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The perfect students, who never existed 
- A historical discourse analysis of conditions of possibilities and power relations in the Danish 
educational discourse 
	  
The conditions of possibilities and power relations in the Danish educational discourse have 
gradually made students’ identities disappear throughout the past 25 years. 
The thesis “The perfect students, who never existed – a historical discourse analysis of the 
conditions of possibilities and power relations in the Danish educational discourse” investigates 
the development in the Danish educational discourse from January 1990 to June 2015. 
 
The theoretical background of the thesis is Michel Foucault’s Archaeology of Knowledge and his 
historical dispositive analysis. 
 
In the first part of the thesis I develop an analysis strategy drawing upon Foucault’s strategies for 
discourse analysis. 
Using David M. Boje’s methodology of intertextual network analysis I collect and select relevant 
articles, which holds the statements of the educational discourse and gather them into an archive. 
 
The thesis analyses the dispersion of statements that defines the discourse. The analysis is divided 
into sections dedicated to the four enunciative modalites, which are present in the educational 
discourse. These are the universities, the business sector, the politicians and the students. Each 
section analyses the modalities’ linguification of statements. The discourse analysis concludes that 
the Danish educational discourse of today is distinctively business oriented. It is focused on making 
educations more business-minded and preparing students for the job market. 
 
The thesis’ dispositive analysis focuses on how the power relations between the enunciative 
modalities have played out throughout the past 25 years. It investigates how the business sector, 
politicians and the universities discipline the students into acting according to acting according to 
each of their best interests. It concludes that the business sector has come to be the modality holding 
the most power, closely followed by the politicians. 
 
By comparing the results of the discourse analysis with the results of the dispositive analysis, the 
thesis discusses how the discursive power and disciplining have created conflicting conditions of 
possibilities for the students. It further discusses how this has resulted in a subjectification of the 
students, which problematizes their identity. 
 
The thesis concludes that the three additional modalities have put up boxes for students to fit into, 
but that the boxes do not match. This makes it impossible for students to act according to the 
conditions of possibilities, which in terms make them question the point of educating entirely. 
	  



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

2 

Indholdsfortegnelse	  

THE PERFECT STUDENTS WHO NEVER EXISTED	   1	  

1. INDLEDNING	   4	  
1.1. PROBLEMFORMULERING	   5	  

2. ANALYSESTRATEGI	   7	  
2.2.	  MICHEL	  FOUCAULT	  SOM	  ANALYSESTRATEG	   7	  
2.3.	  FRA	  METODE	  TIL	  ANALYSESTRATEGI	   7	  
2.3.1.	  FRA	  STRUKTURALISME	  TIL	  POSTSTRUKTURALISME	   8	  
2.3.2.	  EN	  POSTSTRUKTURALISTISK	  ANALYSESTRATEGI	   9	  
2.3.3.	  MIN	  FOUCAULT-‐INSPIREREDE	  ANALYSESTRATEGI	   10	  
2.4. FOUCAULTS VIDENSARKÆOLOGI	   11	  
2.4.1.	  FOUCAULTS	  GENEALOGI	   12	  
2.4.2. Foucaults definition af dokumentet	   12	  
2.5.	  ARKIVET:	  INDSAMLING	  AF	  EMPIRI	   13	  
2.5.1	  DEN	  INTERTEKSTUELLE	  NETVÆRKSANALYSE	   14	  
2.5.2.	  SØGESTRENGE	   15	  

3. DISKURSANALYSEN	   17	  
3.1. OBJEKT OG OBJEKTFORMATION	   18	  
3.2.	  UDSIGELSESMODALITETER	  OG	  DERES	  FORMATION	   19	  
3.2.1.	  DEN	  AKTØRCENTREREDE	  AFHANDLING	   19	  
3.3.	  BEGREBSNETVÆRK	  OG	  BEGREBSFORMATION	   20	  
3.4.	  STRATEGI	  OG	  STRATEGIFORMATION	   21	  
3.4.1.	  EN	  OPSUMMERENDE	  FUNKTION	   21	  

4. FOUCAULTS MAGT- OG POWER/KNOWLEDGE-BEGREB	   22	  

5. FOUCAULTS DISPOSITIVANALYSE	   23	  
5.1.	  DISPOSITIVANALYSENS	  IMPLIKATIONER	   23	  
5.2. DISPOSITIVMODALITETER	   24	  
5.2.1.	  LOVEN	   25	  
5.2.2.	  DISCIPLINEN	   25	  
5.3.3.	  DET	  SIKKERHEDSSKABENDE	  DISPOSITIV	   25	  

6. SUBJEKTIVERINGSMEKANISMER	   26	  

7. DISKURSANALYSE - EN SELVREFERERENDE DISKURS	   27	  
7.1. UNIVERSITETET 	   27	  
7.1.1.	  DE	  GODE,	  GAMLE	  DAGE	   27	  
7.1.2.	  FORSKNING	  OG	  UNDERVISNING	  FORSVINDER	   29	  
7.1.3.	  NUTIDENS	  STUDERENDE	  ER	  IKKE	  DYGTIGE	  NOK	   30	  
7.1.4.	  ERHVERVSLIVET	  PÅ	  UNIVERSITETET	   31	  
7.1.5.	  DET	  ER	  SYND	  FOR	  DE	  STUDERENDE	   32	  
7.1.6.	  STRATEGI	   33	  
7.2. ERHVERVSLIVET 	   34	  
7.2.1.	  AKADEMIKERES	  POTENTIALE	  FOR	  ERHVERVSLIVET	   34	  



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

3 

7.2.2.	  ERHVERVSLIVETS	  KRAV	  TIL	  UDDANNELSE	  OG	  STUDERENDE	   35	  
7.2.3.	  VI	  SKAL	  KUNNE	  PRODUCERE	   38	  
7.2.4.	  STRATEGI	   39	  
7.3. POLITIKERE 	   40	  
7.3.1.	  LÆNGE	  LEVE	  MASSEUNIVERSITETET	   41	  
7.3.2.	  BEVILLINGER	  OG	  STUDIEPLADSER	   42	  
7.3.3.	  JO	  FLERE	  STUDERENDE	  JO	  BEDRE	   44	  
7.3.4.	  NØGLEN	  TIL	  VÆKST	  OG	  VELFÆRD	  I	  DANMARK	   45	  
7.3.5.	  HVAD	  MED	  ERHVERVSUDDANNELSERNE?	   45	  
7.3.6.	  STRATEGI	   47	  
7.4. STUDERENDE 	   48	  
7.4.1.	  DE	  STUDERENDE	  VIL	  VÆRE	  PRAKTISKE	   48	  
7.4.2	  ARBEJDSLØSHED	  SKRÆMMER	   48	  
7.4.3.	  UNIVERSITET	  ELLER	  MOTIVATION	   50	  
7.4.4.	  STRATEGI	   51	  
7.5.	  UDVIKLINGEN	  I	  UDDANNELSESDISKURSEN	  FRA	  1990-‐2015	   53	  
8.	  	  	  	  DISCIPLINERING	  I	  DISKURSEN	   54	  
8.1.	  FORHOLDET	  MELLEM	  MAGT	  OG	  VIDEN:	  HVEM	  VINDER?	   54	  
8.2. DISCIPLINERING AF POLITIKERE	   55	  
8.3.	  DISCIPLINERING	  AF	  UNIVERSITETER	   56	  
8.4. DISCIPLINERING AF STUDERENDE	   57	  

