering i  kompetence udvik l ing  

gennem arbejde kan være mindst l ige så vigt ig som investering i  uddannelse (Becker  

1994:42-43).  Selvom Becker her taler om arbejde efte r endt uddannelse og hvordan 

kompetenceudvik l ing påvirker indkomst,  ser v i  det samtidig som udt ryk for hvor v ig t i g  

erhvervserfaring  er,  også undervejs i  uddannelse ved siden a f studiet,  f .eks.  i  form  

af et  studierelevant arbejde. Som eksisterende forskning påpeger v idereudvik ler de  

studerende gennem studierelevant arbejde deres kompetencer og analyt iske evner i  

praksis ( j f .  afsni t  2.3. Erhvervserfaring).  Dette ser  v i  som udtryk  for  den 

kompetenceudvik l ing, som Becker t i l lægger værdi  i  arbejdsl ive t med henbl ik på  

opbygning af human kapi tal .  

 

I  perspekt ivet på uddannelse som en investering, ser human kapi tal - teorien  

indiv iders handl inger og valg vedrørende uddannelse på et stærkt indiv idual isere t  

niveau. Teorien antager,  at  indiv ider t ræffer autonome, bevidste valg og a fvejer de  

oplevede fordele ved uddannelse mod omkos tningerne (Toml inson 2008).  Det er  

således i  høj  g rad et u t i l i tar ist isk og ‘selvopt imerende’  perspekt iv på indiv iders  

handl inger og valg i  forbindelse med uddannelse i  forfølgelsen af deres  

arbejdsmarkedspotent iale (Toml inson 2008).  Indiv ider ses derfor som rat ionel le og  

nyttemaksimerende i  deres handl inger og  valg  i  forbindelse med uddannelse . Man 

kan kri t isere dette  høj t  indiv idual iserede perspekt iv for  ikke a t have øje fo r hvordan 

strukturer indlej ret  i  uddannelsessystemet  også påvirker indiv iderne.  Vi  har dog et  

hermeneutisk inspireret udgangspunkt i  t i lgangen t i l  v iden, hvor v i  fortolker de  

studerendes  fortolkninger,  der her  kan ses som deres rat ional iseringer.  Vi  tager  

dermed udgangspunkt i  de studerendes subjekt ive oplevelser,  der ses  som den 

vigt igste k i lde t i l  v iden i  dette  speciale.  Disse oplevels er  fo rholdes  ydermere t i l  de  

studerendes  opfa ttelse  af deres  uddannelses  opbygning og dermed strukturel le  

bet ingelser.  
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Becker udvik lede human kapi tal - teorien med henbl ik  på  at  belyse effek ten af  

uddannelse på indkomst over t id,  men vi  ser  imidlert id også teoriens analyt iske  

potent iale i  en l idt  anden kontekst i  relat ion t i l  specialets problemsti l l ing. Her  

anvendes  teorien  i  et  mere  mik rosociologisk  og kval i tat ivt  perspekt iv  t i l  a t  studere  

hvordan indiv ider undervejs i  deres uddannelsesforløb oplever uddann elsens rol le i  

forberedelsen på overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Derudover mener v i  at  human 

kapi tal - teorien kan anvendes som inspirat ion t i l  at  analysere hvordan de studerende 

rat ional iserer  deres handl inger og valg under  uddannelse med henbl ik  på  at sty rk e  

deres  posi t ion  i  konkurrencen om at få et arbejde e fter  endt uddannelse.  Human 

kapi tal - teorien  fungerer dermed som støtte under analyse og fortolkning af vores  

empir i ,  mens vi  i  denne proces også arbejder v idere med teorien på en l idt  anden 

måde end den oprindel igt  e r udvik let  t i l .  V i  går således i  dialog med teorien i  

forbindelse med analyse og fortolkning af specialets empi r i .  

 

5.2. EMPLOYABILITY 

Eksisterende forskning har  påpeget  at studerende i  s t igende grad oplever a t deres  

fremtidige job - og karr ieremul igheder er fo rmet  og in f lueret af  andet end blot deres  

uddannelse (Toml inson 2008; Støren & Aamodt 2010; Andersen & Jacobsen 2017).  

Studerende ser generel t  e t  behov fo r at  t i l føre værdi  t i l  deres akademiske 

kval i f ikat ioner  for  at  s tyrke deres posi t i on f rem mod arbejdsmarkedet (Toml inson 

2008; Støren & Aamodt  2010).  Set  i  lyset af  disse studier har human kapi tal - teorien  

nogle begrænsninger,  når de t kommer t i l  at  fork lare forholdet mel lem uddannelse og 

fremtidige job- og kar r ieremul igheder.  Teorien forkla rer ikke hvi lke faktorer i  

uddannelsesforløbet ,  der speci f ikt  opbygger kapi tal ,  l igesom der også er  

begrænsninger  i  fo rhold  t i l  a t  fo rklare  betydningen af  elementer uden for  studiet,  der  

påvirker de studerendes employabi l i ty.  

Her inddrages employabi l i ty -begrebet ,  der e r empir isk udledt f ra  eksisterende 

forskning ( j f .  afsni t  2.  Problemfel t ) ,  t i l  at  belyse speci f ikke  elementer  i  

uddannelsesforløbet  og ved siden af  studiet ,  der har indf lydelse på de studerendes  

employabi l i ty.  Employabi l i ty -begrebet t i lbyder,  sammen med human kapi tal - teorien,  

et  bl ik på uddannelse  som investering og de studerendes rat ional iseringer  af deres  

handl inger og valg, ved at t række på eksis terende forskning, der v iser hvi lke  

aspekter i  og ved siden af uddannelsesforløbet,  som styrker de n oplevede 

employabi l i ty.  Dermed kan vi  ud f ra empir iske studier,  der har v ist  hvad der sty rker  

studerendes employabi l i ty i  overgangen fra uddannelse t i l  arbejdsmarked,  analysere  

de studerendes rat ional iseringer.  Samtidig kan vi  belyse hvorvidt ' investerin gen'  i  

uddannelse, ud fra de studerendes oplevelse, giver udbytte i  fo rm a f bedre job - og  

karr ieremul igheder  ( j f .  afsni t  5.1 . Human kapi ta l ).  
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Som nævnt indledningsvist  i  specialets  problemfel t  er  der mange forskel l ige  måder  

at anskue employabi l i ty -begrebet  på, der varie rer afhængigt a f  konteksten som det  

anvendes  i .  Det e r derfo r også et uklart  og abstrakt  begreb,  som kræver  en  klar  

def ini t ion. Eksisterende forskning på området har v ist  at  der både er indiv iduel le og  

inst i tut ionel le  faktorer,  der  har indf ly delse  på studerendes  employabi l i ty i  

forberedelsen på overgangen t i l  arbejdsmarkedet ( j f .  afsni t  2 .  Problemfel t ) .  V i  ser  

derfor employabi l i ty som en blanding af inst i tu t ionel le og indiv iduel le faktorer.  Man 

kan således tale om en inst i tut i onel  employabi l i t y ,  der henviser  t i l  uddannelsernes  

evne t i l  at  uddanne ‘employable’  kandidater (Harvey 2001) .  Dette kan bl .a.  været  

måden hvorpå uddannelsesforløbet er t i l ret telagt samt  samspi l let  mel lem teori  og  

praksis.  Indiv iduel  employabi l i ty  re fererer t i l  de  handl inger og valg, som studerende 

foretager  gennem deres uddannelsesforløb, der kan s tyrke  deres employabi l i ty  

(Harvey 2001) .  Det kan f .eks. være måden de vælger fag på gennem deres  

uddannelse, valget  om at  tage et  studierelevant  arbejde el ler andet,  som forsknin gen 

peger på kan styrke employabi l i ty.  

Employabi l i ty handler både om at  posi t ionere sig  selv i  konkurrencen om at  få  

arbejde  efter  endt  uddannelse, men i  l ige  så  høj  grad om evnen t i l  at  udføre  a rbejdet  

( j f .  afsni t  2.  Problemfel t ) .  Det te relaterer  s ig t i l  perspekt ivet  på  uddannelse som en 

investering  inspire ret a f  human kapi tal - teorien, hvorved de studerende således  

‘ investerer’  i  uddannelse, for  at  stå stærkere i  konkur rencen om arbejde. Gennem 

deres handl inger og valg  undervejs søger de  studerende l igeled es at få  mest mul igt  

ud af deres uddannelse for at  have den rette v iden og kompetencer,  som de skal  

bruge i  deres arbejde efter endt uddannelse . Vi  tager således udgangspunkt i  de  

studerendes oplevelser af både den inst i tut ionel le og indiv iduel le employabi l i ty i  

analysen af hvordan de oplever deres  uddannelses rol le  for  deres fremtidige job - og  

karr ieremul igheder .  Derudover  ser v i  de studerende som fortolkende og rat ionel le  

indiv ider,  og anvender derfor deres oplevelser og fortæl l inger t i l  at  analysere og 

fortolke, hvordan de søger at styrke deres employabi l i ty gennem deres handl inger  

og valg.  
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6. METODISKE OVERVEJELSER 

Følgende afsni t  v i l  præsentere specialets brug af den kval i tat ive metode. Vi  søger  

at afdække specialestuderendes indiv iduel le  fortolkninge r og oplevelser  af deres  

uddannelsesforløb samt  hvi lke  valg,  de  gør sig på baggrund af  dette.  Vi  ønsker derfo r  

også a t opnå en dybdegående og fortolkende forståelse af de studerendes  egne 

oplevelser.  Den kval i tat ive metode er  kendetegnet ved netop at gå i  dybden i  

belysningen af et  givent fænomen (Brinkmann & Tanggaard 2015a:13 -14),  og vi  

anser derfor det kval i tat ive in terview som den mest fordelagt ig metode t i l  at  besvare  

problemformuleringen. Med den kval i tat ive metode, kan vi  således belyse og 

analysere indiv iders egne fortæl l inger og dermed komme hel t  tæt på hverdagsl ivets  

kontekst,  hvori  oplevelserne bl iver  t i l  (Ri is 2005:150).  Med inspira t ion f ra vores  

hermeneutiske udgangspunkt e r samtalen derudover som forskningsteknik,  særl ig  

god t i l  at  indfange de mik ro-orienterede perspekt iver,  som er relevante fo r  

besvarelse af p roblemformuleringen (Højberg 2004:340).  Dette gøres speci f ikt  ud fra  

en række af semistruk turerede enkel tmandsin terviews.  

 

6.1. SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWS 

I  et  kval i tat ivt  forskningsinterview  e r forskerens rol le at st i l le spørgsmål og lyt te t i l ,  

hvad indiv ider selv bere tter om deres levede verden (Kvale & Brinkmann 2015:17) .  

Forskningsinterviewet har t i l  fo rmål  at producere viden baseret på hverdagsl ivets  

samtaler,  og viden konst rueres der for i  samspi l let  og samtalen mel lem informanten 

og interviewer (Kvale & Brinkmann 2015:20; Højbjerg 2004).  Ved at benytte samtaler  

som empir i  i  specialet ,  forsøger v i  gennem det kval i tat ive forskningsinterview, at  

forstå verdenen ud fra de s tuderendes synspunkter forud for v idenskabel ige  

forklaringer.  Det te gøres ved at indhente beskrivelser af i nformanternes oplevelser  

i  deres levede verden,  med henbl ik på at for tolke betydningen af  dem (Kvale  &  

Brinkmann 2015:19).  Det  e r dog væsentl ig t  at  h ave for øje,  at  forskningsinterviewet  

ikke er en ’neutral ’  teknik,  som opnår upåvirkede svar fra informanten, da det er os  

som forskere, der sætter dagsordenen for samtalen og derigennem def inerer og  

kontrol le rer s i tuat ionen (Kvale & Brinkmann 2015:22).  V i  må derfor re f lektere over  

selve interviewprocessen og resul taterne heraf,  ved at  være opmærksomme på vores  

rol le som interviewer, og hvordan bestemte spørgsmål kons truerer  bestemte svar  

(Brinkmann & Tanggaard 2015b:30).  Dette  har v i  haft  for øje i  udarbej delsen af  

interviewguiden, hvor v i  har  været opmærksomme på ordlyd og rækkefølgen af  

spørgsmål.  Derudover har v i  givet info rmanten plads og t id t i l  at  udfolde sine svar ,  

uden påvirkning  af yderl igere t i lskyndende og ledende spørgsmål fra vores side.  

Da vi  er i nspire rede af den hermeneutiske t i lgang t i l  v iden, stemmer  det  

semistrukturerede interview godt overens med specialets  v idenskabsteoret iske  

udgangspunkt,  hvor v i  undersøger den empir iske vi rkel ighed ud fra indiv idernes  
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l ivsverden og deres egne fortæl l i nger,  og hvor denne viden fortolkes i  relat ionen 

mel lem forsker og informant.  

 

6.1.1. OPERATIONALISERING AF INTERVIEWGUIDE  

I  det semistrukturerede in terview forsøger v i  at  sætte dagsordenen for samtalen  

gennem åbne spørgsmål,  der kan lede in formanten t i l  tematikker,  som relaterer s ig  

t i l  problemformuleringen, men ikke t i l  speci f ikke meninger om disse temaer (Kvale &  

Brinkmann 2015:52) .  Interviewet  skal  således udføres i  overenss temmelse med en 

interviewguide, der fokuserer på relevante  tema er og  kan rumme forslag t i l  

uddybende spørgsmål  (Kvale &  Brinkmann 2015:49,  52;  Brinkmann &  Tanggaard  

2015b:34).  

 

Interviewguiden fungerer  som en sty repind fo r interviewet,  der skal  s ikre at de t  

for løber mere el ler mindre st ruktureret (Kvale & Brinkmann 20 15:185).  Vi  har i  vores  

interviewguide forsøgt at skabe et dynamisk samspi l  mel lem informant og  

interviewer . Dette kommer t i l  udtryk i  interviewets åbne ’hvordan’ -spørgsmål,  som 

har t i l  formål  at skabe et posi t ivt  samspi l  og få informanten t i l  at  tale uddy bende om 

deres oplevelser.  Den strukturerede del  af  vores interviewarbejde kommer  t i l  udt ryk  

i  arbejdet med vores in terviewguide, hvor  teoret iske koncepter  er  operat ional isere t  

t i l  forskningsspørgsmål  (Jacobsen 2012:267).  De konkrete  interviewspørgsmål er  

dermed først operat ional iseret ud f ra vores teoret iske  udgangspunkt,  dernæst t i l  

forskningsspørgsmål  og  endel igt  t i l  konkrete  spørgsmål,  der  st i l les ud fra  et  ’ ikke -

akademisk hverdagssprog’ .  Under hvert  spørgsmål hører der en række uddybende 

spørgsmål el ler st ikord t i l ,  som er e t udtryk for den operat ional isering, der  

gennemsyrer  hele vores undersøgelse (Kvale  & Brinkmann 2015:186 -187,  189).  

Operat ional iseringen af de teoret iske koncepter t i l  de enkel te  inte rviewspørgsmål,  

er med t i l  at  s ikre gyldigheden af  specialet,  dvs. at  v i  måler de t,  v i  ønsker at  måle  

(Andersen 2010:100).  Nedenfor ses opera t ional iseringen af vores teoret iske  

koncepter t i l  forskningsspørgsmål.  Eksempler på de konkrete interviewspørgsmål,  

der knytter s ig disse fo rskningsspørgsmål  kan ses  i  specialets endel ige  

interviewguide, som er vedlagt i  bi lag 1.  
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Tabel 1: Operationaliser ing af teoretiske koncepter  ti l  forskningsspørgsmål  

Teoretiske koncepter  Forskningsspørgsmål  

Human kapi tal  ●  Hvi lke forventninger  har  den s tuderende t i l  

uddannelsen og hvordan s temmer dette overens 

med oplevelsen af uddannelsesforløbet?  

●  Hvordan oplever  den s tuderende udby ttet a f  

uddannelsen i  relat ion  t i l  overgangen t i l  

arbejdsmarkedet?  

●  Hvordan rat ional iserer og forklarer den studerende 

handl inger og  valg,  foretaget på baggrund af 

strukturel le bet ingelser  (f .eks.  studiets  opbygning)?  

Employabi l i ty  ●  Hvordan opfatter den studerende sin egen 

employabi l i ty?  

●  Hvad forbinder den studerende med at være 

‘beskæft igelsesegnet ’  indenfor s i t  fag?  

●  Hvordan har uddannelsen  bidraget t i l  den 

studerendes employabi l i ty? ( inst i tut ionel  

employabi l i ty )  

○  Hvi lke konkrete  faktorer i  uddannelsesforløbet,  

oplever den studerende har sty rket 

employabi l i ty?  

●  Hvordan har den studerende selv søgt  at styrke sin 

employabi l i ty?  ( indiv iduel  employabi l i ty)  

 

6.2. REKRUTTERING AF INFORMANTER  

Med udgangspunkt i  vores  kval i ta t ive metode, kan det være udfordrende a t udvælge 

informanter  t i l fældigt.  Det te begrunder Bente Halkier  (2014)  med at  man med 

kval i tat ive undersøgelser,  beskæft iger s ig med relat ive små populat ioner,  hvor for  

udvælgelsen i  stedet skal  være analyt isk funderet (Halkier 2014:26).  Med dette in  

mente har v i  der for forsøgt at  rek rutte re vores informanter ud fra  en analyt isk  

betrag tning,  for at  undgå systematisk bias ( ibid.).  V i  har ud  fra  t idl igere fo rskning 

ikke kunne udlede,  hvi lke faktorer,  der  hos de studerende kunne være interessante  

at udvælge på baggrund a f.  Derfor har v i  valgt udelukkende at udvælge de 

studerende i  t råd med casene, hvor for det  v igt igste krav t i l  udvælgelsen a f  

informanter  var,  at  de  skul le  være specialestuderende på hhv. Jura  el ler  Pol i t ik  og  

Administrat ion  på AAU.  
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Derudover fandt v i  det v igt igt  at  udvælge på baggrund a f uddannelsernes  

kønssammensætning, da vi  på den måde kunne afspej le repræsentat iv i teten  

yderl igere internt på de to uddannelser.  V i  ved, fra UVM ’s stat ist ikker over optagne 

på de to uddannelser,  at  Jura optog 36,89% mænd og 63,11% kvinder i  2015 1,  mens  

Pol i t ik  og Administrat ion optog 58,62% mænd og 41,38% kvinder (Undervisnings -

ministeriet  2019 ).  Fra Jura er der  rekrutte ret  3 mænd og 2 kvinder,  mens vi  har  

rekrutteret 2 kvinder og 2 mænd fra Pol i t ik  og Administrat ion. Dermed kan vi  med en 

vis r imel ighed sige, at  den kønsmæssig repræsentat iv i tet  blandt info rmanterne 

stemmer nogenlunde overens med  studiernes fakt iske opdel ing. Skal  v i  være kri t iske  

over repræsentat iv i teten  i  vores pul je af i nfo rmanter,  så  kunne vi  ved en anden 

kønsfordel ing have øget repræsentat iv i teten.  Vi  vurderer dog, at informanternes  

repræsentat iv i tet  e r inden fo r rammen og ud gør dermed ikke e t problem i  

sammenl igningen med den populat ion, v i  søger  at general isere ud t i l .  

