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Bedre uddannelse er et centralt element i regeringens vækstplan (feb. 2013). De konkrete målsæt-
ninger er bl.a.: 
 
 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 
 60 % af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse 
 25 % af en årgang skal gennemføre en lang videregående uddannelse 
 

Det anføres, at uddannelse bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og dermed er en 
afgørende forudsætning for en stærk konkurrenceevne, høj beskæftigelse, vækst, sammenhængs-
kraft og velstand. 

 
 

Når det gælder uddannelse er der sket en kraftig udjævning, som har resulteret i, at flertallet af den 
danske befolkning er godt uddannet. Der er for eksempel set en markant øgning i andelen af kvin-
der, som tager en højere uddannelse. 
 
Af en norsk undersøgelse (Østerberg og Engelstad, 1995 – her oversat af red.) fremgår imidlertid: 
 

»Formelt set har alle lige adgang til uddannelse. Følgelig skulle man tro, at det fortrinsvis er 
dem med gode evner og skolepræstationer, som vælger at videreuddanne sig. I praksis bliver 
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valg af uddannelse stærkere påvirket af forældrenes sociale position end af egne præstationer. 
Børn af velstående og højt uddannede forældre vælger i langt højere grad at tage en videre-
gående uddannelse end børn fra andre sociale lag, selv når de har betydeligt dårligere eksa-
mensresultater at fremvise. Dette gælder alle trin i uddannelsessystemet, fra grundskole til uni-
versitet.« 

 
 
Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i det ovennævnte og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 
 

Mulige årsager til de unges valg af uddannelse og mulige konsekvenser af en skæv rekrut-
tering til de videregående uddannelser, herunder jurauddannelsen. 