9. UDDANNELSESDISKURSENS MULIGHEDSBETINGELSER	   59	  
9.1. SUBJEKTIVERING AF STUDERENDE 61 
9.2. DE STUDERENDES IDENTITETSGRUNDLAG	   62	  

10. KONKLUSION	   65	  

11. UDDANNELSE I FREMTIDEN	   68	  

12. LITTERATURLISTE	   70	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

4 

1. Indledning 
 
Den 29. september 2015 fremlagde regeringen finanslovsforslaget for 2016. Finansminister Claus 
Hjort Frederiksen (V) foreslog, på regeringens vegne, en samlet besparelse på uddannelsesområdet 
på 900 mio. kroner, hvoraf 300 af dem skal findes på de videregående uddannelser (Rasmussen, 
2015). Dermed lægges der op til yderligere økonomiske stramninger på uddannelsesområdet, som 
allerede flere gange har fået sparekniven at føle i de seneste år. Da Socialdemokratiet, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti i 2011 overtog regeringsmagten blev det ellers vedtaget, at der 
skulle investeres markant i både uddannelse- og forskning (Rohde, 2012). Og så var lykken gjort for 
universiteterne og de studerende - skulle man tro. Men den 19. februar 2013 vedtog SRSF-
regeringen den nye SU-reform. Det grundlæggende formål med reformen var at få de studerende 
hurtigere i gang med - og hurtigere igennem - deres uddannelse (Bonde, 2013). Reformen fik dog 
en hård medfart af både visse oppositionspartier og fra universiteterne og de studerende selv, som 
bl.a. mente, at SU-reformen ville gå ud over de ”svageste” studerende, og at gennemførelsestiden i 
forvejen er så lav, at det vil være svært for både de studerende og universiteterne at nedbringe den 
yderligere (Bonde, 2013; Hjortdal, 2013). Reformens udrulning blev forsinket i flere omgange, og 
senest har den nuværende regering fremlagt flere forslag, som skal justere de strenge krav, som 
reformen bygger på (Nielsen, 2015). Reformen har siden 2013 været en del af de studerendes 
hverdag på den måde, at de har skullet forholde sig til, hvilken effekt den vil få for netop dem. Det 
har i mange tilfælde efterladt de studerende frustrerede, stressede og magtesløse og med en følelse 
af, at reformen forhindrer dem i at yde deres bedste på uddannelserne (Haug, 2014; Ritzau, 2015). 
Et af de største kritikpunkter fra studerende, akademikere og universitetsfolk samles i følgende citat 
af Tue Anders Johansson, formand for Djøf Studerende:  
 

”Politikerne har meget travlt med at understrege, at uddannelserne skal koble sig tættere til 
vores kommende arbejdsmarked […] Men fremdriftsreformen er direkte kontraproduktiv i 
forhold til, at vi kan få den erfaring, vi ved, vores kommende arbejdsgivere lægger stor vægt 
på, når vi skal søge job efter endt uddannelse” (Ritzau, 2015).  

 
Hvordan er det gået sådan, at politikere har fundet det nødvendigt at implementere en 
fremdriftsreform, der gør de studerende stressede og ude af stand til at opfylde de øvrige krav, der 
stilles til dem? Hvilke faktorer har spillet ind i udviklingen af den diskurs, vi har om uddannelse i 
dag? Hvem har bestemt, at de studerende skal hurtigt igennem, og hvorfor? Er det ene og alene 
politikerne, der stiller krav til uddannelsernes- og de studerendes dygtighed og tidsmæssige 
perspektiver? Eller findes der andre parter, som påvirker uddannelsesdiskursen – og dermed 
systemet? 
 
Denne afhandlings formål er at søge svar på disse spørgsmål ved at dykke ned i den danske 
uddannelsesdebat. Afhandlingen bygger på en grundlæggende antagelse om, at den måde hvorpå 
uddannelse er blevet italesat over en længere periode, har været medskabende for den måde, 
systemet fungerer i dag. Antagelsen udspringer blandt andet af min egen plads i 
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uddannelsessystemet og dermed også mine egne oplevelser af, hvordan det har udviklet sig 
igennem de år, jeg har været en del af det. Så længe jeg kan huske, har politikere italesat lange 
videregående uddannelser som ”det rigtige sted for ungdommen at søge hen”. Samtidig er det 
løbende blevet påpeget, at det er vigtigt, at unge mennesker påbegynder deres 
universitetsuddannelser hurtigere og færdiggør dem inden for en  acceptabel tidsramme. SU-
reformen er det hidtil mest omfattende forsøg på at regulere netop det.  
 
Derfor vil afhandlingen analysere uddannelsesdiskursen som den har set ud de seneste 25 år. 
Nærmere bestemt undersøges uddannelsesdiskursens udvikling fra 1990 frem til det seneste 
folketingsvalg den 18. juni 2015. Det vil den gøre med det formål at undersøge, hvordan netop 
uddannelsesdiskursen har medvirket til at forme uddannelsessystemet og de studerende (og deres 
identitet) i dag. Den 25-årige periode anses for at være repræsentativ for uddannelsesdiskursen, 
blandt andet fordi der i løbet af perioden har været tre regeringsskift, og disse skift ofte resulterer i 
ændringer på uddannelsesområdet. 
 
Den nuværende uddannelsesdebat, sammenholdt med de ændringer og besparelser, universiteterne 
står over for netop nu, og min interesse for, hvordan uddannelsesdiskursen har udviklet sig til det, 
den er i dag har ledt mig til følgende problemformulering: 
 

1.1. Problemformulering 
Hvordan har den danske uddannelsesdiskurs udviklet sig gennem de seneste 25 år, og hvordan har 
diskursens magtforhold formet mulighedsbetingelserne for uddannelse og studerende i dag? 
 