 

V i  har først og f remmest forsøgt a t rek ruttere vores informanter  gennem 

uddannelsernes studiesekre tariat ,  hvorfra spec ialestuderende har  modtaget en mai l  

med information om specialet,  samt vores kontaktoplysninger.  Derudover har v i  

t i lmeldt os  studiernes  Facebook -grupper og  anvendt vores  personl ige  netværk  

gennem b. la.  LinkedIn, hvor v i  har del t  info rmationer om speciale t og interviewets  

formål.  Både vores henvendelser på mai l  gennem studiesekretærer,  Facebook og 

LinkedIn  var  umiddelbart  uden overvældende respons.  Vi  f ik  dog i  denne proces  

adgang t i l  to jurastuderende, som i  det v idere forløb har kunne agere gatekeeper fo r  

den videre indsaml ing  af in formanter ( Halkie r 2014:32 -33) .  V i  endte derfo r også med 

at benytte os af en snowbal l -metode t i l  indsaml ingen af vores in formanter fra Jura  

(Bryman 2012:424).  Med denne metode f ik v i  derfor også fo rholdsvis hurt igt  kontakt  

t i l  de sidste tre jurastuderende. Pol i t ik  og  Administrat ion -studerende skul le v ise sig  

at være svære at rekruttere og vi  så os nødsaget t i l  at  henvende os personl igt  v ia  

LinkedIns  alumne-system, hvor v i  derigennem kunne opspore  nuværende 

specialestuderende på Pol i t ik  og Administrat ion. Her svarede f le re på vores  

henvendelser  og  dette resul terede endvidere  i  en ‘snowbal l -effekt ’ ,  hvor endnu f le re  

Pol i t ik  og Administra t ion -studerende meldte s ig på opfordring  fra deres  

medstuderende (Bryman 2012:424).  Denne  ‘snowbal l ing’ -metode har derfo r også vist  

s ig,  at  være det mest effekt ive  metode i  rek rutteringen og har dermed indhentet f les t  

informanter t i l  specialet.  

 

Da det i  f lere t i l fælde var info rmanterne selv,  som faci l i terede rek rutte rings -

processen, kan vi  ikke vide os sikre på, at  der  ikke er v isse bias i  udvælgelsen a f  

informanter.  V i  kan pga. rekrut teringsprocessen blandt andet r is ikerer ,  at  der eksis -

 
1 De t  å r s ta l ,  de s tuderende  s tar tede på bache lo ruddanne lsen .  Der  e r  i kke  o ffen t l ig t  t i l gænge l ige 
s ta t i s t i kke r  over  køns fo rde l ing  på kand ida tuddanne lsen , men  v i  an tager  a t  køns forde l ingen  ikke  har 
ændre t  s ig  væsen t l ig t  f r a  bache lo r -  t i l  kand ida tn iveau .  
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terer  en form for  overrepræsentat ion af  samme typer af  studerende, og a t vores  

informanter  således udgør  to  meget homogene cases . Dette begrundes med at  

mange informanter har  del taget på opfordring  fra en medstuderende, hvorfor v i  må 

antage at nogle kender hinanden og derfor måske handler og  agerer på en l ignende 

måde. Dette kan skabe bias i  forhold t i l  repræsentat iv i tet ,  men her  støtter v i  os  op 

ad argumentat ionen om, a t de studerende internt på uddannelserne i  forvejen er  

udvalgt,  fordi  de  udgør  en  forholdsvis  homogen gruppe på baggrund af deres  

uddannelsesvalg og at det al tså derfor ikke  påvirker undersøgelsens  kval i tet .  

 

Rekrutteringen resul te rede i  9 info rmanter:  f i re  fra Pol i t ik  og Administrat ion og fem 

fra Jura. Nedenfor ses en oversigt over spec ialets inf o rmanter,  samt  længde på 

interviewene ( j f .  tabel  2).  For det  beds te sammenl igningsgrundlag på tværs af  de  to  

uddannelser  havde vi  et  mål  om at  rek rutte re fem informanter  fra  hvert  studie, men 

grundet en udfordrende rekrutteringsproces særl igt  i f t .  pol i tolo gerne, var dette ikke  

en mul ighed. Vi  vurderer dog, at fordel ingen a f  informanter f ra de to uddannelser er  

forsvarl ig i  forhold t i l  specialets s igte og at den skæve fordel ing er så minimal ,  at  

det ikke vi l  påvi rke vores mul igheder fo r analyse og fo rtolknin g.  

Antal let  af  in formanter er  baseret på, hvad der er mest fo rdelagt igt  for vores  

kval i tat ive dybdegående analyse. Her er fo rmålet,  at  opnå en dybdegående,  

detal jere t og nuanceret analyse af relat ivt  få i nterviews, da man r is ikerer at bl ive  

overvældet a f mængden af data, hvis man udfører  for  mange in terviews.  Dette  kan 

resul tere i ,  a t  man ikke kommer i  dybden med analyse og fortolkning af  materialet  

(Brinkmann & Tanggaard 2015b:32).  

 

Tabel 2: Oversigt over empir i  

Informant  Interviewets var ighed  Bilag 

Noah, Jura  00.48.45  Bi lag 2 

Jesper,  Jura  1.04.41  Bi lag 3 

Esben, Jura  00.50.36  Bi lag 4 

Louise, Jura  00.52.55  Bi lag 5 

Amal ie,  Jura  1.08.35  Bi lag 6 

Bjørn, Pol .adm.  00.59.28  Bi lag 7 

Lena, Pol .adm 00.53.42  Bi lag 8 

Thomas, Pol .adm 00.45.13  Bi lag 9 

Charlot te,  Pol .adm  00.52.30  Bi lag 10  
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6.3. INTERVIEWFORLØB 

I  dette afsni t  fo rholder v i  os ref leksivt  t i l  hvordan interviewene reel t  udspi l lede sig,  

samt fo rholder os k ri t iske t i l  vores egen rol le i  i nterviewet.  Dette gøres især grundet  

de særl ige omstændigheder,  v i  i  løbet af empir i indsaml ingen stødte på.  

 

P lanen var ,  at  afholde al le i nterviews  ansigt -t i l -ansigt på ‘neutral  grund’  i  e t  lokale  

på Aalborg Universi tet ,  fo r at  informanterne sku l le føle s ig godt t i lpas uden at nogen 

af parte rne var på ‘hjemmebane’ .  De første t re interviews var med informanter f ra  

Jura, som foregik i  et  gruppelokale på Aalborg  Universi tet .  Disse interviews forløb  

r igt ig f int ,  og  vi  var  opmærksomme på at vores egen fremtoning var na turl ig og  

dermed kunne bidrage t i l  at  in formantern e føl te  s ig t rygge og mere  afslappet  i  vores  

selskab. Dette vurderes at være vigt igt  for at  i nformanterne for tæl ler uddybende og 

ref leksivt  om deres oplevelser og er faringer (Halkier 2014:36 -37) .  

 

Grundet udbruddet af Covid -19 og myndighederne anbefal inger og ef terfølgende 

restr ikt ioner på forsaml inger,  var v i  nødsaget t i l  at  omlægge  de resterende 

interviews,  så vi  kunne foretage disse enten over Skype el le r ved et almindel igt  

telefonopkald. Dette har dog ikke umiddelbar t  haft  betydning for empi r i indsaml ingen,  

da al le informanterne har været f leksible med afholdelse af interviewene og ingen 

har derfor meldt f ra i  denne proces . Når v i  sammenl igner længde og indhold på 

interviewene, der er afholdt  hhv.  ansigt-t i l -ansig t og via Skype, ser v i  ingen markante  

forskel le.  V i  mener derfor ikke a t ski f tet  i  rammerne for inte rviewene har påvirket  

vores empir i indsaml ing væsentl igt .  Derudover  vurderer v i ,  at  det ikke har ha ft  en  

betydning for in terviewets udfald og indhold,  da vi  med vores problemsti l l ing ikke  

behandler følsomme emner, hvor det e r særl igt  v igt igt  med fysisk t i ls tedeværelse.  

 

Interviewene varede ci rka 1 t ime hver.  Vi  vurderer,  at  det har  været  en  passende 

mængde t id t i l  at  komme omkring samtl ige emn er og spørgsmål,  der bid rager t i l  at  

opnå detal jeret fo rståelse a f de studerendes oplevelser og erfa ringer.  De enkel te  

interviews har  varie ret l id t  i  t i d,  a fhængigt  af  hvor åben og fortæl lende informanten 

var,  men dette har derudover  ikke varie ret speci f ik t  al t  ef ter om interviewet foregik  

ansigt-t i l -ansigt el le r v ia Skype. Vi  kan dermed, på baggrund af ovenstående 

overvejelser og ref leksioner s ige , at  v i  e r t i l f redse med de 9 interviews reel le fo r løb,  

længde og udfald på trods af ændringer undervejs grunde t omstændigheder ,  som vi  

ikke selv var herre over .  
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6.4. DATABEARBEJDNING OG ANALYSESTRATEGI  

Kvale og Brinkmann def inerer transskrip t ioner som ”dekontekstual iserede 

gengivelser af levede interviewsamtaler”  (Kvale & Brinkmann 2015:236).  

Transskriberingen er udført  med henbl ik på den følgende analyse, hvorfor det tal te  

ord er omsat t i l  sk ri f t .  Dette gøres  da den sk ri f t l ige form er bedre egnet t i l  senere  

kodning og dernæst en struktureret analyse (Kvale & Brinkmann 2015:238; Halkie r  

2014:70).  Kodningen er foretaget ud f ra Halkiers (2014) redskaber t i l  at  kode,  

kategorisere og begrebsl iggøre (Halkier 2014:72).  A l lerede under transskriberingen  

blev de første kodninger lavet på baggrund a f hvi lke tematikker,  som fremgik af  

interviewene. Kodningen er udfør t  ved a t v i  har  sat foreløbige ‘mærkater’  på udsagn 

for på den måde senere at  forbinde ci taterne i  en sammenhængende kategorisering.  

Denne måde at sætte foreløbige mærkater på ci tater,  kaldes også for ‘åben kodning’  

(Halkier 2014:73).  

I  næste proces har v i  kondenseret de t kodede materiale,  for  at  skabe meningsfulde  

sammenhænge mel lem ci taterne.  Ci taterne hører på den måde al le  ind under en  

tematisk overskri f t .  Dette  gøres fo r at  overskue l iggøre det empir iske  materiale t i l  en  

senere  analyse (Halkier  2014:73).  S idst i  p rocessen begrebsl iggøres det empir iske  

materiale.  Denne proces udgør de t analyt iske af undersøgelsen,  hvor  v i  i  analysen 

vi l  forsøge at  sætte vores empir i  i  spi l  i  relat ion  t i l  både teoret iske perspekt iver,  samt  

eksisterende fo rskning .  

 

Vores sigte var at foretage kodningen af empir ien i  fæl lesskab for at  s ikre konsistens  

i  kodernes anvendelse og på denne måde s ikre interkoderrel iabi l i tet  (Andersen 

2010:102-103).  Andre øjne på interviewet end interviewerens selv kan forhindre en 

snæversynet fo rståelse, da det åbner op fo r yderl igere fors tåelse og fo rtolkning  af  

informanternes udsagn. Grundet Covid -19 tog vi  dog vores forholdsregler og  

vurderede, at det  var mest fo rsvarl igt  at  fo re tage kodningen hver for s ig.  Under  

kodningen har v i  dog l øbende kommunikeret og diskutere t fo rståelser af  

informanternes udsagn og hvorledes disse kunne kodes. Ligeledes  har v i  foretaget  

en rel iabi l i tetskodning i  programmet  Nvivo, hvor v i  har udvalgt to interviews, som vi  

begge har kodet,  for at  s ikre at v i  har kodet nogenlunde ens. Her så vi  ingen tegn 

på at vores kodningsmønst re adski l le r s ig s igni f ikant fra  hinanden.  

 

Specialets analyse er opdel t  ud  fra  de  to uddannelser,  v i  har valgt a t  beskæft ige os  

med. Vi  analyserer derfo r også som udgangspunkt de to uddan nelser hver for s ig,  

for at  v i  i  en senere diskussion holder de to analyser op mod hinanden. Diskussionen  

skal  dermed også faci l i tere det komparat ive element i  speciale ts cases tudie  ( j f .  afsni t  

3.  Forskningsdesign).  Ved at  opdele analysen,  er fo rmålet  at  k igge nærmere på de 

to studier ,  men at gøre det separat,  sådan a t  forskel le og l igheder indenfor hvert  

studie bl iver tydel igere. Dernæst mul iggør denne struktur også at v i  kan analysere  
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mere dybdegående på de in terne faktorer,  der  er i  spi l  på hver af uddan nelserne,  

samt udlede hvordan informanterne navigerer  i  de rammer, de uddanner  s ig under .  

Ovenstående relaterer s ig således t i l  speciale t hermeneutiske udgangspunkt,  hvor  

v i  forsøger  at forstå  fænomenets  helhed ud f ra de ts dele. Vi  søger  dermed med 

denne st ruktur at opnå en hol ist isk forståelse a f fænomenet.  

 

6.5. UNDERSØGELSENS KVALITET 

For at kunne sikre og vurdere undersøgelsens kval i tet ,  som resul tat  af  de metodiske  

valg, v i  har foretaget,  bør de holdes op mod visse kval i tetskri ter ier fo r kval i tat iv  

forskning (Andersen 2010:97; Tanggaard & Brinkmann 2015:521, 523).  Tanggaard  

og Brinkmann argumenterer i  t råd med dette, at  man går væk at vurdere  

undersøgelsens kval i tet  ud fra  rel iabi l i tet  og val idi tet ,  men i  stedet  ud  fra t ransparens  

og general isering (Tanggaard & Brinkmann 2015:523) .  

 

6.5.1 TRANSPARENS OG GENERALISERBARHED 

Rel iabi l i tet  handler  om at mul iggøre gentagelser  og efterprøvninger ud  fra  

undersøgelsens metoder og  analyser med det  formål  om at  nå  samme el ler  l ignende 

forskningsresul tater.  I  den kva l i tat ive metode ef terstræbes i  stedet t ransparens , som 

kan relateres  t i l  rel iabi l i tet .  Målet  er  dermed at  gennemsigt iggøre specialets  

processer og fremgangsmåder på en måde, hvorpå det t i l lader læseren at vurdere  

undersøgelsens kval i tet  (Tanggaard & Brinkm ann 2015:523).  Selvom dette  

efterstræbes, v i l  det ikke være mul igt  at  gentage de samme interviews med andre  

forskere , ide t at  man aldrig v i l le  opleve interviewet ens samt tolke empir ien  på  

samme måde (Tanggaard & Brinkmann 2015:523).  På den måde er det næs ten  

umul igt  at  lave gentagelser af kval i tat ive undersøgelser.  Selvom dette gør s ig  

gældende,  har  v i  al l igevel  i  de t foregående forsøgt  grundigt  at  redegøre  for  

essent iel le dele af undersøgelse, som bl .a.  indebærer  en grundig gennemgang af  

specialets anvendte design, metode samt kodnings - og  analyses trategi  mv.  

 

Mange kri t iserer  det  kval i ta t ive casestudie  for  ikke  at  kunne bidrage t i l  en  

general isering  på en langt  bredere befolkning  end hvad man har  undersøgt (Flyvbjerg  

2010:479).  Bent  Flyvbjerg  er  uenig i  d enne kri t ik  og  mener  ikke at det er  kor rekt  at  

hævde at man ikke kan general isere ud fra  en enkel t  el ler f l ere cases. Dette mener  

Flyvbjerg især afhænger af den pågældende case samt hvordan denne er udvalgt  

(Flyvbjerg 2010:469).  I  denne afhandl ing  arbejdes  der  ud  fra  to  ekstreme cases  

indenfor det samfundsfagl ige kont inuum (j f .  afsni t  3.  Forskningsdesign).  Ekstreme 

cases giver ofte en stor mængde information fordi  den inddrager perspekt iver,  som  

er tydel igere  end ved det normative. Dette er blandt andet kar akterist isk  for  vores  
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cases, der netop er udvalgt  på baggrund af,  at  de enten er den mest eks treme case  

af special isterne el le r af  general isterne på Det Samfundsfagl ige Fakul tet  på Aalborg  

Universi tet .  Det er  derudover hel le r ikke formålet med undersøgelse n at general isere  

ud på en langt bredere befolkning, fo rdi  v i  med denne caseudvægelse ikke kan  

general isere  ud på andre specialestuderende f ra andre  universi teter.  Dette skyldes  

især at der,  på Aalborg Universi tet  speci f ikt ,  er  ret tet  et  stort  fokus på bla ndt andet  

projektarbejde, som andre universi teter i  Danmark ikke i  l igeså høj  g rad benytter s ig  

af.  Dert i l  v i l  både arbejdsmarkedet for studiejobs samt det o rdinære arbejdsmarked 

forventes at se væsentl igt  anderledes ud al t  ef ter i  hvi lken landsdel  undersø gelsen  

foretages i .  Man kunne derfor også have forøget mul igheden for gentagelse og 

general iseringspotent ialet  ved at have foretaget undersøgelsen på tværs  af  f lere  

uddannelser og på f le re uddannelsesinst i tut ioner,  men dette har dog ikke været  

formålet  med  denne kandidatafhandl ing.  
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7. ANALYSE 

I  analysen af hvordan jur isterne og pol i tologerne oplever deres uddannelsesforløb 

og employabi l i ty,  zoomer  vi ,  som t idl igere nævnt,  ind  på ’ the preparat ion stage’ ,  der  

er perioden under uddannelse,  hvor de studerend e forbereder s ig på overgangen t i l  

arbejdsmarkedet ( j f .  afsni t  2.1 . Overgang f ra uddannelse t i l  arbejde).  V i  skriver os  

derfor  ind  i  Genneps  faseopdel ing a f overgange i  indiv iders l iv  (Gennep 1960:166).  

Her ser  v i  jur iste rne og pol i tologerne i  en  kontekst,  hvor de  er  ved at afs lu t te en  

periode af deres l iv  som studerende, mens de tager t i l løb t i l  at  bl ive ’genfødt ’  på  

arbejdsmarkedet i  en ny  og ukendt  s i tuat ion. Uagtet hvor godt de specialestuderende 

føler s ig k lædt på t i l  overgangen, kan man forvente en vi s usikkerhed. Denne 

usikkerhed bunder  ikke nødvendigvis i  noget  mere konkret el le r håndgribel igt ,  end 

at det blot  opleves , som en stor fo randring at s ige farvel  t i l  den del  af  deres l iv  hvor  

de var studerende. Dette er v igt igt  at  have for øje, når v i  i  det  følgende analyserer  

hvordan de studerende oplever deres uddannelses rol le i  forberedelsen på 

overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Ligesom konteksten også er  væsentl ig at have in  

mente, når v i  fo rtolker de studerendes fo rklaringer af deres handl inger og valg, f o r  

at  styrke deres employabi l i ty i  konkurrencen om jobs.  

 

Eksisterende forskning peger på at de f l este samfunds fagl ige uddannelser  typisk  

ikke har væsentl ig praksisnær undervisning, der er re t tet  mod et bestemt erhverv .  

Dette skyldes  ofte,  at  disse  samfunds fagl ige  uddannelser ikke har lovbestemt el le r  

obl igatorisk undervisning.  Disse uddannelser har imidler t id på  andre måder indlej re t  

praksis i  uddannelsesforløbet f .eks. gennem valgfag, semesterprojekter og  

prakt ikforløb (Harvey 2001).  Flere studier har i  t råd med dette påpeget,  at  samspi l let  

mel lem teori  og praks is er en vigt ig faktor for de studerendes employabi l i ty og  

indtræden på arbejdsmarkedet (Karlsson 2011;  Helyer  & Lee 2014;  Knight  & Yorke 

2003; Knight & Yorke 2004).  Et stærkt samspi l  mel lem teori  og  praksis  

kontekstual iserer  neml ig  undervisningen og bygge r dermed bro mel lem uddannelse  

og arbejde (Helyer  & Lee 2014:352).  Vi  har derfor været in teresserede i  at  analysere  

de studerendes oplevelse af samspi l let  mel lem teori  og praksis på deres uddannelse,  

for at  få indbl ik i  hvordan studiet forbereder dem på ov ergangen t i l  a rbejdsmarkedet.  