Afhandlingen tager afsæt i Michel Foucaults vidensarkæologi og dispositiv analyse, som gør det 
muligt at grave ned i uddannelsesdiskursens arkiv og lade dens udsagn træde frem for sig selv.  
 
I afhandlingens afsnit 2 vil jeg uddybe min analysestrategi med fokus på Foucaults 
vidensarkæologi, samt afhandlingens videnskabsteoretiske positionering. 
Afsnit 2.5. og 2.5.1. vil specifikt præsentere mine metoder til indsamling af den empiri, som skal 
analyseres. 
I afsnit 3 vil jeg gå i dybden med Foucaults diskursanalyse og de elementer af den, som jeg finder 
brugbare til besvarelse af afhandlingens problemformulering. 
Afsnit 4 præsenterer en forklaring af Foucaults magt- og power/knowledge-begreb. 
I afsnit 5 vil jeg koncentrere mig om Foucaults dispositivanalyse og argumentere for, hvilke af hans 
dispositive implikationer, jeg tager i brug i afhandlingen.  
Afsnit 6 vil omhandle de subjektiveringsmekanismer, som Foucault mener, finder sted i en diskurs. 
Afsnit 7 er afhandlingens første analyseafsnit, som vil analysere uddannelsesdiskursen ud fra den 
fremlagte analysestrategi. 
Afsnit 8 analyserer de dispositive anordninger, der gør sig gældende i uddannelsesdiskursen.  
Afsnit 9 præsenterer afhandlingens diskussion af diskursens mulighedsbetingelser, samt 
subjektiveringen af de studerende 
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I afsnit 10 vil jeg præsentere afhandlingens konklusion.  
Afsnit 11 vil til slut perspektivere afhandlingen til nutidige- og fremtidige problemstillinger. 
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2. Analysestrategi 

2.2. Michel Foucault som analysestrateg 
En væsentlig pointe om Foucault er, at han aldrig har ønsket at danne skole, hvorfor han heller ikke 
ønsker at fastlægge sig på en videnskabelig position, som han ikke kan fralægge sig igen 
(Åkerstrøm, 1999, p. 28). I sine analyser undgår han derfor at positionere sig, og han understreger 
ofte, at han ikke kan forventes at udføre sine analyser på samme måde i fremtiden, som han har 
gjort det tidligere (Foucault, 2002, p. 17). Han bevæger sig således imellem positioner og benytter 
sig af de metoder, han finder mest anvendelige til at undersøge netop dét, han beskæftiger sig med i 
den enkelte analyse. Dermed fralægger han sig også ansvaret for at forblive det samme sted og 
begrænse sin egen udvikling, fordi han engang skulle have begået den fejltagelse at positionere sig 
selv. Foucaults position, såvel som afhandlingens vil blive uddybet i afsnit 2.3.3. 
 
Niels Åkerstrøm Andersen skriver i sin bog Diskursive analysestrategier (1999), at han læser 
Foucault som diskursanalytiker, analysestrateg og, måske mere specifikt, som formationsanalytiker 
(Åkerstrøm, 1999, p. 29). I denne opgave vil jeg gøre brug af Åkerstrøms betegnelse af Foucault 
som analysestrateg. Således benytter jeg Foucault som udgangspunkt for min egen analysestrategi. 
Foucault betegner selv sine værker som en værktøjskasse, og fralægger sig at nedskrive en udførlig 
opskrift på, hvordan han udfører sine analyser – som også ændrer sig fra værk til værk (Foucault, 
2002, p. 17). 
 
I bogen Archaeology of Knowledge (2002) fremlægger Foucault dog alligevel et bud på, hvad han 
igennem sine tidligere analyser har arbejdet med. Det er således ikke en fastlagt metode til, hvordan 
hverken han eller andre skal gøre i fremtiden, men mere et retrospektivt blik på, hvordan han før har 
båret sig ad (ibid). 
Uanset hvad Archaeology of Knowledge er tænkt som, finder jeg den brugbar for udarbejdelsen af 
min analysestrategi. Dette skyldes hovedsageligt, at Foucaults tanke med bogen ikke har været at 
lave en teori eller metode. I stedet bliver det muligt for mig at udvælge de ting, jeg finder brugbare i 
forhold til min undersøgelse af den danske uddannelsesdiskurs. Mine analysestrategiske valg, samt 
de elementer af Foucaults vidensarkæologi, som er interessante for denne afhandling vil blive 
behandlet i afsnit 2.3.-2.4.1. Her vil jeg også præsentere hans genealogiske tanker, hvilke jeg ser 
som et supplement til vidensarkæologien. 
Jeg vil yderligere bruge tid på en anden af Foucaults analyser; dispositivanalysen, som vil blive 
uddybet i afsnit 5. 
I det følgende afsnit vil jeg uddybe forskellene mellem metode og analysestrategi og begrunde 
hvorfor jeg finder analysestrategien mest anvendelig til besvarelse af min problemformulering. 

2.3. Fra metode til analysestrategi 
Niels Åkerstrøm Andersen (1999) forklarer, at den grundlæggende forskel mellem metode og 
analysestrategi er fokus på henholdsvis en ontologisk og en epistemologisk virkelighed (Åkerstrøm, 
1999, p. 12). 
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Hvor en metodeopgave vil rette sig mod at undersøge et objekt, som man antager har en naturlig 
eksistens, retter en analysestrategisk opgave sig i højere grad mod at undersøge epistemologien i 
noget. Det vil altså sige, hvordan et fænomen er blevet til som noget meningsfuldt, snarere end hvad 
det er (Åkerstrøm, 1999, p. 14). For at kunne undersøge det, må man iagttage andres iagttagelser. I 
en analysestrategi skal man altså observere, hvordan verden bliver til, når individer ser på deres 
verden fra forskellige perspektiver. Således er dét, man egentlig gør i en epistemologisk opgave at 
forme de observerede parters iagttagelser som objekt for sine egne iagttagelser (ibid.). Perspektivet 
er altså i centrum. Det er vigtigt at gøre sig klart, at det er de briller, man observerer verden og 
fænomener igennem, som skaber både iagttageren og det denne iagttager (Åkerstrøm, 1999, p. 14). 
Begrundelsen for at benytte en analysestrategi i nærværende undersøgelse er altså, at den vil gøre 
det muligt at analysere, hvordan individer i uddannelsesdiskursen iagttager deres virkelighed og 
ligeledes hvordan individers identitet og diskursive mulighedsbetingelser bliver til på baggrund af 
det, de siger og gør over en given historisk periode. Det er netop dét, der er udgangspunktet for 
Foucaults analyser. 
 
Foucault beskæftiger sig med at iagttage, hvordan virkeligheden skabes igennem udsagn i diskurser. 
Han leder altså efter, hvordan udsagn i samspil med hinanden bliver meningsfulde i en diskurs og 
dermed skaber den verden, diskursive subjekter ser.  
Det er nødvendigt at understrege, at jeg ser en diskurs som en social konstruktion, som i en anden 
tid og i et andet rum vil være en anden. Derfor bekymrer jeg mig som iagttager af en 
uddannelsesdiskursen om epistemologien i diskursen. Ved at undersøge uddannelsesdiskursens 
udsagn ønsker jeg at analysere, hvordan diskursen træder frem, i stedet for hvad eller hvorfor den 
er. 
Dette lægger sig op ad den poststrukturalistiske måde at foretage analyser på, hvilket jeg vil uddybe 
i det følgende. 

2.3.1. Fra strukturalisme til poststrukturalisme 
Den version af poststrukturalismen, jeg vil benytte, udspringer bland andet af strukturalisten 
Ferdinand Saussures lingvistiske tanker om tegn og struktur (Åkerstrøm et al, 2005, p. 17). 
Saussure benytter i sit lingvistiske arbejde betegnelserne signifiant og signifié. Disse dækker over 
en opdeling imellem det betegnende og det betegnede. Saussure opfatter tegnet som et socialt 
fænomen. Forståelsen af dét, der kommer til udtryk i tegnet er altså ikke naturlig og ens for alle, 
men en fælles forståelse, opstået blandt sprogbrugere i en given struktur eller diskurs. Tegnet, 
bestående af det betegnende og det betegnede, får først betydning når det indgår i en social struktur 
og giver ikke mening, før det optages og frembringes heri. Relationen mellem tegnet og det 
betegnede er arbitrær, og betydningen af tegnet er således tilfældig i den forstand, at den ligeså vel 
kunne have været en anden, hvis relationen var blevet en anden. Dermed bliver det også klart, at 
tegnet i sig selv ikke har et betydningsfuldt indhold, før det tildeles en værdi i og af den struktur, det 
befinder sig i (Åkerstrøm et al, 2005, pp. 17-18). Saussure gør altså op med den almindelige 
lingvistiske tanke om, at det er intensionen bag et ord eller udsagn, der giver det dets mening. Dette 
skyldes, at det er relationen imellem dem, der giver dem deres betydning, og at det ikke har nogen 
værdi at se på, hvad udsagn i sig selv kommer af (Åkerstrøm et al, 2005, p. 18). 
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Den væsentligste forskel mellem strukturalisme og poststrukturalisme findes i opfattelsen af 
strukturers natur. Hvor strukturalister arbejder med strukturer som faste enheder, arbejder 
poststrukturalister i stedet ud fra en betragtning om, at end ikke strukturer er stabile, men konstant 
ændres. Heri ligger altså en forståelse af, at strukturer er dynamiske processer, der hele tiden rykker 
sig lidt (Åkerstrøm et al, 2005. pp. 15-16). Denne mening adopterer Foucault også (Raffnsøe, 2004, 
p. 22). 
 
Grunden til, at jeg bruger tid på at forklare strukturalismen som grundlag for poststrukturalismen er, 
at jeg mener, at Foucault må placeres på kanten imellem de to. Jeg ser ikke de generelle forskelle 
imellem de to som det væsentlige for udformningen af min afhandling. Jeg finder det heller ikke 
muligt at betegne Foucault som det ene, frem for det andet. Om Foucault betegnes som strukturalist 
eller poststrukturalist, er ikke interessant. I stedet er hans position i sig selv interessant, fordi den 
formes i en slags dans imellem forskellige positioner. Hans modstand mod at fastlåse sig selv i en 
bestemt position gør hans diskursanskuelse til en kompleks ”foucaultsk” størrelse. Foucaults valg 
om ikke at positionere sig, og dermed befinde sig på kanten af flere positioner, bliver afgørende for 
udformningen af min analysestrategi, hvilket jeg vil uddybe senere. 
 
Det er nu slået fast, at det er det arbitrære forhold mellem tegnet og det betegnede, der skaber dets 
betydning, samt at poststrukturalismen ser strukturer som ustabile enheder, der ændres konstant, og 
at Foucault balancerer mellem disse to positioner. Disse tre betragtninger danner grundlag for den 
poststrukturalistiske analysestrategi, som jeg vil benytte i afhandlingen. 

2.3.2. En poststrukturalistisk analysestrategi 
Jeg har nævnt, at jeg opfatter diskursen som socialt konstrueret og en ustabil struktur, samt at jeg 
ser Foucault som analysestrateg på kanten mellem strukturalismen og poststrukturalismen. Jeg vil 
nu forklare, hvordan en poststrukturalistisk analysestrategi kan se ud. I det næstkommende afsnit vil 
jeg derefter uddybe min Foucault-inspirerede analysestrategi. Her vil jeg gøre klart, hvilke tanker 
om analysestrategi, strukturalisme, poststrukturalisme og Foucault, jeg vil benytte i min analyse af 
uddannelsesdiskursen. 
For poststrukturalismen gælder sætningen ”det man siger, er man selv”. Heri ligger det, at analysen 
af en diskurs i sig selv er diskursiv – altså, som det også tidligere er nævnt, at det ikke er muligt for 
analytikeren at fralægge sig sin egen diskurs i analysen af en anden (Åkerstrøm et al, 2005, p. 10). 
Jeg er altså klar over, at jeg selv er en del af den diskurs, jeg undersøger, og at den diskurs jeg selv 
er underlagt vil påvirke den måde uddannelsesdiskursen bliver formet på i afhandlingens 
analyseafsnit. Min egen tilstedeværelse i diskursen bliver yderligere relevant fordi jeg selv er 
studerende, og altså er en del af det, jeg undersøger. Min position for afhandlingen lægger sig 
ligeledes op af den poststrukturalistiske erkendelse af teori som et:  
 

”[…] program for, hvordan man vil iagttage, hvordan man vil konstruere sin genstand som 
genstand, og for, hvordan man selv kommer til syne som iagttager inden for rammerne af et 
iagttagelsesbærende begreb” (Åkerstrøm et al, 2005, p. 11). 
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For poststrukturalismen gælder det, at man ikke klart adskiller teori og metode, men i stedet 
fokuserer på hvordan iagttagelsen opstår og adskilles (ibid.). Denne betragtning gør sig også 
gældende, når jeg om lidt opstiller min Foucault-inspirerede analysestrategi. Fordi Foucault aldrig 
har nedfældet konkrete teorier og metoder for sine analyser, er det ikke ønskeligt eller muligt 
fuldstændig at gøre som han har gjort. Styrken i hans arbejde ligger for mig i stedet i, at jeg kan 
formulere min egen analysestrategi, udviklet med afsæt i hans måde at analysere diskursformationer 
på. Afhandlingen udformes altså ud fra en, af mig, fastlagt analysestrategi og ikke ved hjælp af den 
mere klassiske forståelse af teori og metode som opdelte enheder, der bruges fuldstændig som det 
har været tiltænkt af deres ophavsmænd. 