Det kan umiddelbart  synes svært,  at  vurdere hvorvidt éns uddannelse har e t godt  

samspi l  mel lem teori  og praksis,  uden at have været ude på arbejdsmarkedet.  V i  

tager dog i  analysen udgangspunkt i  de studerendes egne oplevelser,  som på f lere  

måder er baseret på deres erfa ring fra studierelevante jobs, men også tager  

udgangspunkt i  den undervisning, de har fåe t gennem deres  uddannelse .  
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Derudover har f le re undersøgelser v ist ,  at  de t ikke alene er uddannelse, der  spi l ler  

en væsentl ig rol le  i  forhold t i l  de  studerendes oplevede employabi l i ty i  overgangen 

t i l  arbejdsmarkedet.  Forskning har påpeget,  a t  der eksisterer en kløft  mel lem de 

kompetencer,  der efterspørges på arbejdsmarkedet og de færdigheder,  der t i legnes  

gennem formel uddannelse (Tynjälä 2008).  Her peger studier på, at  f lere  

færdiguddannede først oplever,  a t  opnå den rette v iden og relevante færdigheder  

gennem deres arbejde, og  at deres  akademiske kval i f ikat ioner således har en  

aftagende indf lydelse  på udførelse  af arbejdsopg averne (Stenström 2006;  Tynjälåa  

et al .  2006; Støren & Aamodt 2010).  I  for længelse heraf oplever studerende i  

st igende grad et behov for at  t i l føje værdi  t i l  deres akademiske kval i f ikat ioner  

udenfor studiet gennem erhvervserfaring,  fo r at  sty rke deres  empl oyabi l i ty og  

posi t ion i  konkurrencen om arbejde (Toml inson 2008) .  I  den nedenstående analyse 

ser v i  derfor nærmere på akt iv i teter uden for uddannelse, som eksempelvis  

studierelevante  jobs, for at  belyse, hvordan de studerende på forskel l ig v is oplever  

deres udbytte af uddannelse og behovet fo r a t  t i l føre værdi  t i l  deres  akademiske 

kval i f ikat ioner.  V i  fortolker her de studerendes rat ional iseringer i  forhold t i l  deres  

oplevelse af behovet for erhvervserfaring udenfor studiet ,  og hvordan de oplever at  

dette giver dem værdi  i  fo rm af  en sty rket employabi l i ty.  

 

I  den følgende analyse går v i  ‘på opdagelse  i  to forskel l ige verdener’  og undersøger  

de fo rskel l ige oplevelser,  som hhv . jur isterne og pol i tologerne har a f deres  

uddannelsesforløb i  relat ion t i l  forberedel sen på overgangen t i l  a rbejdsmarkedet.  

Herunder hvordan de studerende på forskel l ig v is forklarer  deres handl inger og valg  

som reakt ion på de strukturel le bet ingelser,  der danner  rammen for  deres  

uddannelsesforløb.  

 

7.1. POLITOLOGERNE 

Eksisterende forsknin g viser,  a t  der kan være stor forskel  på hvordan studerende 

oplever overgangen fra  uddannelse  t i l  arbejde . Studerende f ra brede og generel le  

uddannelsestyper,  som Pol i t ik  og Administrat ion, v i l  i  højere  grad end andre  

uddannelser  opleve denne overgang usik kert ,  da der kan opleves  en lav kongruens  

mel lem deres uddannelsesforløb og fremtidige  arbejde, samt at de ikke som andre  

har et k la rt  fagfæl lesskab at henvende sig t i l  (Andersen & Ri is 2016).  Nedenstående  

analyse vi l  der for  handle om hvorvidt  dette genere l le udgangspunkt,  har en betydning 

for de s tuderendes selvopfattede employabi l i ty .  
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7.1.1. ET BEHOV FOR DIFFERENTIERING  

Kandidaten på Pol i t ik  og Administ rat ion  består hovedsagel igt  af  obl iga toriske fag og 

kun ganske få el ler s let  ingen valgfag. Pol i tologer ne oplever i  den fo rbindelse, at  

have begrænsede mul igheder for at  di f ferent iere s ig.  Som konsekvens  heraf kan det  

være udfordrende, at ski l le s ig ud fra mængden, fo rdi  al le pol i tologerne som 

udgangspunkt  har de  samme fag. Derfor  kan de i  en fremtidig jobs øgning hel ler ikke  

di f ferent iere f ra medstuderende, fordi  at  al le  pol i tologerne bl iver uddannet i  det  

samme. Her ski l ler en af info rmanterne sig ud,  da han har haft  to valgfag på andre  

uddannelser.  Thomas fo rtæl ler her om hans overvejelser  om a t søge valgf ag:  

 

”Al tså du kan selv vælge. Du kan godt vælge valgfag, men så skal  du  

jo v i rkel ig ud og kigge selv på andre studier.  L igesom jeg gjorde. Med  

at k igge på Folkesundhedsvidenskab el ler Sociologi  eksempelvis,  men 

der er  ikke nogen valg fag på Pol i t ik  og  Admi nis trat ion.  Jeg tror  der  var  

ét el le r to,  man kunne vælge,  men det  afhang så af  del tagerantal let ,  så  

hvis der var to,  så blev det jo ikke  t i l  noget al l i gevel”  (Thomas)  

 

Thomas er den eneste  af de pol i tologer,  som vi  har interviewet,  der  har  søgt  valgfag 

‘ud af  huset ’ .  Dette  ser  v i  som eksempel  på  hvordan de studerende kan reagere på 

de strukturel le bet ingelser ,  der danner rammen for deres uddannelsesforløb. Thomas 

forklarer her s i t  valg om at tage fag på en anden uddannelse med begrundelse i  de  

begrænsede mul igheder,  der er på Pol i t ik  og Administrat ion . Det ser v i  som udtryk  

for hvordan han søger at sty rke sin employabi l i ty ved at opnå yderl igere viden og 

kompetencer.  Derudover kan han gennem disse valgfag di f ferent iere  s ig f ra s ine  

medstuderende.  

 

Da pol i to logerne ikke får mul ighed for at  vælge valgfag på deres egen uddannelse,  

forsøger f le re i  stedet at anvende semesterprojekterne, som en måde at fordybe sig  

i  et  emne og få er faring  indenfor et bestemt område, de  interesserer s ig fo r el le r  

kunne tænke sig a t arbejde med efte r endt  uddannelse. De t i l lægger det stor  

betydning at  skrive  emnenære semesterprojekter,  da de har  en oplevelse  af  

herigennem at di f fe rent iere s ig en smule fra deres meds tuderende:  

 

“Jeg har lave t r igt i g mange projekter inden for arbejdsm arkedet og  

indenfor børn og undervisning. Det er hel t  k lart  der,  jeg måske har  

special iseret mig, men det er jo ikke på samme måde som hvis jeg  

f .eks. havde taget en kandidat inden fo r noget andet,  f .eks. indenfor  

læring. Det v i l le måske have gjort  mig mer e speci f ik i f t .  hvad jeg gerne 

vi l  bagefte r og hvad jeg kan”  (Charlot te )  

 



36 

Udover hvad Charlot te fortæl ler i  ovenstående ci tat ,  er hun også en af de få  

pol i tologer,  som har en ide om hvi lke områder  hun kunne tænke sig at arbejde med 

efter endt uddannelse. Ved a t skrive f le re projekter indenfor samme områder ,  opnår  

Charlot te en målrettet  og special iseret v iden inden fo r et  område, hun selv  

begrænser s ig t i l .  Dette ser v i  som noget der kan styrke hendes employabi l i ty,  da  

hun gennem emnespeci f ikke projekter,  ka n di f ferent ie re s ig fra andre kandidater i  

jobsøgningen.  

 

Langt  de  f leste  af  Charlot tes medstuderende er ,  dog ikke i  samme grad som hende,  

afk laret med,  hvi lket område de ønsker a t beskæft ige sig med. Det kan derfor også 

være svært for dem at anvende semes terprojekterne t i l  at  opnå special iseret og  

di f ferent ieret  v iden og erfaring  med nogle konkrete  områder.  Informanterne fra  

Pol i t ik  og Administrat ion har  dog al l igevel  generel t  den holdning,  at  projek terne har  

været en af de mest posi t ive og lærerige  aspekt er på kandidatuddannelsen,  

uafhængigt om de har haft  et  konkret s igte el le r ej :  

 

”Dér [gennem semesterprojekter]  får man fakt isk chancen fo r at  fordybe 

sig i  den teori  man har  valgt og jeg  føle r i  undervisningen at  der  kan 

det godt bl ive sådan meget:  ’nu har v i  det her  emne i  undervisningen 

og så går v i  v idere  t i l  det  næste og næste og næste’ .  [ . . . ]  Og så synes  

jeg projekterne er  en  r igt i g god mul ighed for  a t  man kan gå i  dybden 

med speci f ikke teorie r og metoder,  som man el l ers ikke vi l le have. […]  

Det l igger l idt  mere på rygraden, når man fakt isk får det brugt i  et  

projekt og man kan sådan sidde og komme i  dybden med det”  (B jørn)  

 

Ovenstående viser hvordan pol i tologerne, gennem semesterprojekter,  få r lov at gå i  

dybden med nogle  emner, som den ordinære undervisning  el lers ikke  synes at  

t i lbyde. Der er derfor også stadig f le re posi t ive fortæl l inger,  som peger på at  

semesterprojek terne har en velbegrundet plads  på studiet ,  da de i  høj  grad bidrager  

t i l  en mere dybdegående læring.  

 

Opsamlende kan vi  udlede, at selvom uddannelsens strukturel le bet ingelser ikke  

umiddelbart  t i l lader de studerende at  di f fe rent iere s ig,  ér det mul igt .  Det bl iver  

neml ig mul igt  i  det øjebl ik de studerende selv tager ansvaret på deres skuldre. Hvis  

den studerende ikke har en forest i l l ing om hvad de vi l  med deres uddannelse, kan 

det dog være svært at  v ide på hvi lken måde man skal  di f ferent iere s ig.  Pol i t ik  og  

Administrat ion  er en bred uddannelse, som kan relateres t i l  mange forskel l ige dele  

af arbejdsmarkedet.  Det te kan skabe en usikkerhed i  konkurrencen om jobs, da  

pol i tologerne al tså uddannes som en fo rholdsvis homogen gruppe.  
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7.1.2. SAMSPIL MELLEM TEORI OG PRAKSIS  

Flere a f pol i tologerne oplever at være glade for deres studie , fordi  de har en s tor  

interesse for  eksempelvis pol i t ik  og  pol i t isk ledede organisat ioner.  Det  er  dog også 

her væsentl igt  a t  nævne, at al le pol i tologerne fortæl ler,  at  studiet som helhed kunne 

bl ive bedre: ”Det har været et godt studie, men der er også r igt ig mange 

forbedringspotent ialer  i  s tudiet.  Det må jeg indrømme”  (Thomas).  

 

Thomas fo rtæl ler blandt  andet,  at  han mang ler nogle fag,  som retter s ig mere  

speci f ikt  mod det o rdinære arbejdsmarked, og at han generel t  mangler undervisning  

i  hvad man reel t  kommer t i l  a t  lave som pol i tolog ude  på arbejdsmarkedet.  Om 

fordelen ved at i nddrage mere af  dette i  undervisningen fortæl ler Thomas: “Det gør  

jo at  man komme tættere på, hvad der fakt isk  sker ude i  v i rkel igheden, fremfor at  

man bare sidder bag universi tetssk rivebordet  og så bare fortolker teoret iske pointer  

ned i  et  projekt”  (Thomas).  

 

Eksisterende forskning viser,  i  t råd med ovens tående,  at  samspi l let  mel lem teori  og  

praksis spi l le r en  betydel ig rol le for,  at  få det fulde  udbytte af den læring som 

uddannelsesinst i tut i onerne udbyder (Karlsso n 2011; Helyer & Lee 2014; Knight &  

Yorke 2003; Knight & Yorke 2004).  Dette begrundes med at det praksisnære er med 

t i l  at  kontekstual isere undervisningen og vi l  derfor skabe bro mel lem uddannelsen 

og arbejdsl ivet  (Helyer & Lee 2014:352).  Samspi l let  mel lem  teori  og praksis  bl iver  

heraf en vig t ig målestok for uddannelsens evne t i l  at  styrke de studerendes  

employabi l i ty.  Pol i tologerne oplever imidlert id  ikke, at  samspi l let  mel lem teori  og  

praksis er godt  nok.  Følgende ci tat  er et  godt  eksempel  på  hvordan de s tuderende 

oplever  samspi l let  af  det  teoret iske,  de  lærer  på s tudiet  og  så den praksisnære 

erfaring, de mangler at  få:  

 

”Der er mange t ing, som jeg ikke kan. Du kan tage det hel t  konkret,  

l igesom Søren Kirkegaard sk river i  digtet Sømanden: ‘Du kan læse al t  

om hvordan du kan håndtere e t sto rmvejr ,  men hvis du  ikke  har  været  

i  et  stormvejr,  så ved du ikke, hvordan du kommer t i l  at  reagere’ .  Lidt  

den samme følelse har jeg, når jeg skal  på arbejdsmarkedet,  at  der er  

stadig over  50% af fagene, jeg har  lært noget  af  teoret isk, men jeg  aner  

ikke hvordan jeg kommer t i l  at  håndtere det i  p raksis”  (Thomas)  

 

Ligesom f le re andre pol i tologer,  oplever Thomas samspi l let  mel lem teori  og praksis  

som problematisk, da  de studerende i  mange t i l fælde ikke ved hvordan de skal  

omsætte deres  teoret iske og akademiske kompetencer  t i l  p raksis.  Thomas beskriver  

dog samtidig, hvordan han mener at  netop samspi l let  kan styrkes:  
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“[ . . . ]  Der skal  i  hvert  fald noget mere prak t isk ind i  undervisningen, fordi  

der er så  meget teori ,  hvor man ikke  ved hvordan man konkret  kommer  

t i l  at  gøre det .  Hvordan organiserer du de t ing her,  hvordan kommer du 

t i l  at  evaluere de t ing her,  hvordan vi l  du  lave en økonomi… hvordan 

kommer du t i l  at  tænke økonomisk, hvis du sidder sammen med 

embedsmænd.  Der er mange mange t ing, hvor man ikke aner,  hvad man 

kommer  t i l  at  gøre fordi  det e r så teoret isk”  (Thomas)  

 

Pol i tologerne oplever således at den teoret iske del  på uddannelsen generel t  fy lder  

for meget  og  de ef terspørger - l igesom Thomas - et  bedre samspi l  mel lem teo ri  og  

praksis.  Dette v i l  sty rke de studerendes oplevede employabi l i ty,  da e t godt samspi l  

v i l  hjælpe de studerende med at v isual isere hvordan deres viden og kompetencer  

kan anvendes på arbejdsmarkedet.  

 

7.1.3. PRAKSISNÆR ERFARING 

Som vi  har konstateret i  f oregående afsni t ,  e r samspi l let  mel lem teori  og praksis  

essent iel t  for,  at  de  studerende oplever  kongruens  mel lem deres uddannelse  og 

arbejdsmarked. Som vi  fo rstår  på de studerende, mangler de dog praksisnære 

elementer i  deres undervisning. Selvom dette er  sandt ,  er der stadig elementer på  

Pol i t ik  og Administrat ion, som netop sty rker dette samspi l .  Som en del  af  studiets  

opbygning, bl iver e t p rakt ikforløb t i lbudt  de  s tuderende på deres 3.  semester  på  

kandidatuddannelsen.  Ser v i  på  hvordan pol i tologerne har  oplevet prakt ikforløbet,  er  

oplevelsen meget posi t iv.  De studerende oplever,  at  studie t i  høj  grad lægger op t i l ,  

at de skal  tage i  prakt ik og ‘ reklamerer’  for de fordele, der e r ved at tage i  prakt ik.  

Dette kan være en af årsagerne t i l ,  at  al l e informante rne fra Pol i t ik  og Administrat ion  

har valgt  at  tage i  p rakt ik.  Både Bjørn og Charlot te fo rtæl ler eksempelvis:  

 

“Jeg vi l  s ige  at vores studie gik meget op i  at  gøre os opmærksomme 

på at de synes det  var en r igt ig god ide at komme i  et  prakt ikforløb. Så 

vidt jeg er  bevidst,  så tror jeg det godt kan tæl les på én hånd, hvor  

mange personer der ikke  var i  prakt ik på vores semester”  (B jørn)  

 

“[ . . . ]  Det er l idt  blevet normen ovre ved os, at  man skal  i  prakt ik,  for  

el lers kommer du ikke ud på a rbejdsmarkedet.  [ . . . ]  Det e r fo rtæl l ingen 

ude på studie t,  uden det er underviserne, der s iger det.  Hvis man 

snakker med arbejdsmarkeds  repræsentanter,  så er  det  fordi  man skal  

have noget p rakt isk erfaring for at  få arbejde. Det har jeg også været  

r igt ig glad for .  Jeg vi l le ønske der havde været noget mere af det”  

(Charlot te)  
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Eksisterende fo rskning viser i  t råd med dette, at  uddannelserne kan styrke samspi l let  

mel lem teori  og  praksis  -  og  dermed også de studerendes employabi l i ty gennem 

blandt andet p rakt ikfo rløb (Karlsson 2011) .  Der for ser v i  også studiets opfordring t i l  

de studerende om at tage i  prakt ik,  som et led i  at  uddanne ’employable ’  kandidater.  

 

De studerende fo rtæl ler derudover a t prakt ikfo r løbet giver dem en prakt isk indsigt i ,  

hvad de kan med deres  uddannelse  og hvordan arbejdsl ivet kan se ud. Prakt ikken 

bl iver derfor  en  mul ighed for a t  skabe fo rbindelse mel lem teori  og praksis.  Bjørn  

fortæl ler eksempelvis:  

 

”Det kan være l idt  svært,  når  man bare  sidder  på skolebænken at v ide  

’hvad kan jeg egent l i gt  når jeg kommer ud’ ,  ’hvor meget af det j eg har  

lært her,  gør  mig  egent l igt  egnet t i l  at  kunne være på arbejdsmarkedet ’ .  

Jeg synes i  hvert  fald at det har givet mig en tro på at man godt kan 

agere  ude på arbejdsmarkedet.  At man fakt isk  kan noget.  At de t ikke  

bare er noget ,  som l igger i  s i t  eget hoved,  som man måske ikke  

nødvendigvis kan udføre i  praksis.  […]  Al tså  det er  jo også en måde at  

prøve det af ,  al t  det v i  har lært på studiet”  (Bjørn)  

 

Prakt ikken har ,  i følge de studerende, givet dem et fagl igt  sel vværd og en bedre ide  

om hvad de kan med deres brede uddannelse.  Udbyttet af  prak t ikken resul terer både 

i  en kla rhed omkring  de studerendes egent l ige kompetencer,  men st i l ler  dem  

derudover også bedre i  jobsøgningen,  da praksiserfaring står  høj t  på l is ten o ver  

ønsker  fra arbejdsmarkedet  t i l  nyuddannet kandidater.  Ved at tage i  p rakt ikfo rløb,  

t i l fører de studerende værdi  t i l  deres akademiske kompetencer i  form af  

erhvervserfaring, som dermed styrker deres employabi l i ty (Toml inson 2008) .  

Ovenstående er eksempe l på, hvad der har indf lydelse på pol i tologernes  

rat ional isering af  valget om at  tage i  prakt ik,  for at  få mest mul igt  udbytte  af deres  

uddannelsesforløb i  forhold t i l  deres fremtidige job - og karr ie remul igheder.  I  dette  

t i l fælde kan det være svært,  at  vurdere hvorvid t det  er  strukturel le  el ler  indiv iduel le  

faktorer,  der påvirker de studerendes employabi l i ty i  en posi t iv re tning. Vi  ser det  

som udt ryk for  en blanding  mel lem den inst i tut ionel le og indiv iduel le employabi l i ty,  

der er i  spi l  her ,  da valge t om a t tage i  prakt ik  både er et resul tat  af  uddannelsens  

opbygning og de studerendes handl inger herudfra.  

 

Det udbytte de studerende kan opnå gennem et  prakt ikforløb, kan man sammenl igne 

med det udbytte, man kan opnå gennem et studierelevant arbejde i  forhold t i l  en  

styrket employabi l i ty (Knight & Yorke 2003; Kn ight & Yorke 2004; Toml inson 2008).  