2.3.3. Min Foucault-inspirerede analysestrategi 
Med undtagelse af en enkelt metode til intertekstuel netværksanalyse, som bruges til indsamling af 
empiri vil afhandlingen udelukkende udforme sig på baggrund af Foucaults tanker om diskurs, 
dispositiv og (samfunds)strukturer. Jeg vil altså ikke inddrage yderligere teori. Med afhandlingen 
ønsker jeg at undersøge uddannelsesdiskursen som den faktisk har udspillet sig igennem de seneste 
25 år. Det er altså målet, så vidt muligt, at lade empirien tale for sig selv. Dette er en væsentlig 
pointe for Foucault, som mener, at man får det klareste billede af diskursens formation og udvikling 
ved at se på udsagnene som de egentlig fremkommer (Åkerstrøm, 1999, p. 44). Det er dét, han selv 
gør, og jeg vurderer, at strategien også er den bedste at benytte i min afhandling. At tilføje andre 
måske mere direkte anvendelige teorier og metoder vil for mig at se reducere formationen af 
uddannelsesdiskursen til dens bagvedliggende betydninger, nærmere end dens faktiske fremkomst. 
Dette vil således kompromittere den poststrukturalistiske analysestrategi, som netop ønsker at 
bevæge sig væk fra intensionen bag tegnene, og i stedet fokusere på relationerne imellem dem. På 
den baggrund vil jeg bevæge mig videre til en forklaring af, hvilke af Foucaults forståelser og 
analyseværktøjer, jeg vil benytte mig af. 
 
For Foucault består en diskurs af mindst tre dele, hvoraf udsagnet er den mindste, efterfulgt af 
diskursen og diskursformationen. Her kan udsagnet ses som en pendant til det lingvistiske tegn, 
diskursen som strukturen og diskursformationen som de relationer, der findes imellem de 
lingvistiske tegn i strukturen. 
Denne tankegang ligner altså på mange områder Saussures, men den stiller spørgsmålstegn ved de 
lingvistiske strukturers selvtilstrækkelighed. Foucault ser udsagnet som en ontologi - altså en fast 
enhed (Åkerstrøm, 1999, p. 41). Det er en genstand, der har sin egen eksistens, uanset de ting, der 
omgiver det. Man kan i den forstand definere udsagnet som diskursens atom, dens mindste 
byggesten, som eksisterer, uafhængigt af diskursen, men uden at have en isoleret betydning 
(Åkerstrøm, 1999, p. 31). Når Foucaults analysestrategi, og dermed også min, bliver 
poststrukturalistisk, er det altså ud fra betragtningen om at betydningen af diskursens udsagn bliver 
til i den arbitrære relation med hinanden og at den ændres, når diskursen ændres. Det er nødvendigt 
at se på udsagnene i deres opståen, og således aldrig at reducere dem til noget, de ikke er. Det vil 
sige, at man må bestræbe sig på ikke at lede efter intensionen med dem eller deres bagvedliggende 
betydning (Åkerstrøm, 1999, p. 44). Ved det forstår jeg, at diskursive udsagn først får deres 
kausalitet, når de indgår i relationen med hinanden. Det er altså ikke hvem der udsiger dem, eller 
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hvad intensionen med dem er, men hvordan de skaber mulighedsbetingelserne for netop den 
diskurs, der former sig igennem dem. 
 
Diskursen er det, der i sidste ende kan defineres ud fra den afgrænsede samling af udsagn. Det vil 
altså med andre ord sige, at diskursen skal findes i min empiri – mit arkiv (Åkerstrøm, 1999, pp. 40-
41). Samlingen og afgrænsningen af arkivet er en væsentlig del af diskursanalysen og vil blive 
behandlet i afsnit 2.4.2–2.5.2. 
Diskursformationen kan ses som det spredningssystem, der fordeler diskursens udsagn ud i 
diskursen, og som altså i sidste ende, bliver ”reglen” for diskursens afgrænsning. I 
diskursformationen er det muligt at spore regularitet i spredningen af udsagn, og dermed bliver det 
også muligt at kunne definere diskursen i sidste ende (Åkerstrøm, 1999, p. 41). 
 
Min analysestrategi stiller altså en række spørgsmål, der er rettet mod hvordan uddannelse 
eksisterer. Den bekymrer sig om hvordan udsagn træder frem og italesætter en række 
diskurselementer, og hvordan der blandt de mange udsagn i en diskurs kan spores relationer og 
regularitet, samt diskontinuitet og brud, der i sidste ende kan definere den diskursformation, der 
danner rammen om uddannelsesdiskursen (ibid.). 

2.4. Foucaults vidensarkæologi 
Jeg har allerede kort berørt hvad Foucault har beskæftiget sig med, når han igennem sine værker har 
undersøgt diskurser og deres formationer. I Archaeology of Knowledge (2002), første gang udgivet i 
1969, giver Michel Foucault sit bud på en beskrivelse af de metoder, han har brugt i sine analyser.  
Foucault påpeger heri, at hans sigte er at definere en metode for historisk analyse, som den, eller de, 
fremkommer i hans tidligere værker. I samme instans erkender han derfor også, at han ikke kan 
tilskrive alle sine analyser de samme metodiske valg, og at han heller ikke vil påtage sig at bruge de 
metoder han beskriver i fremtidige analyser (Foucault, 2002, pp. 17 – 19). 
Det er nødvendigt, ifølge Foucault, at observere alle diskursens øjeblikke som de opstår. At se 
diskursens udsagn i de øjeblikke de fremtræder og at undlade at henvise dem til noget andet, end de 
udsagn, de er (Foucault, 2002, p. 28). Ved at se på udsagnene som de fremtræder i diskursens arkiv 
er det muligt at danne sig et billede af spredningen af dem, og dermed af deres relationer til 
hinanden. Ved spredning forstås det, at en diskurs adskiller sig fra andre diskurser, når der kan 
spores en regelmæssighed i de mange udsagn, der fremkommer i den. En regelmæssighed i 
spredningen af udsagn vil således gøre det muligt at definere hvad, hvem, hvorfra, og hvordan 
noget kan siges i én diskurs, og dette vil givet vis være anderledes i andre. Pointen er, at udsagn i en 
diskurs altid fremtræder ud fra nogle mulighedsbetingelser, som de også selv italesætter i deres 
relation til hinanden. Under andre betingelser ville udsagnene betyde noget andet, italesætte noget 
andet og muliggøre noget andet end de gør i det pågældende tilfælde. At se på udsagnene i deres 
pludselige fremkomst gør det muligt at undersøge disse mulighedsbetingelser, hvilket igen 
muliggør på et tidspunkt at kunne afgrænse den undersøgte diskurs fra andre. Reducerer man i 
stedet udsagnene ved at forsøge at finde en bagvedliggende mening eller forstå, hvad de betyder, 
afskriver man sig muligheden for at kunne undersøge og afgrænse netop den diskurs, man 
beskæftiger sig med. Vidensarkæologien beskæftiger sig altså med spredningen og 
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regelmæssigheden i diskursens udsagn og med, hvordan diskursive elementer bliver realiteter, når 
spredningen af dem er omfattende nok. I det følgende vil jeg forklare, hvordan jeg ser Foucaults 
genealogiske analyse som et supplement til vidensarkæologien. 