Derfor kunne en anden måde at øge den prakt iske erfaring, som pol i tologerne 

oplever at mangle på uddannelsen, være at søge erhvervserfaring gennem  
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studierelevant arbejde. Eksisterende fo rskning påpeger i  t råd  med dette,  at  

kandidater ofte oplever et behov fo r at  t i l føre  en større værdi  t i l  deres akademiske 

kval i f ikat ioner  i  fo rm af erhvervserfaring , fo r at  gøre dem mere a ttrakt ive  på  

arbejdsmarkedet (Støren & Aamodt 201 0).  Sammenholdt med at pol i tologerne 

generel t  oplever at studiet ikke er praksisnært nok, så kan man antage at det  

‘ rat ionel le  valg’  er,  at  søge andre mul igheder  for a t  øge deres praksisnære erfaring,  

enten gennem studiejobs el ler f r iv i l l igt  a rbejde (Handy  et  al .  2010).  Det fremgår  af  

interviewene at pol i tologerne er bevidste om den er faring et studiejob  vi l le t i l føre  

deres akademiske kompetencer.  Thomas fortæ l ler,  hvordan han gennem si t  studie -

job, véd at a rbejdsmarkedet i  høj  g rad lægger vægt på relevant erhvervserfaring , når  

de ansætter  nyuddannede:  

 

“De vi l  have folk der har noget personl ighed, folk der har noget  

studiejob, noget e rhvervserfaring el le r f r iv i l l igt  arbejde. Nogle der har  

haft  l idt  sand mel lem tæerne. Det e r dem der er  interessante . Ikke dem 

der bare  har  s idder og gemt sig  og bare fået 12  i  al t .  De er ikke  særl ige  

interessante”  (Thomas)  

 

Selvom Thomas i  dette c i tat  erkender den fordel  det v i l le give at ‘ få sand mel lem 

tæerne’ ,  er det midlert i digt  kun halvdelen af vores informanter f ra Pol i t ik  og  

Administrat ion , som har  haft  el ler  har et s tudierelevant  arbejde under deres  

uddannelsesforløb. Vi  tolker derfo r også ci tate t som at Thomas er bevidst omkring  

at det  rat ionel le  for  ham og hans  medstuderende vi l le være at have et studierelevan t  

arbejde. Der  er  dog også studerende,  som trodser de t ra t ionel le  valg og dermed ikke  

har studierelevant arbejde. Bjørn er en af disse  studerende og forkla rer  blandt andet  

i  nedenstående ci tat  om hans fravalg af studiejob:  

 

“Jeg synes det kunne være t ræls i f t .  at  jonglere studiet og studiejob  

ved siden a f.  Især i  de her p rojektperioder.  Dem jeg skriver speciale  

med, de har begge sagt arbejdet op ved specialet fordi  der havde de 

r igt ig mange problemer med at skul le jonglere studiet og job ved siden  

af og projektsk rivning [ . . . ] .  A l tså jeg har egent l i g været glad nok for det  

i f t .  at  kunne fokusere på studie t,  men det havde nok set godt ud på  

CV’et.  Man kan jo  forklare s ig ud  af det,  el ler hvad man kan sige . Jeg 

synes også at jeg har haft  en årsag t i l  hvorfor  je g ikke har”  (Bjørn)  

 

Uden erhvervser faringen få r studerende som Bjørn ikke t i l ført  værdi  t i l  s in  

uddannelse på samme måde som f lere af  hans  medstuderende. Selvom det al tså ikke  

tolkes som det mest rat ionel le valg bevidst at  f ravælge et studiejob, ses det d og 

stadig som et  fravalg, der opleves som meningsfuldt for den indiv iduel le s i tuat ion ,  
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den studerende bef inder  s ig  i .  B jørn har dermed også taget et bevidst f ravalg, som i  

s idste ende også kan antages at være det mest  fordelagt ige valg fo r ham personl igt .  

 

Der kan være f le re faktorer,  der har  indf lydelse på pol i tologernes  forklaringer a f  

hvorfor ,  de  ikke søger studierelevant arbejde ved siden af deres uddannelse :  I  

relat ion hert i l  fortæl ler Lena hvorfor hun  t ror,  at  hendes meds tuderende ikke har  

studiejobs:  

 

”Jeg tror ikke jeg vi l le s ige at det er normalt  [at  have studiejob] også 

fordi  det  kan godt være at  nogle har jobs, men det er ikke nødvendigvis  

studierela teret .  Så er det  måske det samme job i  Føtex, man har haft  

s iden man havde f r iår  og  sådan noget.  Så  selvfø lgel ig er det også noget  

joberfaring,  men det  har ikke  nødvendigvis  været studierelevant,  men 

der er  også nogen, der s let  ikke har noget .  Jeg synes hele t iden at  

mange siger,  at  nu skal  de også søge og nu vi l  de søge noget,  men 

man kan godt høre, at  der ikke er blevet gjort  noget ved det”  (Lena)  

 

Ovenstående kan ses som udtryk for ,  at  der måske ikke er et stor t  nok udbud af  

studiejobs,  der henvender  s ig t i l  pol i tologerne,  el ler  at  disse kan være svære at  få  

øje på for de  studerende, der,  som t idl iger e nævnt,  har svært ved at f inde ud af,  

hvad de kan og hvad de ikke kan.  En antagelse er,  at  de  studerende kan være usikre  

på, hvi lket studiejob deres uddannelse henvender s ig t i l ,  l igesom det i  nogle t i l fælde 

også gør s ig gældende for deres opfattelse af d et ordinære arbejdsmarked.  

 

Der er al l igevel  eksempler på pol i tologer ,  der godt kan genkende et studierelevant  

arbejde, som de med deres generel le prof i l  kan besidde. Derfor har nogle , l igesom  

Lena e t studierelevant a rbejde. Hun har  ikke kun haft  ét  studiejob , men op t i l  f lere,  

hvi lket hun begrunder i  det  følgende:  

 

”Det var egent l ig ret s impel t ,  fo rdi  jeg  tænkte at mul igheden for  at  få  

job bagefte r,  nok var al le rstørst ,  hvis  man havde været  ude og kunne 

sige, at  man havde været i  noget der kunne re lateres l idt  mere t i l  det  

man måske skul le ende med at arbejde med. I  stedet fo r at  komme ud 

og vise at man bare har læst.  Så det var egent l igt  for at  få noget mere  

erfaring og for at  kunne t i l føje noget mere  t i l  hvad man el le rs kunne”  

(Lena)  

 

Ovenstående ses som eksempel  på  hvordan de stude rende rat ional iserer  deres valg  

om at søge erhvervserfaring uden fo r studiet.  Dette bunder i  et  ønske om at styrke  

den oplevede employabi l i ty ved a t stå i  en  bedre posi t i on om jobs efter endt  
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uddannelse.  Lena og andre  med s tudierelevant  arbejde di f fe rent ie rer  s ig dermed fra  

de f leste af deres medstuderende, der ikke har haft  studierelevant a rbejde. Samtidigt  

bidrager Lenas erhvervserfaring t i l  en sty rket employabi l i ty og posi t ion i  forhold t i l  

kandidater fra l ignende uddannelser med l ignende fagl ige prof i le r,  qua et udvidet  

netværk og erfaring med konkrete områder i  praksis.  

 

Udover Lena,  har Thomas også et  studierelevant arbejde.  Thomas’  s i tuat ion  er  dog  

l idt  anderledes,  idet han er ansat på del t i d i  e t  ‘studiejob’ ,  som ikke er  som andre  

studerendes.  Han er  neml ig pol i t isk akt iv,  hvor  hans  job  blandt andet  indebærer  en  

stor arbejdsbyrde ved siden af hans studie. I  i nterviewet med Thomas fortæl ler han 

i  t råd med dette, at  han bruger mere t id på hans arbejde end på at være 

fuldt idsstuderende. Når v i  s iger at T homas’  s i tuat ion er anderledes, er  det fordi  at  

han om nogen på dagl ig basis er  prakt ikker og bruger hans uddannelse meget  mere  

praksisnært end hvad de f leste  studerende har mul ighed for.  Thomas giver i  den 

henseende et godt indbl ik i  hvordan teori  og prak sis i  nogle t i l fælde ikke er én t i l  én:  

 

”Jeg får i  hvert  fald meget mere konkret v iden på nogle t ing, som jeg  

før havde meget  abst rakt v iden på.  Den teoret iske viden, jeg havde 

t i legnet mig. Der f ik jeg i  hver t  fald udfordret nogle af de t ing og jeg f ik  

også en bedre fo rståelse af ,  hvordan fanden det her rent fakt isk  

fungerer.  [ . . . ]  Der  synes jeg det  var r igt ig r igt ig interessant at få koblet  

teorien sammen med det man så fandt ud af i  praksis.  Det gav i  hver t  

fald en meget stor styrkelse , at  man l igesom o plevede det på begge 

sider”  (Thomas)  

 

På samme måde som Lena, forklarer Thomas hans valg om at søge erhvervserfaring  

udenfor studiet  på  baggrund af  de  oplevede fo rdele ved at t i l føre  prakt isk værdi  t i l  

de akademiske kval i f ikat ioner.  Han få r på den måde en masse erfaring og få r  

afprøvet,  hvordan hans uddannelse og hans arbejde i  praksis kan supplere hinanden.  

 

Opsummerende har ovenstående således vist ,  at  uddannelsesforløbet på Pol i t ik  og  

Administrat ion danner ramme for at opnå praksisnær erhvervser faring ge nnem 

prakt ik.  Dette udnytter samtl ige  informanterne, da de i  høj  grad ser  fo rdelene ved a t  

få erfaring  med deres akademiske kompetencer i  praksis.  Dette  er  et eksempel på  

hvordan pol i tologerne rat ional iserer de s trategier,  de anvender  i  fo rfølgelsen af mes t  

mul igt  udby tte af deres investering i  uddannelse. Samtidigt har ovenstående  

tydel iggjort ,  at  de studerende generel t  savner mere praksisnær erhvervserfaring. Her  

har et par a f pol i tologerne taget et studierelevant arbejde, hvi lket styrker deres  

oplevede employabi l i ty gennem et udvidet ne tværk og erhvervserfaring, der bygger  

bro mel lem uddannelse og arbejde. Det e r imidlert id ikke al le,  der har et  
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studierelevant a rbejde ved siden af  uddannelsen, da det kan være svært fo r nogle  

at balancere  studiel iv med erhvervserfaring. En yderl igere  forkla ring  på fravalget af  

studiejobbet kan være,  at  pol i tologerne har  svært ved at  genkende relevante  

studiejobs,  da  de er  udfordrede i  fores t i l l ingen om hvordan og hvi lke a f deres  

kompetencer,  der kan omsættes i  praksis.  Da u ddannelsen henvender  s ig t i l  en  lang 

række områder på arbejdsmarkedet,  er det i  høj  grad op t i l  de studerende selv,  at  

skabe deres egen fagl ige prof i l  og sælge sig selv.  Her kan det være svært a t  

orientere sig på et arbejdsmarked, hvor mul ighederne er mege t forskel l ige.  

 

7.1.4. POLITOLOGERNES ORIENTERINGSLØSHED 

Pol i tologerne oplever en konkurrencepræget s i tuat ion, som primært retter s ig mod 

arbejdsmarkedet og  jobsøgning. Dette skyldes, som mange af de s tuderende 

fortæl ler,  at  de ikke blot oplever konkurrenc e om pladserne på arbejdsmarkedet  

blandt deres  medstuderende, men også oplever en  konkurrence med kandidater  fra  

l ignende uddannelser og med l ignende fagl ige  prof i ler:  

 

“Jeg er blevet meget mere overrasket over hvor mange vi  er,  der kan  

tage de samme jobs.  Bare fordi  man har taget den uddannelse, man nu 

har taget  indenfor  samfundsvidenskaben,  så er  der  ikke  ét  bestemt job  

du er k la r t i l .  Det e r SÅ bredt og der er så mange uddannelser,  der kan 

tage de samme jobs”  (Charlot te )  

 

Konkurrencen om disse samfundsfagl ige  akademikerjobs kan i  den fo rbindelse  

opleves r igt ig  hård, hvis  ikke man di f fe rent ie rer  s ig f ra hinanden. Dette  kan være en 

udfordring for pol i tologerne, da  opbygningen om obl igatoriske  fag  resul terer i  en  

meget homogen gruppe kandidater med  ens fagl ige prof i le r.  Det kan være årsag t i l  

bekymring blandt de studerende:  

 

“Nu kommer vi  jo t i l  at  konkurrere med dem fra  Statskundskab på AU.  

Hvis de har  fået  lov t i l  i  2  år nu at  gøre deres uddannelse  meget konkret  

i f t .  hvi lke valgfag de har valgt,  s å bl iver det l idt  svært at  konkurrere  

med det,  når  vores uddannelse  er  så bred som den er.  [ . . . ]  Jeg tror v i  

kan det  samme på begge uddannelser.  V i  lærer grundlæggende de 

samme t ing”  (Charlot te)  

 

Ovenstående er eksempel på hvordan mul igheden for valgfag ig en fremsti l les som 

noget posi t ivt ,  da pol i tologerne derigennem vi l  kunne ski l le s ig ud blandt  

konkurrenter fra l ignende uddannelser,  som f .eks. Statskundskab på AU. Vi  tolker  

dette som udtryk for,  at  pol i tologerne ønsker en mere klar fagl ighed for,  at  de k an 
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fortæl le arbejdsmarkedet p ræcist hvad deres sp idskompetencer  er  og  hvorfor de skal  

ansættes frem for  kandidater med l ignende fagl ige prof i le r.  

 

Pol i tologerne kan derfor også opleve en orienteringsløshed, da  de ikke har en  

særegen fagl ighed at holde fast  i  og støtte s ig t i l  i  konkurrencen om jobs. De ved  

ikke hvad deres konkrete niche er og dette afspej ler s ig  også i  in formanternes  

udtalelser .  V i  ser,  at  de er meget vævende i f t .  hvad de gerne vi l  arbejde med efte r  

endt uddannelse: ”Jeg vi l  ikke sige at de r er en decideret st i l l ing, men jeg kunne 

sagtens se mig  selv som konsulent.  Kan sagtens se mig selv fungere i  en privat  

v i rksomhed, men det offent l ige er  hel ler ikke udelukket overhoved ” (Lena).  

 

Ovenstående eksempl i f icerer at pol i tologerne ikke er  konkrete omkring deres  

fremtidige job- og karr ieremul igheder,  hvor ingen af informanterne nævner speci f ikke  

typer af st i l l inger;  enten med en klar fagbeskri velse el ler st i l l ingsbetegnelse. Dette  

kan igen relateres t i l  pol i tologernes brede fagl ighed, der st i l ler de studerende i  en  

udfordrende posi t ion i  konkurrencen om jobs.  

 

Ti l  t rods fo r at  pol i tologerne har en bred og generel  fagl ighed, er det ikke al le,  der  

oplever det som en ulempe. Vi  ser dermed interne forskel le på hvordan de  

studerende oplever den ud fordring, det kan være at have en bred fagl ighed. Selvom 

fagl igheden er bred, er de t stadig en fagl ighed, hvor de studerende er k lædt på t i l  

l idt  af  hvert ,  hvi lket v i  tolker som general isternes  styrke. Lena for tæl ler eksempelvis:  

 

”Fordelene er,  at  man hur t igere kan bl ive brugt t i l  en masse forskel l igt ,  

og i  fo rskel l ige  teams kan man måske hurt igere bl ive  puttet ind  i  en  

konstel lat ion,  fo rdi  at  man kan bid rage med en masse fo rskel l ige  

redskaber.  Derfor tænker jeg , hvis v i  skal  bl ive i  den her ’general ist ’  

opfattelse , at  det e r v igt igt  at  man er god t i l  at  arbejde med en masse  

forskel l ige redskaber og har et k r i t isk og analyt isk bl ik”  (Lena)  

 

Lena adski l ler s ig her fra de andre informanter på Pol i t ik  og Administrat ion ved a t  

være den eneste , der har påpeget de  styrker,  der  er  ved deres  mere generel le  

fagl ighed. Det kan være, at Lena har let te re ved at se kval i teten og brugbarheden af  

den brede fagl ighed, da hun modsat s ine  medstuderende, har haft  f l ere studiejobs  

og fr iv i l l igt  arbejde. Her har hun, som t idl ige re nævnt,  fået erfa ring med hendes viden 

og kompetencer i  p raksis,  der kan have posi t i v indf lydelse på hendes oplevelse  af  

fagl igheden. Lena oplever derfor ikke en orien teringsløshed.  Hun reagerer således  

anderledes på de struk turel le  bet ingelser  end hende s  medstuderende ved at søge 

erhvervserfaring udenfor studiet,  hvi lket s tyrker hendes employabi l i ty og  posi t ion i  

overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Oplevelsen af employabi l i ty,  fagl ighed og 
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orienteringsløsheden handler dermed også om hvordan de studerende ind iv iduel t  

reagerer på rammerne for deres uddannelsesforløb.  

 

For a t bl ive k logere  på hvad der l igger t i l  grund for  de studerendes  overvejelser  i  

reakt ionen på de struk turel le  bet ingelser,  bad vi  dem om at karakterisere  sig selv  

som studerende. Dette kan fo r tæl le os mere om de studerendes engagement i  studiet  

og kan mul igvis skabe indsigt i ,  hvorfor de studerende handler forskel l igt .  Følgende  

ci tater eksempl i f icerer hvordan pol i tologerne karakteriserede sig selv:  

 

 “Jeg er meget meget go’  t i l  at  sætte mig ind  i  t ing, jeg synes er  

interessante. Hvis  der e r noget  jeg ikke synes  er i nteressant,  så har  

jeg meget  svært ved at sætte  mig  op t i l  det.  Så det  er  måske også 

grunden t i l  at  jeg synes, der er nogle t ing, der har været mere brugbart  

end andre . Jeg har måske været  bedre t i l  at  læse op t i l  nogle af  de fag,  

hvis jeg synes  der  var i nteresse i  det,  el le r jeg kunne se  meningen med 

faget.  I  fag hvor jeg  ikke kunne se meningen med det,  der e r jeg  

egent l ig bare gået efter  en god karakter”  (Char lot te)  

 

”Jeg har  været  nysgerrig  og  så  har  jeg  været  engageret  i  de fag,  jeg  

synes var  interessante . De fag jeg  ikke synes  var interessante, dem 

læste jeg ikke  meget pensum t i l  fordi  man fandt ud af,  at  man godt  

kunne komme igennem relat iv nemt på studiet.  Så f l i t t ig t i l  de  fag,  jeg  

synes var i nteressante  og knap så  f l i t t ig t i l  de fag, jeg ikke synes var  

noget inte ressant ved. Eksempelvis anvendt f i l osof i .  Det var ikke l ige  

mit yndl ingsfag, må jeg nok sige”  (Thomas)  

 

Der er al tså også nogle fag, som pol i tologerne ikke kan se menin gen med i  forhold  

t i l  hvordan de kan bruge den viden i  f remtiden. Derfor har de svært ved at engagere  

og interessere sig for faget.  Det fagl ige engagement er således ikke høj t  i  disse fag .  

Modsat disse opfattelser ser v i  igen, at Lena ski l ler s ig ud f ra s i ne meds tuderende.  

Om sig selv fo rtæl ler hun følgende:   

 

”Ja, men jeg  er f l i t t i g,  g rundig  og meget detal jeorienteret.  Har ikke  

været bange for at  st i l le spørgsmålstegn, hvis der var noget man ikke  

forstod,  har været  opsøgende særl igt  også i f t .  projek ter  og  vej leder.  

Typisk har jeg også været den, der har taget teten i  projektarbejde og 

sådan noget.  God t i l  at  have et overbl ik.  God t i l  at  arbejde under pres”  

(Lena)  
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Ovenstående viser ,  at  vores informanter fo rtæl ler meget forskel l igt  om deres  

engagement  og  den  om den måde,  de  karak teriserer  sig selv  på.  Charlot te og Thomas 

er blandt de studerende,  som har svært ved at se meningen med nogle a f de  fag , der  

t i lbydes på Pol i t ik  og Administrat ion, og som reakt ion på dette har de svært ved a t  

engagere sig  i  disse  fag.  Lena kommer  slet  ikke ind på det fagl ige indhold, da hun 

skal  karakterisere sig selv og udviser e t gåpåmod i  fo rhold  t i l  hendes uddannelse.  

Hun har ben i  næsen og er ikke bange for at  spørge, hvis der f .eks . er noget hun 

ikke kan se meningen med.  