2.4.1. Foucaults genealogi 
Mens vidensarkæologien beskæftiger sig med at ”grave” i diskursens arkiv med det formål at 
opspore regelmæssigheder i spredningen af de udsagn, der fremtræder, beskæftiger genealogien sig 
med de bestemte diskurselementer, som udsagnene italesætter. Åkerstrøm betegner den 
genealogiske analyse som ”vidensarkæologiens historiske dimension” (Åkerstrøm, 1999, p. 52). 
Som forlængelse af vidensarkæologien beskæftiger genealogien sig med at undersøge oprindelsen 
af de diskurselementer, det er muligt at opspore i vidensarkæologien. Med genealogien går man 
altså historisk til værks og kigger nærmere på kontinuiteter og diskontinuiteter i de elementer, som 
udsagnene historisk set har italesat. I den genealogiske analyse kan man altså stille spørgsmål som:  
 
Hvilke elementer har udsagnene italesat og hvordan? 
Er der sket en ændring eller udvikling i det, udsagnene italesætter og dermed i diskursens 
mulighedsbetingelser? 
Er der forskel på, hvilke elementer udsagnene aktualiserer, alt efter, hvorfra de siges? (Heede, 2007, 
pp. 47-52).  
 
Jeg ser således den vidensarkæologiske analyse, den genealogiske analyse og dispositivanalysen 
(forklaret i afsnit 5) som analyser, der må udføres sideløbende med hinanden, for at få et tydeligt 
billede af hvordan diskursen bliver til. Arkæologien er min metode til indsamling og bearbejdning 
af diskursens udsagn i form af arkivet, mens genealogien nærmere kan ses som mit analytiske 
ståsted. Det er altså derfra jeg undersøger det, jeg igennem arkæologien har indsamlet og afgrænset. 
Således bliver min analyse af diskursen også historisk funderet, hvilket vil gøre det muligt at se på 
hvordan den danske uddannelsesdiskurs har udviklet sig. 
 
Før jeg bevæger mig dybere ind i Foucaults udsagn, diskurser og diskursformationer, finder jeg det 
relevant at se på, hvor det egentlig er, at Foucault mener at kunne finde udsagnene i en diskurs. Her 
tænker jeg altså på hvilke fysiske steder, der indeholder og fremviser udsagn i deres pludselighed, 
og altså hvor man skal lede, for at finde dem. I det følgende vil jeg præsentere Foucaults definition 
af dokumentet, og dernæst af arkivet. Jeg vil gå i dybden med afgrænsningen af afhandlingens arkiv 
og indsamling af empiri i afsnit 2.5.-2.5.2. 

2.4.2. Foucaults definition af dokumentet 
For Foucault er dokumentet ikke bare et dokument. For det første er dokumentet en historisk 
dokumentation. En mulighed for at finde fortidens stemmer og igennem dem spore sig frem til dét, 
der engang har været, men som ikke længere er (Foucault, 2002, p. 7). Dokumentet er ikke en måde 
hvorpå de historiske stemmer forsøger at fremmanipulere en ønskelig sandhed om deres tid og sted. 
Det er i stedet en enhed i hvilken det er mulig at opspore udsagn (ibid.). Eftersom historiske 
dokumenter, ifølge Foucault, ikke forsøger at fortolke sandheden, men viser den som den var, er det 
muligt at undersøge hvordan udsagn i en tidligere tid er trådt frem i deres øjeblikkelighed. Således 
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er det altså ikke historiefaget om tidligere tiders hændelser, men historien som en fortælling fra 
fortiden om fortiden, subjektivt fortalt af de, der var en del af den. 
For det andet er et dokument ikke bare et dokument i form af ord, nedskrevet på papir. Det er 
nærmere al historisk dokumentation i forskellige former, som fortæller noget om den tid, de har 
eksisteret i. Historien er altså materiel dokumentation, som eksisterer til alle tider, på alle steder i 
spontan, eller i organiseret form. Det være sig som tekster, men også som bygninger, arkitektur, 
personlige erindringer, kunst og love (Foucault, 2002, p. 7). 
Foucault påpeger en række metodiske udfordringer, som må medregnes, når empirien skal 
indsamles. Disse overvejelser gør sig også gældende for min afhandling. Det er nødvendigt at 
opbygge et sammenhængende korpus/arkiv af dokumenter (Foucault, 2002, p. 11; Åkerstrøm, 1999, 
p. 47 ). I opbygningen af arkivet er det yderligere nødvendigt at afklare hvilke 
udvælgelsesprincipper, man benytter. Bruger man alt, hvad der findes? Bruger man et udsnit af dét, 
der findes, og i så fald, hvordan udvælger man så dette udsnit? Eller forsøger man på forhånd at 
bestemme, hvilke dokumenter, der er mest repræsentative? (Foucault, 2002, p. 11).  
Når arkivet skal analyseres er det nødvendigt at bestemme et overordnet analyseniveau og dermed 
gøre det klart hvad der trækkes ud som relevant, samt hvilken analysestrategi, der benyttes til at 
bearbejde indholdet. Gør man f.eks. brug af kvalitativ databehandling, fortolkning, eller opbryder 
man materialet, for at undersøge samspillet imellem forskellige elementer i det? (Foucault, 2002, p. 
11-12). I denne afhandling ser jeg mig nødsaget til at udvælge et udsnit af de dokumenter, der 
findes om uddannelse, og jeg vil have fokus på at opbryde dokumenterne i udsagn. Ved denne 
metode bliver det muligt at se på udsagnene præcis som de fremtræder, på spredningen af dem i 
diskursens forskellige dokumenter, samt hvordan de relaterer sig til hinanden og har gjort det over 
tid. Jeg vil nu uddybe, hvordan jeg vil udvælge dokumenterne til mit arkiv. 

2.5. Arkivet: Indsamling af empiri 
Fordi Foucaults vidensarkæologi ikke skal ses som en fastlagt analysestrategi, som skal følges 
slavisk, tillader jeg mig nu at opstille mine egne kriterier for, hvordan arkivet for denne afhandling 
vil blive opbygget. Dette gør jeg fordi jeg ikke har ressourcer eller adkomst til at indsamle og 
bearbejde alt om alt og det derfor, i denne afhandling, vil være uhensigtsmæssigt at lade arkivet 
udstrække sig i den størrelsesorden. 
Jeg ser mig derfor nødsaget til finde en anden måde at afgrænse mit arkiv på. Foucault koncentrerer 
sig i sine værker meget om det kronologiske og historisk udtømmende arkiv. Man må nå dertil, 
hvor man ikke kan vide mere, eller hvor dét, man ønsker at undersøge, ikke længere tager den 
samme form, som det gjorde, da man begyndte (Foucault, 2002, pp. 142-148). 
Jeg vil på sin vis også forsøge at bruge denne kronologiske form, men jeg begrænser diskursens 
arkiv til uddannelsesdebatten i fem store landsdækkende dagblade; Berlingske Tidende, 
Information, Jyllands-Posten, Politiken og Weekendavisen. Jeg har udvalgt disse medier fordi de 
repræsenterer den brede samfundsdebat fra flere interessentvinkler, og fordi det må antages, at store 
dagblade interesserer sig for det danske samfunds store emner, såsom uddannelsesdebatten. Derfor 
forventer jeg, at historier i disse aviser vil forsyne mig med udsagn, der aktualiserer et 
repræsentativt udsnit af diskurselementer som jeg kan analysere på. 
Jeg vælger yderligere at give arkivet begyndelsesdato den 1. januar 1990. Dette skyldes flere ting. 
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For det første gør jeg brug af Infomedias artikelarkiv (infomedia.dk), som kun, digitalt, strækker sig 
tilbage til 1990. For det andet ud fra en antagelse om, at det vil være muligt at spore en 
repræsentativ mængde af udsagn i en periode der strækker sig over 25 år. I perioden har der blandt 
andet været 11 folketingsvalg, tre regeringsskift (fire med den seneste i 2015), og fem skift imellem 
lav- og højkonjunkturer i den danske økonomi1. Det antages, at disse udefrakommende forhold har 
igangsat uddannelsesdebatten løbende, og at de har påvirket fremkomsten af diskursens 
mulighedsbetingelser. 
I min afgrænsning finder jeg det ligeledes nødvendigt at udvælge én del af uddannelsesområdet og 
dermed også fravælge andre. 
Denne afhandlings formål er således hovedsageligt at analysere den del af den danske 
uddannelsesdiskurs, som omhandler universitetsuddannelser. I det følgende vil jeg forklare, 
hvordan jeg, ved hjælp af intertekstualitet og tekstuelle netværk, vil indsamle de dokumenter, der 
skal udgøre afhandlingens arkiv. 

2.5.1 Den intertekstuelle netværksanalyse 
Ved hjælp af enkelte, på forhånd fastlagte, søgeord vil jeg producere søgestrenge og derigennem 
påbegynde en bred netværksanalyse, baseret på de enkelte teksters intertekstualitet. De, af mig, 
fastlagte søgeord er udvalgt på baggrund af min overordnede indsigt i uddannelsesdebatten, mens 
de resterende søgeord som bruges, defineres undervejs. Det uddybes i det kommende afsnit om 
søgestrenge. 
 
I David M. Bojes bog Narrative Methods for Organizational and Communication research (2001) 
forklarer han, hvordan netværksteori og teorier om intertekstualitet kan bruges i organisatoriske og 
kommunikative studier, og jeg vil i denne afhandling lægge mig op ad følgende metodiske 
forklaringer i min indsamling af diskursens arkiv: 
 
Enhver tekst er altid relateret til andre tekster, og det er muligt at spore mere eller mindre direkte 
linjer fra en tekst til andre (Boje, 2001, p. 74). Disse linjer kan udgøres af direkte citater fra andre 
tekster, henvisninger til tidligere tekster, noter osv. Forsøger man at spore teksters netværk ved 
hjælp af sådanne henvisninger, definerer Boje intertekstualiteten som horisontal. Heri ligger det, at 
én tekst netop er et led i en kæde af flere tekster (Boje, 2001, p. 19). Boje forklarer videre, at der 
også er en vertikal dimension i den intertekstuelle netværksanalyse, som refererer til måden hvorpå 
én tekst kan reaktualisere andre tekster ved at italesætte ord og begreber fra tidligere tekster, som 
den ikke nødvendigvis direkte henviser til. Den metodiske tilgang til den intertekstuelle 
netværksanalyse er således at spore sig frem til tekster, som direkte henviser til hinanden, og 
sideløbende benytte fremtrædende begreber til at finde frem til tidligere tekster, der har benyttet sig 
af de samme. Derigennem vil det være muligt at spore sig frem til flere teksters relation til hinanden 
i det komplekse netværk af andre tekster (Boje, 2001, p. 19).  
 
I min afhandling er det netop ved hjælp af denne metode, at jeg vil indsamle dokumenterne til mit 
arkiv. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel NAT02	  



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

15 

De få på forhånd fastlagte søgeord agerer startpunktet for netværksanalysen og herfra vil jeg finde 
frem til tekster, der direkte henviser til hinanden, samt udvælge fremtrædende ord, som har relevans 
for uddannelsesdiskursen, og som dermed kan danne grundlag for nye søgestrenge. Denne 
fremgangsmåde vil gøre det muligt for mig at komme bredt rundt i uddannelsesdiskursen, samtidig 
med, at de løbende definerede søgeord vil indskærpe min søgning, således at jeg til sidst vil nå til en 
naturlig afslutning på netværket og dermed arkivet. 
 
Udover den offentlige nyhedsdebat, som den fremtræder i de fem store landsdækkende dagblade, 
vil jeg kort inddrage universitetslovene fra henholdsvis 1992 og 2003, da jeg vurderer, at særligt 
disse underbygger italesættelsen af uddannelse i diskursen, hvilket vil blive tydeligt i 
diskursanalysen. 