 

V i  kan med dette se,  at  der er forskel  på hvordan pol i tologerne opfatter kval i teten af  

deres uddannelse og dette påvirker også den måde hvorpå de handler på baggrund 

af de st rukturel le bet ingelser.  Pol i tologernes or ienteringsløshed kan derfor ses som 

udtryk for,  a t  de ikke kan se styrken ved den mere  brede og generel le  fagl ighed,  

herunder hvordan deres viden og kompetencer speci f ikt  kan omsættes på  

arbejdsmarkedet.  Ydermere har de studerendes handl inger,  som reakt ion  på 

uddannelsens opbygning, også indf lydelse på  deres oplevelse af fagl igheden og 

orienteringsløsheden. Studerende, der har haft  studierelevant arbejde, har en mere  

posi t iv og  konkret  opfat telse af deres  fagl ighed, mens  studerende,  der  ikke  har  haf t  

studiearbejde, har sværere ved at se kobl ingen mel lem  deres uddannelse og arbejde.  

Generel t  tyder ovens tående således på, at pol i tologerne har en orienteringsløshed 

ret tet  mod arbejdsmarkedet grundet uddannelsens ‘generel le’  karakter,  og  at  denne 

orienteringsløshed kan mindskes ved at de studerende får afprø vet deres  

akademiske kval i f ikat ioner i  p raksis.  

 

7.2. JURISTERNE 

Som t idl igere gennemgået betegnes ju rastuderende som ‘special ister’  i  denne 

kandidata fhandl ing. Det skyldes, at  v i  anser Jura som en ekstrem case inden for Det  

Samfundsfagl ige Fakul tet ,  hvor studiet kan ses som det mest fagspeci f ikke, der  

således er rette t  mod e t konkret  erhverv  ( j f .  a fsni t  3.1 . Caseudvælgelse).  Dermed 

har v i  en antagelse om, at jur isterne har en anden oplevelse  af deres  

uddannelsesforløb i f t .  pol i tologerne. I  det nedenstående  ser v i  nærmere på hvordan  

jur isterne rat ional iserer de strategier,  de anvender som reakt ion på de strukturel le  

bet ingelser i  fo rsøget på at styrke deres employabi l i ty i  overgangen t i l  

arbejdsmarkedet.  

7.2.1. FAGSPECIFIKKE KANDIDATER 

På kandidatuddannelsen i  Jura, vælger de studerende selv - modsat pol i tologerne -  

størstedelen af de fag, som de skal  have gennem uddannelsesforløbet.  I følge AAU 

giver dette de studerende mul ighed fo r ”at  sammensætte en prof i l ,  der rette r s ig mod 

den jobfunkt ion, [de]  ønsker som færdiguddannet”  (AAU 2020b).  Juristerne har  
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dermed indf lydelse på t i l ret telæggelsen af deres eget uddannelsesforløb, i  og med 

at de har kunne bygge den op omkring valg fag. De studerende kan således få  

målrette t  og special isere t undervisning gennem disse valgfag. Dette ser v i  som 

noget,  der kan styrke jur iste rnes oplevede employabi l i ty,  da det øger samspi l let  

mel lem teori  og praksis ved at give dem specia l iseret v iden og kompetencer,  der er  

relevant  i  deres  arbejde e fter endt  uddannelse. Det  afhænger dog af  hvordan de 

studerende udnytte r valgf r iheden.  

 

Da informanterne fra Jura skul le vælge fag på kandidaten, har de haft  forskel l ige  

overvejelser i  relat ion t i l  interesseområde og tanker om hvad de vi l  arbejde med i  

f remtiden. Amal ie fo rtæl ler eksempelvis,  at  hun har benyttet  mul igheden for selv at  

t i l ret telægge sin kandidat,  t i l  at  special isere sig  indenfor  et  område,  som hun ønsker  

at arbejde med:  

 

“Skal  jeg vælge forskel l ige valgfag, så jeg har større mul igheder for a t  

bl ive ansat fo rskel l ige steder el le r skal  jeg udelukkende gå efte r de t  

strafferet l ige fo r at  ende hos Anklagemyndigheden? [ . . . ]  Jeg har  

blandet det l idt  sammen, men størstedelen af valg fagene er  

strafferet l ige, og det e r fordi  jeg r igt ig godt kunne tænke  mig i  f remtiden 

at arbejde med det straf fere t l ige”  (Amal ie)  

  

Det fremgår af ovenstående, at valgf r iheden på kandidatuddannelsen i  Jura, kan 

bruges  t i l  at  opnå fagspeci f ik  v iden indenfor  et  bestemt område,  som retter  s ig  mod 

en konkret st i l l ing efte r endt  uddannelse . Dette har størstedelen af informanterne fra  

Jura haft  med i  overvejelserne, da de skul le vælge fag. Ovenstående er også et  

eksempel  på at valg fagene kommer dé studerende t i l  gode, som har en mere el ler  

mindre kla r v is ion fo r deres fremtidige k arr ie re og ved hvi lket område, de vi l  arbejde  

indenfor.  

 

Det betyder  imidler t id ikke  at  denne opbygning ikke t i lgodeser  studerende, som ikke  

har en  klar ide om hvad de vi l  med studiet,  el le r at  opbygningen på anden vis st i l le r  

dem dårl igere.  Disse studerende kan udnytte  valgfagene t i l  at  vælge bredt ,  samt  

opnå viden og erfaring indenfor f le re forskel l ige områder,  således intet bl iver  

udelukket,  når de  senere hen f inder ud af  hvad de konkret v i l  arbejde med.  Det  

fremgår bl .a .  af  interviewene med Esben og Lou ise, hvori  de fo rtæl ler følgende:  
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“Man kan ikke på den måde sige, a t  man har special iseret s ig fordi  v i  

på jura ikke  har f le re forskel l ige kandidater.  Der er kun én kandidat ,  

men så  kan man så skræddersy den ved at vælge nogle forskel l ige  

valgfag. For  mit  eget vedkommende har jeg nok været l idt  i  tv iv l  om 

hvi lken retning jeg godt kunne tænke mig at gå og så har jeg valgt  

nogle l idt  mere brede valgfag fordi  jeg ikke  har v i l le udelukke noget på  

den måde”  (Esben)  

 

I :  Har du bevidst bevæget dig i  en bestem t retning el ler special iseret  

dig gennem valgfag? R: “Nej .  Jeg har i ngen ide  om hvad jeg  laver .  Jeg 

skyder med spredehagl .  *gr iner*  Så jeg har l id t  af  det hele.  Så det  er  

meget forskel l igt ,  de  fag jeg har.  Der er l idt  erhvervsret ,  l idt  pr ivatret.  

Det er meget spredt”  (Louise)  

 

Både Esben og Louise har  været i  tv iv l  om hvad de speci f ikt  v i l le a rbejde med og har  

derfor valgt fag indenfor fo rskel l ige områder,  både for ikke at udelukke noget,  men 

også for at  prøve områderne af.  Ved at  ‘skyde med spredehagl ’  ram mer de  

studerendes således bredt,  hvi lket kan give større sandsynl ighed for ‘pletskud’ .  

Dette er et eksempel på hvordan de begrunder  strategien om at vælge bredt,  for på  

sigt  at  have gode job - og kar r ieremul igheder.  Begge studerende fortæl ler,  at  de nu  

har fundet deres hylde og derfor ved hvi lken retning, de vi l  gå med deres studie .  

Louise fo rtæl ler nedenfor om hendes oplevelse  af hvordan potent iel le arbejdsgivere  

ser på hendes mere ‘generel le’  fagprof i l :  

 

I :  Oplever du at de st i l ler spørgsmålstegn ved at d u har en bred vi f te  

af valgfag? At  du ikke har ‘special iseret ’  dig gennem valgfagene? R:  

“Ja hel t  s ikkert .  De kigger og siger ’ jaaaa, det  er sådan l idt  rodet ’  og  

så siger jeg  ’ jep,  de t e r et  udtryk  for  at  jeg  ikke vidste  hvad jeg vi l le.  

Det ved jeg  nu’ .  Så  jeg  siger det bare  som det e r,  at  da  jeg  skul le  vælge 

valgfag, der havde jeg ikke  erfaring.  Jeg vids te  ikke hvad jeg vi l le.  Jeg 

valgte l idt  af  hvert .  Jeg ved hvad jeg vi l  NU ud fra min erhvervserfaring  

og så er det som regel  dét,  de  synes er mere interess ant”  (Louise)  

 

Louise oplever dermed a t hendes brede fagprof i l  godt kan vække en undren hos  

potent iel le a rbejdsgivere, men hun oplever det i kke som et problem. Ydermere er det  

værd at  bemærke, a t hun lægger vægt  på  at  de t er  hendes  erhvervserfaring, der  ha r  

været årsag t i l  at  hun nu ved hvad hun vi l  a rbejde med. Dermed lader det ikke  

umiddelbart  t i l  a t  være valgfagene, der har hjulpet Louise med at f inde ud af hvi lket  

område inden for  Jura , der interesserede hende mest.  V i  belyser betydningen af  
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erhvervserfaring  i  overgangen t i l  arbejdsmarked senere  i  analysen ( j f .  afsni t  7.2.4.  

‘Learning by doing’).  

 

V i  ser således  valgfagene som udtryk for en måde, hvorpå Jurastudiet kan styrke de 

studerendes oplevede employabi l i ty ved at spec ial isere de s tuderende indenfo r hvert  

deres fel t .  Dermed modtager de studerende undervisning,  der er  mål rette t  de  

områder,  den enkel te studerende ønsker at arbejde med, dvs . fagspeci f ik  

undervisning, der øger samspi l let  mel lem teori  og praksis.  Samtidigt er det i  høj  grad  

op t i l  den enkel te studerende, at ’vælge r igt igt ’  og hvis de studerende ikke hel t  er  

k lar over  hvad de vi l  arbejde med ef ter s tudiet ,  kan det være ’ far l igt ’  at  vælge fag ,  

som er meget  mål rette t  ét  konkret  område.  Derfor  kan de,  som Esben og Louise,  

vælge en mere bred v i f te af fag, der kan henvende sig t i l  f lere forskel l ige områder  

på arbejdsmarkedet .  Juristerne har således  forskel l ige strategier,  og rat ional i -

seringer heraf,  i  forsøget på at opnå mest mul igt  udbytte a f deres uddannelse og 

styrke deres oplevede employabi l i ty.  

 

7.2.2. ET TEORETISK STUDIE 

Vores informanter oplever,  at  Jurastudiet giver  en grundlæggende teoret isk bal last,  

men at kobl ingen t i l  det prakt iske generel t  mangler.  Amal ie fortæl ler eksempelvis:   

 

“Jeg tro r v i  er mange, der har den samme opfattelse af,  at  når man  

kommer  ud,  mangler man l id t  den der er faring  f ra v i rkel igheden. Det ér  

meget hvordan teorien bag de enkel te regler er,  men ikke så meget  

hvordan man forholder  s ig t i l  v i rkel igheden”  (Amal ie)  

 

Det ser  v i  som udt ryk fo r at  de  studerende ser  gyldigheden i  den teoret iske  

undervisning, da de opnår v iden og kompetencer,  som de kan anvende i  deres  

fremtidige arbejde. Samtidigt opleves  det  dog som et  problem,  at  undervisningen er  

så teori tung, da de studerende ef terspørger mere indsigt i  hvordan teorien kan 

omsættes t i l  p raksis.  Flere  af i nformanterne nævner, at  det teoret iske måske fy lder  

fór meget på uddannelsen.  Dette  uddyber Noah og sætter  ord på hvor for han mener  

det prakt iske også er v igt igt  i  undervisningen:  

 

“Der er måske for  meget af den teoret iske del  i  forhold  t i l  den prakt i ske 

del ,  som ér en stor del  af  det [ . . . ]  Hvis man vi l  gøre de studerende mere  

værd for  arbejdsgiverne så  snart  de  kommer  ud, så  skul le man måske 

se på at få en l idt  mere prakt isk del  ind over.  Der er jo så også stor  

forskel  på om man skal  være advokat el le r hvad man skal  lave  

efterfølgende i  p raksis.  Det varierer meget  i  hvordan undervisningen 

skal  t i l ret telægges.  Der er mange forskel l ige områder”  (Noah)  
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Ovenstående er således et udtryk  for hvordan samspi l let  mel lem teori  og praksis ikke  

fungerer opt imal t  set f ra de studerendes perspekt iv.  De er imidlert id godt k lar over,  

at  det kan være svært at  gøre undervisningen mere praksisnær, da Jura i følge de 

studerende også er et bredt studie, hvor  man kan arbejde med mange forskel l ige  

områder efte r endt uddannelse.  Det kan dermed være en udfordring , at  gå i  dybden 

med hvordan man eksempelvis skriver en stævning, hvis det kun er e t fåtal  af  de  

studerende,  som ender med at  f inde det  brugbart  i  deres fremtidige arbejdsl iv.  Det  

kan al tså være svært for uddannelsen at st yrke de studerendes employabi l i ty ved 

f lere prakt iske t i l tag, som er mere konkret o rienteret mod bestemt erhverv  el ler  

arbejdsopgaver.  Det kan både være et spørgsmål om ressourcer,  men i  høj  grad også  

hvorvidt de t gavner størstedelen af de studerende, at g å mere detal je ret t i l  værks  

med det  prak t iske i  undervisningen.  De studerende peger på at prakt iske  elementer  

som rol lespi l ,  procedurekonkurrencer og yderl igere inddragelse af jur idiske cases  

fra det  v i rkel ige l iv  e r noget,  der kan styrke  samspi l let  mel lem  teori  og praksis.  

Amal ie fortæl ler eksempelvis:  

 

“Jeg savner  at  man lærer  at  kommunikere professionel t ,  at  man har  

mere rol lespi l  i nkluderet i  undervisningen i  s tedet for at  man bare  

sidder og  lyt ter t i l  en forelæser [ . . . ]  Nu har  v i  f .eks. noget,  der hedd er  

procedurekonkurrence, som ELSA 2 arrangerer.  Noget l ignende vi l le jeg  

have ønsket var l idt  mere på Juras tudiet,  ford i  jeg føler at  v i  fakt isk  

ikke hel t  er  k lædt på t i l  at  komme ud i  den vi rkel ige verden”  (Amal ie)  

 

Her fremgår det hvordan Jurastudiet på f le re måder, i følge Amal ie,  kan gøre  

uddannelsen mere praksisnær uden at det bl iver så konkret,  at  det kun er et fåtal  at  

de studerende, som kan bruge den erhvervsre ttede undervisning . Dette er dermed 

elementer som Juras tudiet  kan ind føre i  undervisningen fo r a t  sty rke den 

inst i tut ionel le employabi l i ty,  hvi lket v i l  k læde de studerende bedre på t i l  overgangen 

t i l  arbejdsmarkedet.  

 

Dele af  den teoret iske undervisning,  som juristerne mener,  at  de  har kunne bruge i  

praksis er bl .a .  ‘den jur idiske metode’ 3,  grundlæggende kendskab t i l  love og hvordan 

man søger  re tski lder.  Det er nogle  kompetencer ,  der  handler  om at t i l egne sig v iden,  

som de studerende fra Jura oplever,  at  de har kunne anvende i  deres studiejobs og 

dermed har været omsættel ige fra teori  t i l  praksi s.  Dette ser v i  som et eksempel på  

den inst i tut ionel le employabi l i ty,  dvs. hvor god studiet er t i l  at  uddanne ‘employable’  

kandidater.  Når de studerende således  fremhæver disse  elementer af  under -

 
2 The  European  Law Studen ts ’  Assoc iat ion  
3 V iden  om den  ju r id iske  te rm ino log i  og ju r id isk  me tode , den  ju r id iske  bes lu tn ingsp roces ,  he runder  
gy ld ige  re tsk i lde r  og fo r s tåe lse  a f  hensyn  og  k r i ter ie r ,  samt  g rund læggende  k i ldesøgn ing .  
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visningen,  ser v i  det  som udt ryk fo r inst i tut i onel le aspekte r,  der har  styrket  de  

studerendes employabi l i ty.  

 

Ovenstående betyder ikke nødvendigvis,  at  de studerende oplever at der er et  stærkt  

samspi l  mel lem teori  og praksis på Jura .  Vores informant  Louise  fortæl ler  

eksempelvis at “der er LANGT imel lem”  teori  og praksis.  Hun fortæl ler ydermere, at  

processuel le t ing som hvordan man skriver en stævning og hvordan man st i l le r  

spørgsmål t i l  en  ‘syn -  og skønsmand ’ ,  “det b l iver s let  ikke berørt  under  studiet .  

Overhovedet ikke! [ . . . ]  Jeg ha r haf t  et  enkel t  fag, hvor v i  for s jov lavede en stævning 

og det er sådan se t det eneste jeg har berørt  af  noget praksisorientere t el lers ér  

jurastudie t teoret isk”  (Louise).  

Louises ovens tående oplevelse tager udgangspunkt i  hendes personl ige erfaring  

med Jura i  praksis f ra hendes studierelevante  arbejde. På baggrund heraf er  det  

blevet tydel igt  for  hende,  at der  er  nogle aspekter i  den prakt iske vi rkel ighed, som 

er anderledes og ikke bl iver berør t  på studiet.  I  for længelse af dette s iger hun: “Dét  

t ror jeg i  hvert  fald de folk,  der ikke har fået erhvervserfaring under studiet iden, der  

t ror jeg de får et  chok, når de kommer ud”  (Louise).  Dette ser v i  som et ud tryk fo r  

hvor v igt ig samspi l let  mel lem teori  og praksis er,  da en god harmoni  og  

overensstemmelse mel lem de to, gør overgangen t i l  a rbejdsl ive t let te re. Samme 

oplevelse af et  r inge samspi l  mel lem teori  og praksis ser v i  hos størstedelen a f  

informanterne fra Jura.  

 

V i  har ud fra  ovens tående fastslået  at  samspi l let  mel lem teori  og  praksis er v igt ig t ,  

for at  faci l i tere overgangen t i l  arbejdsmarkedet og sty rke de studerendes  

employabi l i ty.  På Jurastudiet e r der elementer,  der fungerer godt og andre, der  

fungerer mindre godt.  Overordnet  ser j ur isterne en berett i gelse og gyldighed i  deres  

undervisning, der giver dem en grundig indføring i  teorien bag reglerne, som de skal  

arbejde med i  f remtiden. I  fo r længelse heraf oplever de studerende dog, at deres  

uddannelse er meget teori tung og ikke særl ig praksisnær. Samtidig er  de kla r over,  

og måske endda indforstået med, at det for uddannelsen kan være en udfordring, a t  

t i l ret telægge undervisningen mere  prakt isk  orientere t,  da  Jura åbner  op for mange 

forskel l ige veje ind på arbejdsmarkedet.  Det be tyder,  at  de studerende selv må søge 

at styrke deres employabi l i ty yderl ig ere. Eksisterende forskning peger l igeledes på 

at studerende ofte  oplever et behov  for  at  t i l føje  værdi  t i l  deres akademiske  

kval i f ikat ioner i  form af erhvervserfaring, for at  gøre dem mere attrak t ive i  

jobsøgningsprocessen (Støren & Aamodt  2010) .  
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7.2.3.  PRAKTIK? PRAKTISK TALT IKKE 

En måde ju rastudiet kan sty rke  samspi l let  mel lem teori  og  praksis,  samt  give  

jur isterne mul ighed fo r at  få erhvervserfaring,  er  bl .a.  gennem prakt ikfo rløb.  Her  

v iser forskningen på området,  at  de studerende i  høj  grad har gavn af p raksisnær 

undervisning, som eksempelvis gennem et p rakt ikforløb,  der kontekstual iserer den 

teoret iske  viden (Harvey  2001; Karlsson 2011;  Helyer  & Lee 2014).  For at udnytte  

v iden opnået gennem uddannelse t i l  dens fulde potent iale må “ learning and doing”  

neml ig ikke adski l les (Helyer & Lee 2014).  

Inspireret af  human kapi tal - teorien  ser v i  uddannelse  som en investering og de 

studerende som rat ionel le nyttemaksimerende indiv ider ( j f .  afsni t  5.1. Human 

kapi tal ).  På baggrund a f de tte antages det,  at  det mest  rat ionel le  og logiske valg fo r  

de studerende er,  at  tage i  prakt ik for a t  bygge bro mel lem teori  og praksis,  opnå 

erhvervserfaring og udvide  deres netværk.  Ti lsammen vi l  dette styrke deres  

employabi l i ty.  V i  ser imidlert id  at ingen af vores informanter f ra Jura har valgt at  

tage i  prakt ik,  og vi  k igger derfo r nærmere på hvordan de studerendes f ravalg af et  

prakt ikforløb,  er et  resul tat  af  f lere  faktorer  bl .a .  strukturel le bet ingelser  og kul turen 

på studiet .  

 

Generel t  oplever jur isterne ikke, at  man f ra studiets s ide har gjort  det at t rakt ivt ,  at  

vælge prakt ikken t i l ,  da de logist iske formal i teter omkring t i l ret telæggelsen ikke  

hænger sammen.  Det ses eksempelvis i  nedenstående ci tat :  

 

”Der er jo mul ighed for at  vælge prakt ik.  Det har jeg ikke valgt.  […] Fo r  

mig handlede det om, a t det  var r igt ig meget  arbejde med meget l idt  

udbytte.  Prakt ikfo rløbet  tæl ler 10  ECTS, men det er 20 t imer,  man skal  

være på en arbejdsplads , mens man skriver et p rojekt ved siden af.  Det  

er ikke noget,  der er blevet belyst særl ig g odt.  Der er ikke speciel t  

mange, der gør det.  Så det er ikke noget man snakker om og f inder ud  

af hvad det handler  om”  (Louise)  

 

Louise begrunder her fravalget af  p rakt ikken med t i l re t telæggelsen af  for løbet,  samt  

hvor l idt  fokus , studiet har  haft  på  at  f remhæve fordelene ved at  tage i  prakt ik.  Det  

er noget samtl ige informanter fra Jura har været inde på i  de kval i tat ive interviews,  

hvi lket således unders treger at t i l ret telæggelsen er noget,  der  har fy ld t  hos de 

studerendes fravalg af p rakt ikfo rløbet.  I  bun d og grund oplever de studerende ikke,  

at  et  prakt ikforløb  giver  dem nok  udbytte i  forhold t i l  den indsats, det kræver af  den 

enkel te s tuderende. På baggrund af  disse faktorer t i lsammen, har prakt ikfo rløbet på  

Jura således trange kår.  Det er i følge de stud erende ikke nok, at  p rakt ikfo rløbet e r  

en mul ighed. Studiet må også sørge for at  prakt ikforløbet er t i l re t telagt således det  

er at trakt ivt  at  vælge.  
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Derudover påpeger vores informanter,  at  de ikke kender t i l  nogle medstuderende,  

som har været i  prakt ik  og  at  det  generel t  ikke er noget  man ’gør’  på Jura.  Det tyder  

på, a t der i  studiemi l jøet  på  Jura hersker en bestemt kul tur  omkring  prakt ikforløbet,  

og at disse kul turel le be t ingelser t i l  dels påvirker de studerendes fravalg af  

prakt ikforløbet .  Det kan være ud tryk for,  at  de studerende ikke bekymrer s ig over at  

få prøvet s ig selv af i  praksis,  da de véd at det er de færreste af deres  

medstuderende, som tager i  prakt ik.  Dermed st i l ler f ravalget af  prakt ikforløbet den 

studerende l ige godt el ler ‘ l ige dårl igt ’  med  deres medstuderende, når de i  f remtiden 

skal  søge og konkurrere om jobs efter  endt uddannelse.  

  

Louise begrunder yderl igere fravalget a f  prak t ik med at hun: “ al t i d haft  f i nt  med  

erhvervserfaring,  så jeg føler  ikke, at  jeg har ha ft  behov for at  skul le  hav e det ekst ra  

med”  (Louise).  Derfor  har hun ikke haft  et  behov for  den erhvervserfaring som et  

prakt ikforløb kunne have give t hende. Det er noget v i  ser går igen ved samtl ige af  

vores informanter  fra  Jura , der al le har  studierelevant arbejde ved siden af st udiet.  

I  nedens tående ci tat  fortæl ler Esben om hans prior i te r ing af  at  få  erhvervser faring  

gennem si t  studierelevante arbejde fremfor  gennem et prakt ikforløb :  

 

”Det [at  tage i  prakt ik]  kunne jeg  godt have gjort ,  men l ige i  mi t  sted ,  

der gav det ikke så meget mening fo rdi… Dels så havde jeg  et studiejob  

som var  studierelevant og  for  det andet  så har j eg også fået  et  a rbejde 

nu bagef ter,  så det med prakt ikken gav ikke r igt ig mening. […] Hvis  

ikke jeg havde været i  den posi t ion, som jeg er i ,  så kunne jeg sagt ens  

havde fundet på det”  (Esben)  

  

Ovenstående eksempl i f icerer  dermed hvordan struk turel le  bet ingelser  -  studie ts  

opbygning -  påvi rker  hvordan de studerende forkla rer  deres f ravalg  af  

prakt ikforløbet .  Her  ser v i ,  at  ju r isterne fortæl le r,  at  de ikke  har  nok  inci tamenter  for  

at  tage i  p rakt ik,  hvi lket eksisterende forskning el le rs har v ist ,  s tyrker  deres  

employabi l i ty  ved at  øge samspi l let  mel lem teori  og  praksis (Karlsson 2011).  

Juristerne oplever derimod, at deres studierelevante arbejde giver et bedre udby tte  

i f t .  job- og karr ie remul igheder på  længere  sigt .  Derudover varer  prak t ikforløbet kun 

3-4 mdr . og er i  øvrigt  of te ulønnet.  Dette har således indf lydelse på jur iste rnes  

rat ional iseringer af deres handl inger og valg i  forbindelse med prakt ikfo rløbet ,  hvo r  

de har  afvejet fordele og ulemper i  relat ion t i l  det udbytte, de t v i l  give dem på sigt.  

 

V i  ser som sagt  uddannelse som en investering og de studerende som ra t ionel le  

nyttemaksimerende indiv ider.  Det er derfor i nteressant,  at  j ur iste rne oplever,  at  

deres uddannelse er fó r teoret isk orientere t og mangler praksisnær undervisning,  

men a t de  samtidig ikke  vælger at tage i  prakt ik .  Betyder  det  at  j ur isterne går  gl ip a f  
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vigt ig praksisnær undervisning, der styrker samspi l let  mel lem teori  og praksis?  

Formentl ig ikke. Flere af info rmanterne føle r ikke de går gl ip af noget –  tvært imod  

fortæl ler de, at  de i  stedet for p rakt ik har haf t  valgfag, hvor de yderl igere har kunne 

special isere  sig.  Dette  kan være udtryk  for  en fagl ig selvt i l l id,  hvorfor  de  ikke  

behøver bekræf telse i  at  den teoret iske undervi sning er relevant fo r deres fremtidige  

arbejde. Det kan skyldes, at  de  har  fået  bekræftelse af  teoriens gyldighed i  p raksis  

gennem deres studiejobs.  

Årsagen t i l  ju r isternes fravalg af  prakt ik  kan således fo rklares  ved t re o verordnede 

punkter :  1)  valgfag, der giver dem mere specia l iseret og fagspeci f ik v iden, 2) dårl ig  

t i l ret telæggelse af p rakt ikfo rløbet og  3) erhvervserfaring ved siden af s tudiet,  der  

har givet  dem det,  et  prakt ikforløb kan t i lbyde.  

 

7.2.4. ‘LEARNING BY DOING’  

Vi ved f ra analysen hidt i l ,  at  info rmanterne fra Jura har vægtet e rhvervserfaring ,  

gennem et studierelevant a rbejde, højere end et prakt ikfo rløb, da de vurderer a t et  

studiejob giver dem et bedre fagl igt  udbytte og erhvervserfaring. Noah siger  

eksempelv is  at “grunden t i l  a t  jeg  er  på  det  fagl ige niveau jeg er på  nu er ,  at  jeg  har  

arbejdet i  t re år i  den her retshjælp”  (Noah).  Vi  tolker det som en måde, de  

studerende reagerer på  de st rukturel le bet ingelser,  der danner rammen for den 

inst i tut ionel le employabi l i ty.  Ved at tage e t studierelevant arbejde, føler de  

studerende dermed,  at  de  sty rker  deres employabi l i ty på  områder,  hvor  de  mangler  

særl igt  de prakt iske elementer fra studiet.  Det  kan dermed ses som rat ionel le valg  

for den enkel te  studerende, at tage  e t studierelevant arbejde. Eksisterende forskning 

peger l igeledes på, at ‘ learning by doing’  giver  et godt udbytte fo r studerende, hvor  

de på f le re måder s tyrker  den indiv iduel le employabi l i ty ( j f .  2 .3. Erhvervser faring).  

Det er  derfor  inte ressant  at  se  nærmere på hvi lke elementer f ra de studerendes  

erhvervserfaring,  som de mener, har t i lbudt  dem noget v iden og nogle kompetencer,  

som studie t måske ikke har kunne give dem.  

 

Overordnet oplever informanterne fra Jura at deres erfaring fra deres studierelevant e  

jobs, har givet dem mul ighed for  at  prøve teorien a f i  praksis.  Det  har  givet  dem 

erfaring med deres viden og kompetencer,  som de ikke hidt i l  har fået på studiet.  

Dette uddyber Esben i  de t nedenstående ci tat :  
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“Jeg tror at  noget af det  mit  studiejob har v ist  mig, det er at  se juraen 

i  det  prak t iske l iv.  Det  er  i  hvert  fald  i  høj  grad det jeg  føler at  s tudiejobs  

kan. Især indenfor mit  fag, hvor det kan bl ive meget teoret isk og  

abstrakt.  Det har egent l ig også hjulpet mig i  mi t  v idere forløb på  

uddannelsen, fo rdi  én t ing er at sætte s ig ned og læse en bog, men en 

anden t ing er få ’hands on’  og at få det ud mel lem f ingrene. Så giver  

det mere mening for  en.  Så det  har  det  i  hvert  fald i  l ige  så høj  g rad 

medvirket t i l ”  (Esben)  

 

Her fremgår det,  at  Esben lægger vægt på  de fordele, der er ved at tage et  

studierelevant arbejde. Erhvervserfaringen kontekstual iserer dermed den teore t iske  

bal last,  som de studerende har med fra  studiet.  Dette ser v i  som udtryk for hvor  

v igt igt  det har været for de studeren de, at få erfaring med juraen i  praksis,  når de i  

så høj  g rad oplever ,  at  det er  en overvejende teoret isk uddannelse.  

Derudover tyder det på at e rhvervserfaringen hel t  generel t  har fo rberedt de  

studerende på overgangen t i l  arbejdsmarked. Louise for tæl ler e ksempelvis:  

 

“Det kom som et chok for mig hvor l idt  jeg vidste, da jeg begyndte at  

arbejde. Havde jeg  tænkt mig noget  bedre om,  kunne jeg  godt  selv se  

det komme, men jeg føl te mig jo bare så dygt ig.  Det kom som et sto rt  

chok”  (Louise)  

 

I :  Oplever du at  dine  fo rskel l ige s tudiejobs har givet dig  noget,  som di t  

studie ikke har kunne t i lbyde dig og i  så fald hvad?  R: ”HELT SIKKERT. 

Hel t  s ikkert .  Ja. […] Det har givet mig ro i  maven i  forhold t i l  at  jeg godt  

ved, at der e r mange t ing jeg ikke kan, men jeg  ved og så at det er hel t  

okay. Jeg er ikke bange for at  komme ud på arbejdsmarkedet og at de  

griner a f mig fo rdi  jeg ikke ved hvordan man laver en stævning. Jeg 

ved godt at  det  er  sådan t ingene skal  være og at det e r meningen, a t  

de skal  være sådan”  (Louise)  

 

Flere  af  vores  informanter  fra  Jura fortæl ler -  l igesom Louise  - at  deres  

erhvervserfaring gennem deres studiejobs, har givet dem ro i  maven. Juristerne 

oplever at den teoret iske undervisning har s in berett igelse og de fo rstår,  hvor for det  

er v igt igt  at  de  lærer teorien bag de love og regler,  som de skal  ud  og prakt isere ,  

men de har al le udtrykt  en  bekymring  for  el ler  ut i l f redshed med at studiet  har  været  

meget teori tungt.  

Samtidig eksempl i f icerer ovenstående også hvordan ju r isterne gennem deres  

studiejobs har  fået k larhed over,  hvad der forventes af dem på arbejdsmarkedet,  når  

de er færdiguddannede. Dette kan således også styrke de studerendes fagl ige  
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selvt i l l id,  da  de ud fra  hvad de oplever  på deres studiejobs,  er  k lar  over at deres  

kompetencer  forud for  et  o rdinært  a rbejde,  e r  t i ls trækkel ige og anvendel ige.  Der  

oplever j ur isterne, at arbejdsgiveren godt  ved,  at de  ikke kan det hele på én gang 

og at læringskurven fo rtsat peger opad ef ter endt uddannelse. Dette ser v i  som et  

udtryk for,  at  de studerende mul igvi s har højere krav t i l  dem selv end deres  

fremtidige arbejdsgiver har.  Ydermere viser dette hvor  v igt igt  samspi l let  mel lem teori  

og praksis samt erhvervserfaring er,  når det  kommer  t i l  at  k læde de studerende på 

t i l  overgangen t i l  arbejdsmarked.  

 

7.2.5. FRIVILLIGT ARBEJDE - SIGNAL VALUE 

4 ud af  5 af vores  informanter fra  Jura  har haft  f r iv i l l igt  a rbejde. Der  kan l igge 

adski l l ige forskel l ige motiver bag hvorfor de studerende fra Jura vælger at fo retage 

fr iv i l l igt  arbejde, og vi  ved l igeledes fra eksisteren de fo rskning,  at  motiverne t i l  

f r iv i l l igt  arbejde er mange. Man skelner,  som t idl igere gennemgået,  typisk mel lem  

værdibaserede motiver og ut i l i tar ist iske motivat ioner (Cnaan & Goldberg -Glen 1991) .  

De værdibaserede motiver t i l  f r iv i l l igt  arbejde refererer f .eks. t i l  rel igiøse 

overbevisninger,  at  støtte en vigt ig sag, hjælpe andre osv. ,  mens de u t i l i tar ist iske  

motiver knytter s ig t i l  at  forstærke human kapi tal ,  f .eks. ved at få erhvervser faring,  

udvik le kompetencer,  udforske kar r iereveje, styrke ens CV og udv ide ens netværk  

(Handy et  al .  2010).  Noget tyder på at særl igt  de ut i l i tar ist iske motiver er  

interessante i  denne sammenhæng, da det lader t i l  at  dét  har  fy ldt  mest hos vores  

informanter fra Jura:  

 

“Det der egent l igt  f ik  mig t i l  at  tage noget fr iv i l l i gt  ar bejde var  for  at  jeg  

kunne have l idt  mere på mit  CV. [ . . . ]  Så tænkte  jeg; ’hvad kunne være 

godt a t have på CV’et?’ .  Så så jeg  der var en  re tshjælp inde i  byen,  der  

søgte”  (Jesper)  

 

“Der star tede jeg begge steder [ i nteresseorganisat ion og retshjælp]  

fordi  jeg tænkte ’okay jeg  skal  have et  el ler andet t i l  mi t  CV. Så kan jeg  

få et studiearbejde med løn [senere hen] ’ .  Jeg er så ikke stoppet fordi  

jeg elsker det a rbejde og al l e de bekendtskaber man får,  men begge 

steder s tartede jeg fo rdi  jeg tænkte at jeg skal  have et el le r andet på  

CV’et.  [ . . . ]  Det t ror  jeg  også stort  set al le  der går ind  i  det,  de  tænker,  

at  det e r fo rdi  de er nødt t i l  få noget på  CV’et,  noget e rfaring”  (Noah )  

 

Ovenstående eksempl i f icerer  hvi lke  overvejelser,  de studerende har haft  i  

forbindelse med at  tage f r iv i l l igt  a rbejde. Her peger  de  f leste  på, a t  det har  været  fo r  

at få noget erhvervser faring og for a t  kunne sk r ive det på CV’et.  Dette ser v i  som et  

udtryk for hvordan de studerende kan styrke deres human kapi tal  ved at få  
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erhvervserfaring,  udvide deres  netværk  og udforske områder,  som de kan arbejde 

med efte r endt uddannelse. Eksisterende forskn ing peger l igeledes på at dette st i l le r  

de studerende bedre  i  jobsøgningsprocessen og sty rker  dermed også den 

indiv iduel le employabi l i ty ( j f .  2.3 E rhvervserfaring).  

 

Derudover v iser f le re studier,  at  f r iv i l l igt  arbejde har en signalværdi  over for  

potent iel le f remtidige arbejdsgivere og dét kan have betydning for hvorfo r de  

studerende vælger at bl ive  fr iv i l l ige  i  f .eks . en retshjælp,  hvor  man hjælper  

økonomisk udsatte befolkningsgrupper (Handy et al .  2010; Katz & Rosenberg 2005).  

Friv i l l ighed signalerer  neml ig ,  at  den studerende besidder kval i teter,  som gør  

ham/hende t i l  en attrakt iv kandidat,  der er v i l l ig t i l  at  t jene t i l  ‘ the greater good’  

(Handy  et  al .  2010;  Katz  & Rosenberg 2005).  Arbejdsgivere f inder  at  disse  kandidater  

er “good organizat ional  c i t izens” ,  der er mere produkt ive medarbejdere og er v i l l ige  

t i l  at  give afkald på deres private interesser t i l  fordel  for o rganisa t ionen (Handy et  

al .  2010).  Det te ser v i  også f le re eksempler på  i  interviewene med ju rastuderende.  

Esben fortæl ler eksempelvis:  

 

“Man vi l le  lyve, hvis  man sagde at  man ikke også gjo rde det l id t  fo r  

egen vindings skyld fo rdi  det e r jo ikke en hemmel ighed at  det  aldrig  

har været en skid t t ing på ens CV,  at  man har  lavet noget  fr iv i l l igt .  [ . . . ]  

For mig at se, s iger de t [ f r iv i l l igt  arbejde] l idt  om, hvad det er fo r en  

person vi  har  med a t gøre  her.  At  man viser,  at  man også har  lyst t i l  at  

gøre  en forskel  for andre mennesker.  Det  er  i  hvert  fald  noget jeg  føle r  

at  det f r iv i l l ige arbejde er med t i l  at  bidrage t i l .  Det tror jeg al le  

arbejdsgivere lægger vægt på  når de skal  ansætte folk”  (Esben)  

 

Ovenstående viser,  at  Esben har tænkt over hvi lket s ignal ,  det sender t i l  

arbejdsgiver,  at  han har haft  f r iv i l l igt  arbejde.  Det er ikke kun for  at  hjælpe udsatte  

mennesker,  men også for at  hjælpe ham selv og styrke sin oplevede employabi l i ty.  

Dermed er det tydel igt ,  at  vores informanter fra Jura har valgt at  tage fr iv i l l igt  arbejde 

af f lere årsager .  Hovedsagel igt  peger analysen på, at det e r ut i l i tar ist iske motiver,  

for at  styrke  deres posi t ion  på arbejdsmarkedet  efter  endt uddannelse, der  driver de  

studerendes valg om at bl ive fr iv i l l ig.  Gennem det fr iv i l l ige arbejde få r de studerende 

ikke blot erhvervserfaring og udvider deres netværk, men det sender også et s ignal  

t i l  deres fremtidige arbejdsgiver om hvem de er som person og hvi lke karakter træk,  

de besidder.  

 

Motivet t i l  at  de studerende f ra Jura i  så høj  g rad har haft  f r iv i l l igt  arbejde skal  måske 

ikke blot f indes i  det s ignal ,  det sender t i l  f remtidig arbejdsgiver for at  højne deres  
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employabi l i ty.  In terviewet med Jesper peger på, at  der mul igvis også l igger e n hel t  

anden årsag bag. Det uddyber  han i  det følgende ci tat :  

 

“Jeg har  arbejdet  som fr iv i l l ig rådgiver i  en  retshjælp. Det e r typisk det  

mange gør her ude på studiet,  i  hvert  fald når v i  ikke er kommet så  

langt på studiet,  fordi  når v i  prøver  at  søge stud entermedhjælperjobs ,  

hvor man kan sidde som stud. jur. ,  så vi l  advokatf i rmaerne gerne have 

at v i  som minimum er på 5. -6. semester.  Så det er der,  man tager  

chancen og siger ‘hvad kan jeg så?’ ,  og der kan man så tage det her  

f r iv i l l ige arbejde som rådgiver ,  der v i l  de i  hver t  fald gerne have en fra  

4. semester og frem”  (Jesper )  

 

Her tegner Jesper et bi l lede af det ‘studenterarbejdsmarked’ ,  der henvender s ig t i l  

Jurastuderende. Det kan således være et tegn på, at  de  studerende er nødsaget t i l  

at  tage fr iv i l l ig t  a rbejde,  fordi  der  ikke er andet arbejde at få ,  før de kommer længere  

i  deres uddannelsesforløb. Vi  kan ud fra ovenstående ikke med sikkerhed vide hvad 

de studerende i  bund og grund har lagt mes t vægt på i  valget om a t bl ive fr iv i l l ig.  V i  

ved dog at forskningen peger på, at  det sætter de studerende i  et  godt lys,  når de  

skal  ud og konkurrere om arbejde efter endt uddannelse, mens det også udvider de  

studerendes netværk og giver dem erhvervserfaring. På den måde ser v i  det som et  

rat ionel t  og meningsfuldt valg af de studerende, at de tager fr iv i l l igt  arbejde, som på 

f lere måder styrker deres employabi l i ty ( j f .  a fsni t  2.3.1. Symbolsk værdi  i  f r iv i l l igt  

arbejde).  Det  er  i  denne henseende den indiv iduel le employabi l i ty,  der  er  i  spi l ,  dvs .  

hvor godt det enkel te indiv id er t i l  at  gøre sig  attrakt iv fo r f remtidig arbejdsgiver.  

Ved at  have været  fr iv i l l ige,  har  jur isterne større sandsynl ighed fo r at  få arbejde og 

dernæst bedre karr ie remul igheder.  

 

7.3. OPSAMLENDE DISKUSSION 

7.3.1. POSITION I KONKURRENCEN OM JOBS  

Inspireret af  Becker ser  v i  i  dette  speciale uddannelse som investering i  human 

kapi tal ,  der kan give udbytte på arbejdsmarkedet  i  form af bedre job - og  

karr ieremul igheder  (Becker 1994).  Ovens tående analyse viste, i  t råd med 

eksisterende forskning (Tynjälä 2008;  Stenst röm 2006),  at  der blandt  de  studerende 

dog er en udbredt bekymring af deres uddannelses begrænsede værdi .  De oplever  

at deres job - og kar r ieremul igheder  ikke alene kan reduceres t i l  udbyttet  af  deres  

uddannelse, hvi lket stemmer overens med hvad  t i dl igere  forskning har  v ist  

(Toml inson 2008).  Disse bekymringer  er  af ledt  af  de  studerendes opfat telse  af en  

konkurrence om jobs idet,  der opfattes som en svær overgang t i l  et  overbefolket og  

overbelas tet ’kandidat -arbejdsmarked’  (Toml inson 2008).  Analys en har v ist ,  at  de  
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studerende,  som konsekvens  heraf,  oplever e t behov for  at  t i l føre  værdi  t i l  deres  

akademiske kval i f ikat ioner ved både a t få erfa r ing med deres uddannelse i  praksis,  

samt t i legnelse a f ‘ekstra -curr iulær’  v iden og kompetencer gennem studie relevant  

arbejde. Disse fund l igger s ig  derfor også op ad, hvad andre  undersøgelser  har v ist  

(Toml inson 2008; Støren & Aamodt 2010; Stenström 2006) .  

 

Foregående analyse viste,  at  både ju r isterne og pol i tologerne udt rykker  en  

bekymring om hvad de fo rtolker som et konkurrencepræget arbejdsmarked for  

kandidater.  Disse bekymringer og opfattelser varierer afhængigt a f  de to typer af  

jobmarkeder,  som deres uddannelser er orienteret imod.  

Oplevelsen af konkurrence om jobs var specie l t  udbredt blandt pol i tologerne,  som 

skal  konkurrere med l ignende kval i f icerede kandidater f ra  andre uddannelser.  De 

oplever  i  den fo rbindelse et  behov fo r at  di f ferent iere s ig fra hinanden. Disse 

bekymringer ser dermed ud t i l  at  være af led t a f  de studerendes  opfattelse  af,  at  de  

i  jobsøgningen bl iver sammenl ignet med andre kandidater med l i gnende uddannelser  

og fagl ige prof i ler.  Pol i tologerne adski l te s ig dog i f t .  hvorvidt de har søgt at t i l føje  

yderl igere værdi  t i l  deres akademiske kompetencer,  gennem eksempelvis studiejobs.  

Dette ser  v i  som et udtryk for at  de s tuderende,  som ikke har t i l føjet  en ekst ra værdi  

t i l  deres kompetencer,  primært har de terminere t deres employabi l i ty på baggrund a f  

deres uddannelse alene. Denne si tuat ion e fter lader pol i tologerne i  en l idt  fo rvi rre t  

opfattelse  af værdien af deres uddannelse;  især forholdet  mel lem deres akademiske 

kval i f ikat ioner  og  deres omsættel ighed på arbejdsmarkedet.  De pol i tologer,  som hár  

søgt yderl igere viden og kompetencer uden for  studiet,  har  ikke på samme måde en 

bekymring om omsættel i gheden af deres uddannelse i  praksis.  Det skyldes, at  de  

inden overgangen t i l  arbejdsmarkedet har afprøvet deres akademiske kompetencer,  

samt t i l føje t  en  værdi  t i l  disse,  som er ef tert rag tet på arbejdsmarkedet.  V i  ser derfo r  

også at erhvervserfaring udenfo r studie t e r betydningsfuld for pol i tologernes  

oplevede employabi l i ty.  

 

Juristerne oplever  ikke  i  samme grad som po l i tologerne, at skul le konkur rere  om  

st i l l inger med kandidater f ra andre uddannelser.  Dette kan skyldes,  at  mange af  

jur isterne ender i  st i l l inger som advokater,  der er  en beskyttet  t i tel  (Legal  Desk  

2019).  Derudover har analysen vist ,  at  de har nemt ved at genkende de typer  

st i l l inger på arbejdsmarkedet,  som de kan bes idde, da deres uddannelse, i  højere  

grad end Pol i t ik  og Administra t ion, er o rienteret mod et konkret e rhverv. Som resul ta t  

heraf har jur iste rne ikke samme bekymring som pol i tologerne i  forhold t i l  

berett igelsen af  deres uddannelse og deres  særegne fagl ige prof i l .  Juristerne 

oplever  dog al l igevel  et  behov  fo r special isering, ikke b lot for at  ski l le s ig  ud  blandt  

andre  kandidater  t i l  jobbet,  men for  at  søge målrette t  og  fagspeci f ik v iden, der er  

omsættel ig i  det arbejde, de ønsker at  beskæft ige sig med.  
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Forberedelsen frem mod overgangen t i l  arbejdsmarkedet og de to fo rskel l ige former  

for konkurrence om jobs, skal  således ses  som udgangspunkt fo r den følgende 

diskussion. Her diskuteres hvordan de studerende fortolker deres uddannelses rol le  

på forskel l ig v is i  fo rberedelsen på overgangen t i l  arbejdsmarkedet ,  samt hvordan 

de forkla rer deres  handl inger  og valg, som reakt ion på de struk turel le  bet ingelser.  

 

7.3.2. SPECIALISERING & DIFFERENTIERING 

I  forsøget på at s tyrke deres  posi t ion  i  konkurrencen om jobs, v iste  analysen, at  

behovet for special isering og di f ferent ier ing, lader t i l  at  hav e indf lydelse  på de 

studerendes handl inger og valg undervejs i  deres uddannelsesforløb. Det e r en  

generel  opfattelse blandt både jur iste rne og pol i tologerne, at de skal  gøre al t  hvad 

de kan for at  s tyrke deres employabi l i ty og deres fagl ige prof i l .  

 

Juristerne søger i  høj  grad special isering gennem den mål rettede og fagspeci f ikke  

undervisning, de kan få  gennem valgfag på deres kandidat .  De f leste informanter  

anvender således valg fagene t i l  at  ret te s ig mod et bes temt område, som de ønsker  

at arbejde med efte r endt uddannelse.  De studerende oplever eksempelvis at  

arbejdsmarkedet lægger vægt på  denne special isering gennem valgfag, fo rdi  det ses  

som en fo rdel  at  man har  kendskab t i l  bestemte områder el le r lovsaml inger,  der er  

relevant  i  arbejdet.  Dette ser v i  s om udtryk for hvad der har indf lydelse på jur isternes  

valg. Det kan fortolkes  som en måde, at  styrke sin employabi l i ty f rem mod 

overgangen t i l  a rbejdsmarkedet,  ved at  få mål rettet  og  special iseret v iden.  Det er  

dog ikke al le ju r ister,  som bruger denne stra tegi .  Nogle, der ikke har hel t  samme  

klare ide om hvad de vi l  arbejde med, har valgt fag indenfor f le re fo rskel l ige områder  

for ikke at udelukke noget.  Det fortolker v i  som at jur isterne har overvejet de fordele  

og ulemper,  der kan være ved a t vælge mere  b redt orienterede fag  el ler  fag,  der  

retter s ig mod ét konkret område. På baggrund a f disse overvejelser har de  

studerende taget et bevidst  valg  om,  at  det  mest fo rdelagt ige  for  dem er,  at  vælge 

fag indenfor forskel l ige områder.  Således er der interne forsk el le blandt ju r isterne i  

forhold t i l  hvad der opfattes som mest rat ionel le og meningsfulde, afhængig t  af  den 

indiv iduel le s i tuat ion, de står i .  

 

Juristernes mul ighed for special isering står i  forholdsvis stor kontrast  t i l  den mere  

ensartede og bredt orient erede undervisning ,  som pol i tologerne ikke har samme 

indf lydelse på,  da deres kandidat  er  bygget op om obl igatoriske fag. Det  knytter s ig  

t i l  pol i tologernes  generel le bekymring om konkurrencen om jobs  med andre  

uddannelser,  der  er  opbygget  om valgfag, som f.eks.  Statskundskab på AU. Dette  

kan være svært at  konkur rere med, da pol i to logernes  uddannelse al tså er mere  
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ensarte t og bredt  orienteret qua de obl igatoriske fag.  Det  er  således tydel igt ,  at  de  

studerende fra  Pol i t ik  og  Administrat ion i  høj  grad savner valgfr ihed og 

medbestemmelse i  deres uddannelsesforløb, som kan give dem indf lydelse på at  

styrke deres fagl ige prof i l  og di f ferent ie re dem blandt deres medstuderende og 

kandidater fra andre l ignende uddannelser.  I  stedet ser pol i tologerne 

semesterprojek terne som en måde at  di f ferent iere s ig,  ved a t have erfa ring  med  

konkrete områder på et mere praksisnært  niveau end den almindel ige teoret iske  

undervisning. Det te ser v i  som udtryk for hvordan pol i tologerne har anvendt  

semesterprojek terne ud fra hvad der er mest  rat ionel t  og fo rdelagt igt  for dem i  

forsøget på at di f fe rent ie re s ig.  Pol i tologerne oplever dermed ikke, at  den almene 

obl igatoriske undervisning styrker deres  employabi l i ty og bruger derfor  

semesterprojek terne t i l  at  sty rke deres fagl ige prof i l .  

 

De overvejelser,  som juristerne og pol i tologerne har i  forbindelse  med hhv . valg fag 

og semesterprojekter kan således  sammenl ignes i  måden, de  søger at special isere  

og di f ferent iere s ig fo r at  stå stærkere i  konkurrencen om jobs. Dette styrker deres  

oplevede employabi l i ty med målrettet  v iden og special iseret e rfaring med konkrete  

emner el ler områder,  de ønsker at beskæft ige sig med. De studerendes forståelser  

af de handl inger og valg, som de har foretaget i  forbindelse med semesterprojek terne 

og valgfag, udspringer dermed af samme bekymring om deres  uddannelses  

begrænsninger og behovet fo r at  ski l le s ig ud. Selvom der således er sto r fo rskel  på  

de to uddannelsesforløb, så ser v i  også l igheder i  måden de studerende søger at  

styrke deres employabi l i ty,  opt imere de res posi t ion i  konkurrencen om arbejde og 

måden de på hver deres  måde søger  at få det  bedste udbytte af  deres ‘ investering’  

i  uddannelse. De studerende fortolker dermed deres  uddannelses forløb fo rskel l igt ,  

fordi  de står i  forskel l ige si tua t ioner.  På tværs af uddannelserne er der møns tre, som 

peger  på  at både jur isterne og pol i tologerne ul t imat ivt  ser dem selv i  en konkur rence 

blandt et voksende udbud af  kandidater ,  der træder ind på arbejdsmarkedet  med  

l ignende fagl ige prof i le r.  

 

7.3.3. OPLEVELSE AF SAMSPILLET MELLEM TEORI OG PRAKSIS 

På baggrund af  ovenstående analyse ved vi ,  a t  samspi l let  mel lem teori  og  praksis  

har stor betydning fo r studerendes oplevelse  af fo rberedelsen på overgangen t i l  

arbejdsmarkedet.  Dette stemmer også overens med hvad t idl igere fo rs kning har v ist  

(Karlsson 2011; Helyer & Lee 2014; Knight & Yorke 2003; Knight & Yorke 2004).  

Både pol i tologerne og ju r isterne udtrykker  et stort  behov fo r at  opnå e t bedre samspi l  

mel lem teori  og  praksis  på  deres uddannelse , men det  er  midlert idigt  forskel l igt  
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hvordan de studerende reagerer al t  ef te r hvi lke strukturel le bet ingelser,  der danner  

rammen for  deres uddannelsesforløb.  

 

For at fors tå samspi l let  mel lem teori  og praksis,  er det v igt igt  også at belyse hvordan 

de studerende forholder s ig t i l  deres uddannelses teoret iske udgangspunkt.  

Forskel len på hvordan de studerende fo rstår deres teoret iske bal las t er  sto r.  

Juristerne har nemt ved a t se bere tt igelsen af  den teoret iske undervisning , da de 

f inder denne viden nødvendig, for at  kunne besidde de jobs, de i  f remtiden bl iver  

ansat i .  De konkrete kompetencer,  som juristerne fremhæver, e r i  høj  grad mere  

‘generiske’  færdigheder,  der  handler  om at t i l egne sig  v iden.  Det er langt hen ad 

vejen samme type færdigheder ,  som samtl ige  samfundsfagl ige studerende opnår  

gennem uddannelse,  og  det  er  derfor  bemærkelsesværdigt,  at  pol i tologerne ikke ser  

samme værdi  i  den teore t iske viden, de t i leg ner s ig gennem deres  uddannelse.  

 

Forskel len i  de s tuderendes oplevelse  af uddannelsernes omsættel ighed, a fhænger  

mul igvis af de forskel l ige typer arbejdsmarkeder,  de to uddannelser retter s ig mod.  

Jura-uddannelsen rette r s ig mod et speci f ikt  type erhverv,  mens Pol i t ik  og  

Administrat ion  omvendt henvender s ig t i l  en bred del  a f  arbejdsmarkedet og  mange 

forskel l ige typer  erhverv. Derfor kan jur iste rne måske have let tere  ved at se  hvordan 

og i  hvi lke s t i l l inger,  deres viden og kompetencer kan bruges,  hvor  pol i tologernes  

akademiske kval i f ikat ioner er sværere at knytte  t i l  en bestemt type arbejdsopgave.  

Samtidigt kan forskel len i  de studerendes  opfa t telse af hvor brugbar  deres viden og 

kompetencer  er,  også skyldes, at  der på Jura er mange eksterne lektorer f ra  

‘v i rkel igheden’ ,  mens det  hovedsagl igt  er  akademikere,  der underviser  på  Pol i t ik  og  

Administrat ion . Juristerne får  dermed konkrete eksempler på  hvordan det,  de lærer ,  

kan anvendes på arbejdsmarkedet,  da underviserne kan dele  deres erfaring fra  

erhvervsl ive t.  Pol i tologerne få r ikke samme kobl ing mel lem teori  og praksis,  da deres  

lektorer ikke kommer f ra erhvervsl ive t.  

 

Et godt samspi l  mel lem teori  og praksis er v igt igt ,  da det kontekstual iserer  

undervisningen i  p raksis (Helyer & Lee 2014).  En måde at sty rke sa mspi l let  mel lem 

teori  og praksis,  er  eksempelvis gennem arbejdsbaseret læring  og prakt ikforløb  

(Knight & Yorke 2003; Knight & Yorke 2004).  Både ju risterne og pol i tologerne  

oplever,  a t  samspi l let  mel lem teori  og praksis kunne være bedre på deres  

uddannelser ,  og  de har  derfor  et  behov fo r at  t i l føje  prakt isk erfaring t i l  deres  

akademiske kval i f ikat ioner,  hvi lket er  i  t råd med eksisterende forskning på området  

(Toml inson 2008).  Erhvervserfaring gennem f.eks. et  prakt ikforløb el ler et  

studierelevant arbejde, er  en måde at s tyrke samspi l let  mel lem teori  og praksis,  ved 

at få  prakt isk  erfaring  med de akademiske kval i f ikat ioner  (Knight  & Yorke 2003;  

Knight & Yorke 2004).  Samtidig t kan erhvervserfaringen også t i lbyde de studerende 
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nogle ‘ekst ra -curr iculære’  færdigheder,  som dermed t i l føjer  værdi  t i l  de akademiske 

kval i f ikat ioner og styrker deres employabi l i ty.  

I  de seneste år har der i  t råd med dette hersket en forventning fra arbejdsmarkedet  

om, at de studerende helst  skal  have et s tudierelevant arbejde fo rud for en  

ansættelse. Sammenholdt med de studerendes oplevelse af,  a t  deres uddannelse  

ikke i  s ig selv er nok, er resul tatet heraf,  at  de  studerende føle r s ig nødsaget t i l  at  

få erhvervserfaring for  at  komme i  bet ragtning blandt andre ansøgere  (AE 2015;  

Toml inson 2008).  Selvom juristerne og po l i tologerne deler bekymringen om 

samspi l let  mel lem teori  og praksis og om deres uddannelse alene er nok i  

konkurrencen om jobs, så ser v i  også at de har  nogle  relat ivt  forskel l ige st rategier i  

deres søgen efter  erhvervserfaring.  

 

Samtl ige informanter fra Pol i t ik  og Administrat ion har som nævnt valg t at  tage i  

prakt ik,  mens ingen af info rmanterne fra Jura har været i  prakt ik.  En a f forkla ringerne 

på denne fo rskel  kan være, at det er forskel l ig t  hvordan de to studier er t i l ret telagt  

i f t .  indlej r i ngen af prakt ik  i  uddannelsesforløbet.  På Pol i t ik  og  Administra t ion er  

prakt ikken i  høj  grad er en integreret del  af  studiet,  mens det modsatte gør s ig  

gældende på Jura,  hvor uddannelsens  struk tur  i kke umiddelbart  gør  det  at t rakt ivt  for  

jur isterne at vælge prakt ikken t i l .  Dert i l  er der også forskel  på hvorvidt de s tuderende 

har studierelevant arbejde. Informanterne fra Jura har al le studierelevant a rbejde,  

mens der hos pol i tologerne både er studerende, som har studierelevant arbejde og 

nogle, som ikke har.  

Med tanke på at pol i tologerne har svært ved at se omsættel igheden af deres  

teoret iske  viden og kompetencer,  er  de t bemærkelsesværdigt ,  at  ikke  al le  

pol i tologerne har et studiejob. Analysen viste , at  nogle  af pol i tologerne forkla rer,  at  

de ikke  har  taget et studiejob  med begrundelsen, at  det  kan være svært  at  balancere  

både uddannelse o g arbejde på samme t id.  Eksisterende forskning har v ist ,  at  

erhvervserfaring gennem f.eks. e t  studierelevant a rbejde kan styrke  deres CV og  

employabi l i ty  i  overgangen t i l  a rbejdsmarkedet (Andersen & Jacobsen 2017) .  

Dermed fortolker v i  det som i rrat ionel t ,  at  det ikke er al le pol i tologerne, der har valgt  

at  få et studierelevant arbejde. De s tuderende oplever dog dette f ravalg som 

meningsfuldt og fordelagt igt  med udgangspunk t i  deres indiv iduel le s i tuat ion, hvor  

de vurderer,  at  det ikke  har  været mul igt  for  d em at have t id t i l  både uddannelse og 

arbejde. Derudover oplever pol i tologerne måske også et mindre behov fo r  

erhvervserfaring uden for studiet,  fo rdi  de ved at de få r ‘chancen’  i  et  prakt ikforløb.  

 

Er det så også i rrat ionel t  at  jur iste rne ikke  har  et prak t ikforløb? På en måde ja.  Hvis  

de har en opfattelse af,  at  de skal  gøre al t  hvad de kan fo r at  styrke deres  

employabi l i ty i  konkur rencen om jobs, så må kombinat ionen a f prak t ik og studiejobs  

være det bedste. De begrunder dog deres fravalg af prakt ik med de n prakt iske  
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erfaring, de har fået på forhånd gennem deres studierelevant a rbejde. Samtidig  

lægger de  vægt på værdien i  at  have valgfag i  stedet  fo r p rakt ik,  der  som t idl igere  

nævnt,  giver  dem mul ighed fo r at  special isere sig indenfor  et konkre t område. Sel vom 

juristerne ikke vælger at tage i  p rakt ik,  kan deres handl inger dermed ses  som 

rat ionel le,  når v i  fo rtolker dem ud f ra deres indiv iduel le s i tuat ion. I  for længelse heraf  

har jur isterne derfor fået afprøvet deres  akademiske kval i f ikat ioner i  praksis t idl i gere  

i  deres uddannelsesforløb. Det er dermed ikke meningsfuldt for dem at vælge at tage 

i  prakt ik,  da de også samtidigt  oplever at ‘gå gl ip af ’  mul igheden for  special isering  

gennem valgfag.  

Samtidig er det også værd at  bemærke, at det er udbredt blandt  ju r iste rne,  at  have 

fr iv i l l igt  arbejde. Her v iste analysen, a t det p rimært er ut i l i ta r ist iske motiver,  der  

driver  de  studerendes valg om at  bl ive fr iv i l l ige,  da  de ser  a rbejdet som mul ighed for  

at  få erhvervserfaring,  udvide deres netværk og styrke deres  CV.  I  fo r længelse hera f  

v iser eksisterende fo rskning,  at  f r iv i l l igt  arbejde kan have symbolsk  værdi  og  sende 

et s ignal  t i l  a rbejdsgiver om, at  de er v i l l ige t i l  a t  pr ior i tere organisatoriske interesser  

fremfor p rivate (Quist  2015; Day & Devl in 1998).  I  analys en fandt  v i  l igeledes a t  

jur isterne godt at k la r over,  at  deres fr iv i l l ige  arbejde kan sende et  s ignal ,  og  de ser  

det derfor som en bonus  t i l  det udbytte  de el lers får gennem erhvervserfaringen.  

Endel igt  e r det her væsentl igt  a t  pointere, a t  jur iste rne opl ever,  at  de f r iv i l l ige  

studiejobs  er  den primære fo rm for  erhvervserfaring, de har  mul ighed for  at  få uden 

for studiet,  indt i l  de er kommet længere i  deres uddannelsesforløb, hvor  andre og  

f lere mul igheder åbner op.  

 

Opsummerende kan vi  således  sige,  at  de r  e r nogle fo rskel l ige  inst i tut ionel le og  

indiv iduel le faktorer,  som har indf lydelse på jur isternes og pol i tologernes stra tegier  

i  deres  søgen efte r et  bedre  samspi l  mel lem teori  og praksis samt i  ønsket om at  

t i l føre kompetencer  og viden, som deres uddann else ikke kan t i lbyde dem. Udover  

at erhvervserfaringen bidrager t i l  at  opnå ovenstående og dermed sty rker de  

studerendes employabi l i ty,  så  viser det s ig  også, at erhvervserfaringen især giver  

jur isterne ro i  maven i  overgangen t i l  a rbejdsmarkedet.  Det e r dog paradoksal t ,  a t  

det samme ikke gør s ig gældende fo r pol i tologerne, der ,  t rods at have fulgt  et  

prakt ikforløb,  ikke i  samme grad har k la rhed over hvad de kan og hvad de ikke kan,  

hvi lket giver anledning t i l  en  usikkerhed i  overgangen t i l  arbejdsmarkedet .  

 

7.3.4. OPLEVELSE AF FAGLIGHED  

Samspi l let  mel lem teori  og  praksis,  samt erhvervserfaring har i ndf lydelse  på hvordan 

de studerende oplever overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Derudover blev det tydel igt  

i  analysen, at der eksisterer en markant fo rskel  på de s tuderendes oplevelse af deres  

fagl ighed,  som l igeledes kan relateres hert i l .  Informanterne fra Pol i t ik  og  

Administrat ion oplever,  modsat jur isterne, at de har en bred fagl ighed, hvi lket de  
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f leste pol i tologer ser som en udfordring i  konkurrencen og jobs. Ju riste rne har  

omvendt en posi t iv opfattelse af deres fagl ighed, der for dem opleves som mere 

konkret og re ttet  mod et speci f ikt  e rhverv.  Derudover har v i  t idl igere beskrevet  

hvordan ju r isterne har nemt  ved at  genkende den del  af  arbejdsmarkedet,  som deres  

uddannelse retter  s ig mod. Ovenstående kan resul tere  i  at  ju r isterne i  højere  grad 

har en  fagl ig selvt i l l id.  

 

Modsat jur isterne oplever pol i tologerne ikke at kunne genkende det arbejdsmarked,  

som deres  uddannelse  re tter  s ig mod og det st i l ler pol i tologerne i  en  udfordrende 

posi t ion, hvor de er nødsaget t i l ,  i  højere grad en d jur iste rne, a t sælge sig selv i  

deres jobsøgning. Der kan derudover udledes, at der på jurastudiet kontra Pol i t ik  og  

Administrat ion , e r en  større  strukturel  kobl ing  mel lem måden studie, studiejobs  og 

arbejdsmarkedet e r bygget op på, også på baggrund af den teoret iske sammenhæng 

mel lem uddannelse og arbejde. Dette resul terer ydermere i  at  overgangen for  

jur isterne kan opleves mere f lydende.  

Det handler fo r pol i tologerne måske mere om, at f orstå hvordan deres brede 

fagl ighed er  en s tyrke snarere end en svaghed. De f les te pol i tologer anser deres  

fagl ighed som svag el ler som for  b red,  men den brede fagl ighed er  l ige præcis dét,  

de er uddannet og dygt ige t i l  og er l ige præcis dét,  der er  styrke n i  deres fagl ighed.  

Analysen viste , at  en måde hvorpå pol i tologerne kan styrke t roen på deres  generel le  

fagl ighed, e r ved at få mere relevant erhvervserfaring og eventuel t  også på et  

t idl igere t idspunkt i  deres uddannelsesforløb. Dette underbygges af de p ol i tologerne,  

der har  studierelevant a rbejde, som har fået bekræftet at  deres  fagl ighed har  en  

berett igelse i  praksis,  og de oplever derfor i  hø jere grad, at den generel le fagl ighed 

er deres sty rke. I  lyset af  dette,  har pol i tologerne med studiejob også i  l ignede grad 

en fagl ig selvt i l l id som ju risterne.  

 

Der er dermed s tor  forskel  på ju r isternes og pol i tologernes  oplevelse af  deres  

fagl ighed,  der formentl ig a fhænger  af f le re faktorer.  Uddannelsens opbygning kan 

have indf lydelse på, om de studerende kan se  styrkerne af deres fagl ige viden og 

kompetencer.  Samtidigt har de studerendes egne handl inger og valg l igeledes  

indf lydelse på oplevelsen a f fagl ighed; måden de vælger fag på, t i l -  og fravalg af  

prakt ik,  s tudiejob mv. ,  tolker v i  som elementer,  der kan sty r ke deres  fagl ighed og 

oplevelsen hera f.  
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8. KONKLUSION 

Dette speciale har belyst hvordan samfundsfagl ige specialestuderende oplever  deres  

uddannelsesforløb og hvi lken rol le,  de oplever at deres uddannelse spi l ler i  

forberedelsen på overgangen t i l  a rbejdsmarkedet.  Herunder hvordan de studerende 

oplever,  at  deres  uddannelse fo rmer deres f remtidige  job -  og karr ie remul igheder,  

ved at opbygge human kapi tal  og sty rke deres employabi l i ty.  Specialet tager  

udgangspunkt i  et  komparat ivt  casestudie  med inform anter  fra Pol i t ik  og  

Administrat ion  og Jura, for at  belyse hvordan dette opleves fo rskel l igt  blandt  

general isterne og special isterne.  

 

Eksisterende forskning på området har v ist ,  at  studerende oplever,  at  deres  

uddannelse spi l ler en stor rol le i  fo rberedel sen på overgangen t i l  a rbejdsmarkedet.  

Selvom de studerende fo rtsat ser uddannelsens  relevans med henbl ik på det arbejde 

de skal  udføre, så er oplever de også at uddannelse ikke alene er nok (Tynjälä 2008;  

Toml inson 2008; Stenst röm 2006; Tynjälä et al .  200 6; Støren & Aamodt 2010).  Dette  

speciale er kommet f rem t i l  l ignende resul tater,  hvor både jur isterne og pol i tologerne 

overordnet ser bere tt igelsen af deres uddannelse samt den viden og de færdigheder,  

de t i legner  s ig gennem uddannelse  i  rela t ion t i l  deres  fremtidige job- og  

karr ieremul igheder .  Her oplever de studerende, at uddannelse generel t  t i lbyder  

grundlæggende teore t isk v iden og kompetencer ,  der fungerer som ’adgangsbi l let ’  t i l  

arbejdsmarkedet.  

  

Specialet har imidlert id også vist ,  at  både pol i tologer ne og ju r isterne på f le re  

områder ser begrænsninger i  deres uddannelse i  forhold t i l  opbygningen a f human 

kapi tal  og employabi l i ty.  De studerende oplever et behov fo r,  at  t i l føje yderl igere  

værdi  t i l  deres  fagl ige prof i l ,  i  takt  med at a rbe jdsgivere  lægger  mindre  vægt på de 

akademiske kval i f ikat ioner  alene,  da  også mere  praksisnære kval i f ikat ioner er  

ef terspurgte  (Brown & Hesketh 2003).  I  t i l læg t i l  deres  uddannelse søger de  

studerende, at sty rke deres employabi l i ty v ia erhvervserfaring enten gennem 

prakt ik forløb  el ler  studierelevant a rbejde, for a t  ski l le s ig  ud  blandt medstuderende 

og/el ler kandidater f ra l ignende uddannelser  med l ignende fagl ige prof i le r.  De 

studerende oplever,  at  e rhvervserfaringen giver mul ighed for  at  afprøve deres  viden  

og kompetencer  i  p raksis,  hvi lket  styrker deres  CV og employabi l i ty.  Specialet  v iser  

her,  at  både pol i tologernes og ju r isternes forkla ringer a f deres handl inger og valg er  

inf lueret  af  de struk turel le  bet ingelser,  som de er underlag t qua t i l ret telæggelsen af  

deres uddannelsesforløb. Samtidig t handler de studerende også ud fra hvad de 

oplever som meningsfuldt i  deres indiv iduel le s i tuat ion fo r at  styrke deres oplevede 

employabi l i ty.  
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De studerende f ra begge uddannelser oplever  derudover generel t  et  behov for a t  

di f ferent iere og special isere sig,  for a t  få en bedre posi t ion i  hvad der opfattes som 

et overbefolket og konkur rencepræget ’kandidat -arbejdsmarked’  (Toml inson 2008).  

Specialet har v ist  hvordan ju r isterne og pol i tologerne på forskel l ige måder,  fortolker  

dette problem og forklarer nogle af de stra tegier,  de handler ud f ra for at  st i l le dem 

bedre i  konkurrencen om jobs. Måden de studerende vælger fag, anvender  

semesterprojek ter,  samt  vælger  prakt ik t i l  og fra ,  lader således t i l  at  være en reakt ion  

på de strukturel le  be t ingelser,  der  danner  ramme for  deres uddannelsesforløb. Dette  

gælder både for jur isterne og pol i tologerne,  men er en stør re bekymring hos  

pol i tologerne, der er udfordret i  deres perspekt i v på uddannelsens omsættel ighed på 

arbejdsmarkedet,  da de har en opf attelse af at  uddannelsens generel le karakter giver  

anledning t i l  en orienteringsløshed. Omvendt har jur iste rne en mere konkret  

opfattelse  af deres fagl ighed, som også afspej les i  deres  søgen efter special isering,  

snarere end di f ferent ier ing. Juristerne op lever,  at  denne special isering styrker deres  

employabi l i ty i  jobsøgningen, hvor arbejdsgiverne - i følge de studerende - lægger  

vægt på den målrettede og fagspeci f ikke  viden, ju r isterne t i legner s ig  gennem 

special iseringen. Dette resul terer dermed også i  at  jur iste rne i  højere grad oplever  

en fagl ig  selvt i l l id,  da de kan afspej le  de akademiske kompetencer,  de få r på  

uddannelse t i l  deres f remtidige arbejde.  

  

Specialets resul tater tyder på at ju r isterne og pol i tologerne, der  ses som to ekst reme 

cases inden fo r Det  Samfundsfagl ige Fakul tet ,  fortolker deres  uddannelses  rol le  i  

forberedelsen på overgangen t i l  arbejdsmarkedet relat ivt  forskel l ig t .  Juristerne og 

pol i tologerne forkla rer  på  forskel l ig  v is deres  handl inger  og  valg,  for  at  s tå i  en bedre  

posi t ion og drage bedre udby tte af  deres uddannelse og øge deres employabi l i ty ved 

siden af studiet.  Disse forskel le ses som resul tat  af  og reakt ioner på de forskel l ige  

strukturel le bet ingelser,  som de er indlej ret  i ,  hvorudf ra de fo rtolker,  hvad der er  

mest fo rdelagt ig t  for dem indiv iduel t ,  fo r at  s tå bedre klædt  på i  overgangen f ra  

uddannelse t i l  a rbejdsmarked.  
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9. PERSPEKTIVERING 

Med udgangspunkt  i  specialets konklusioner,  er det  væsentl igt  at  ref lektere over  

hvordan vores  teoret iske  valg  lægger  et  bestemt perspekt i v på problemsti l l ingen.  

Der drages  inspirat ion  fra  human kapi tal - teor iens perspekt iv  på  uddannelse  som  

investering , der giver  udby tte på sigt  i  form af bedre  job -  og  karr ieremul igheder .  

Ydermere lægger teorien også et perspekt iv på de studerende, som rat io nel le og  

nyttemaksimerende indiv ider,  der agerer ud fra hvad der er mest fordelagt igt  fo r dem.  

Vi  kan ud fra dette ,  samt i  relat ion  t i l  vores videnskabsteore t iske udgangspunkt  og  

metodiske valg al tså bidrage t i l ,  hvordan de studerende selv oplever denne 

overgang, hvi lket også er  et  perspekt iv,  som vi  vurderer  at  den eksisterende 

forskning mangler.  

Når v i  tager udgangspunk t i  de studerendes oplevelse  af  deres uddannelsesforløb 

i f t .  employabi l i ty i  overgangen t i l  arbejdsmarked, kan man ref lektere over hvorvidt  

det kun er uddannelsesinst i tut ionernes ansvar ,  at  uddanne ’employable ’  kandidater.  

Omvendt  kan det  i  høj  grad også betragtes som en dannelsesins t i tut ion,  hvor  de  

studerende får redskaberne t i l  at  udvik le s ig og  lære på arbejdsmarkedet.  Samtidigt  

kan man diskutere  hvorvidt employabi l i ty også kan og bør sty rkes udenfor  

uddannelsen, hvi lket v i  også særl igt  ser at ju r isterne gør.  Omvendt v i l le det ogs å 

underminere pol i tologernes  generel le  uddannelse, hvis den blev langt  mere  

fagspeci f ik og inkorporerede al le de elementer,  som de studerende savner og mener  

styrker deres employabi l i ty.  Selvom pol i tologerne har svært ved at se styrken i  

uddannelsens generel le kval i tet ,  v i l le  uddanne lsen bl ive så speci f ik,  at  det kunne  

resul tere i  at  den mister det,  der ne top er dens kval i tet  og særegenhed. Det kan 

derudover være svært for uddannelserne at inddrage mere praksisnær undervisning,  

fordi  det f .eks. ikke  vi l  være relevant fo r al le  ju r ister a t  lære hvordan man sk river  en  

stævning.  

Ti l ret telæggelsen af uddannelsesforløbet handler derudover også i  høj  grad om  

ressourcer og i  en t id,  hvor der måske er et større udbud af kandidater end der er  

ef terspørgsel  på  arbejdsm arkedet,  spares der i  s tor  st i l  på de videregående  

uddannelser (Rasmussen 2020).  Det kan derfor være svært for uddannelserne at  

t i l ret telægge uddannelsesforløbet mere praksisnært,  da det v i l  være en bekostel ig  

affære at i nkorporere elementer i  undervisning en, der v i l  s tyrke de studerendes  

employabi l i ty yderl igere. Særl igt  hvis det ikke alene er uddannelsens rol le at ‘sørge  

for’  at  udvik le  employabi l i ty.  Derfor  tale r ovens tående for ,  at  det  hverken vi l  være i  

de studerendes  el ler  statens  interesse, at t i l ret telægge uddannelserne,  så  de 

‘ leverer’  al t  hvad de studerende har brug for,  for at  sty rke deres employabi l i ty.  

 

Med vores teoret iske udgangspunkt anlægger v i  som nævnt et bestemt perspek t iv på  

problemsti l l ingen, hvorfor der naturl igvis også er elementer af  de studerendes  

overgang t i l  arbejdsmarkedet ,  som vi  ikke  kan belyse.  Med perspekt ivet  på  
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uddannelse ud f ra de studerendes oplevelser,  har vi  eksempelvis ikke øje  for  hvorvidt  

deres employabi l i ty så  også stemmer  overens  med arbejdsmarkedets k rav. Det kunne  

som et supplement t i l  vores undersøgelse derfor også være interessant,  at  holde de 

studerendes oplevede employabi l i ty op mod hvad arbejdsgiverne reel t  t i l lægger  

værdi  og hvad de fak t isk søger i  ansættelse  af nyuddannede kandidater.  Således  

vi l le man her kunne t i l føje arbejdsmarkedets perspek t iv på de studerendes  

employabi l i ty.  Her v i l le et andet teoret isk udgangspunkt kunne åbne op for aspekter  

af overgangen, som vi  ikke selv har valgt a t  fokusere på. Vi  er således også 

opmærksomme på, at  v i  med speciale t bid rager med et særl igt  perspekt iv på  

baggrund af de overvejelser der l igger t i l  g rund for undersøgelsens udformning, og  

at v i  andre perspekt iver v i l le kunne påvi rke undersøgelsens resul tater.  

 

Endel igt  kunne det  med udgangspunkt  i  den aktuel le verdenssi tu at ion  være relevant  

at  bygge videre på speciale ts problemsti l l ing ,  for at  kunne fo rstå hvordan denne 

årgang af nyuddannede kandidater oplever,  at  Covid -19 har haft  konsekvenser fo r  

overgangen t i l  arbejdsmarkedet.  Dette begrundes med at hele samfundsøkonomi en 

er effektueret a f  kr isen, hvi lket  også smit ter a f  på det  arbejdsmarked,  der venter de  

studerende.  I  den forbindelse  er  det  aktuel t ,  at  undersøge de studerendes oplevelser  

med jobsøgningsprocessen,  samt  hvorvidt overgangen t i l  a rbejdsl ivet  påvirkes af de  

store samfundsmæssige ændringer.  Da vores  empir i indsaml ing gik fo rud fo r den 

totale nedlukning af  det danske samfund, er dette ikke et element  specialet  har set  

nærmere på, grundet det meget sparsomme empir iske materiale på emnet,  l igesom 

empir i indsaml ingen ikke synes  at være væsentl ig påvirket af  s i tuat ionen.  
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