2.5.2. Søgestrenge 
De forudbestemte søgeord er baseret på ord, der, på baggrund af min overordnede indsigt i den 
offentlige uddannelsesdebat, antages at forme et bredt billede af diskursen. Som før nævnt er den 
første indskrænkning sket ved beslutningen om at holde mig til nyhedsdebatten i fem dagblade. Jeg 
vurderer, at den mest effektive måde at finde så meget relevant empiri som muligt, er ved at benytte 
adgang til Infomedias artikelarkiv. Der kræves et login til Infomedias artikeldatabase, som jeg har 
igennem mit arbejde i virksomheden. Der er ligeledes adgang for personer, som er tilknyttet 
Copenhagen Business School (se bilag 1). Ved hjælp af den avancerede søgefunktion er det muligt 
at specificere søgninger. Der kan benyttes enkelte søgeord eller længere sætninger, samt udvælges 
andre, relevante søgekriterier. 
Ved hjælp af den intertekstuelle netværksanalyse vil jeg indsamle de artikler, der har relation til 
hinanden og til uddannelsesdebatten, og ved grundig gennemlæsning vil jeg til sidst udvælge de 
artikler, der skal indgå i mit arkiv. 
 
Den første søgestreng skal finde artikler, der omhandler akademikere som vidensproducenter. De 
søgeord, jeg her benytter er ”akademikere, viden” og et kriterium for søgningen er blandt andet, at 
begge ord skal indgå i artiklernes brødtekst. Derudover har jeg begrænset søgningens perioder, 
således at jeg har søgt på hele året omkring hver af de 10 Folketingsvalg, der har været i Danmark 
fra 1990 og frem til 2015 (fraregnet det seneste). Dette valg træffes ud fra en antagelse om, at 
debatter om de store samfundsspørgsmål ofte blusser op omkring folketingsvalg og regeringsskift. 
Denne søgestreng ledte til følgende, mere indsnævrede søgeord (de komplette søgestrenge er 
vedlagt i bilag 1):  
 

-‐ ”SU-reform” 
-‐ ”Flere erhvervsuddannede”. 
-‐ ”60 pct./procent skal have en videregående uddannelse  
-‐ ”25 pct./procent skal have en lang videregående uddannelse” 
-‐ ”Danmark skal være et videnssamfund”/”Danmark er et videnssamfund” 
-‐ ”Masseuniversitet” 

 



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

16 

Ved hjælp af søgningerne har jeg indsamlet 118 artikler. En referenceliste over disse er vedlagt som 
bilag 4. Ud af de indsamlede artikler vil diskurs- og dispositivanalysen referere direkte til et udsnit 
af disse (45). Artikler, som er direkte refereret i afhandlingens analyse er vedlagt i deres fulde 
længde i bilag 3. Artiklerne i bilaget er inddelt alfabetisk efter skribentens efternavn og 
indholdsfortegnelse forefindes ligeledes i bilagsmappen (bilag 2). 
Slutpunktet for yderligere søgeord og søgestrenge fastsættes når artikler, som er dukket op ved brug 
af tidligere søgestrenge, dukker op igen ved brug af nye. 
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3. Diskursanalysen 
Jeg har uddybet Foucaults definition af dokumentet, samt hvordan jeg metodisk vil indsamle mit 
arkiv. Derfor vender jeg nu tilbage til en dybdegående forklaring af Foucaults diskursanalyse, som 
den vil blive brugt i denne afhandling. 
 
I diskursanalysen skelner Foucault imellem udsagn, diskurs og diskursformation (Åkerstrøm, 1999, 
p. 40). 
Som før nævnt skal udsagnet ses som diskursens mindste del. Uden udsagn, ingen diskurs. Enhver 
diskurs er bygget op af udsagn. Men for at noget kan defineres som en diskurs, må man søge efter 
en regelmæssighed i en lang række af udsagn, der i sidste ende kan definere den diskursformation, 
der danner diskursen. Foucault bruger udtrykket spredningssystem om den regularitet, det er muligt 
at spore i en ellers irregulær mængde af udsagn. Det er netop spredningssystemet, der er 
diskursformationen (Åkerstrøm, 1999, p. 41). 
Foucault definerer det selv således: 
 

”Whenever one can describe, between a number of statements, such a system of dispersion, 
whenever, between objects, types of statements, concepts, or thematic choices, one can 
define a regularity, we will say […] that we are dealing with a discursive formation” 
(Foucault, 2002, p. 38).  
 

I denne definition kommer det tydeligt til udtryk hvorfor analysestrategien er relevant for 
diskursanalyser fordi diskursformationen er en konstrueret, ustabil enhed. Som tidligere nævnt, ser 
Foucault udsagnet som et fænomen, der eksisterer positivt og altså har en ”naturlig” virkelighed. 
Derimod ser han diskursformationen som noget, der konstrueres af diskursanalytikeren (Åkerstrøm, 
1999, p. 41). Det er således ikke de i diskursen berørte parter, der skaber formationen. Det er heller 
ikke udsagnene i sig selv, der gør det, men analytikeren – i dette tilfælde mig – der igennem 
diskursanalysen sporer regelmæssigheder og derigennem søger at definere diskursformationen og 
diskursen som en enhed igennem analyse af udsagnenes relationer. 
Det er således diskursanalysens formål at forholde sig til, hvordan udsagn afgrænser en diskurs, og 
hvordan de i sig selv afgrænses (ibid.). 
En diskursanalyse er en beskrivelse af diskursive kendsgerninger. Endnu engang lægges der vægt 
på, at man ikke må reducere udsagnene, eller forsøge at give dem en anden og dybere mening, end 
deres egen (Åkerstrøm, 1999, p. 43). Det er derfor nødvendigt at undlade at spørge til, hvorfor et 
udsagn bliver udsagt, da man i det tilfælde vil spørge til dets årsag. Lige såvel bør man undlade at 
spørge til hvad et udsagn betyder, da man i det tilfælde spørger til dets mening. I stedet må man 
spørge til, hvordan et udsagn fremtræder (Åkerstrøm, 1999, p. 44). 
 
Det synes på nuværende tidspunkt at være nødvendigt kort at definere, hvornår et udsagn egentlig 
er et udsagn, altså hvornår det får sin mening. 
Et udsagn er kun et udsagn, når det er blevet muliggjort af tidligere udsagn, og når det selv 
muliggør fremtidige (Foucault, 2002, p. 90). Når man undersøger relationerne mellem udsagn i en 
diskurs handler det således om at finde ud af, hvorfor bestemte udsagn dukker op frem for andre. 
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Man må altså se på deres eksistensberettigelse, som den træder frem i relation til de andre 
accepterede diskursudsagn, og overveje, hvilke udsagn, der af den grund også udelukkes fra 
diskursen (Foucault, 2002, pp. 30-31). 
 
Det er nu fastslået, at et udsagn kun eksisterer igennem italesættelse og relationer til hinanden. 
Selvom et udsagn skal ses i dets pludselighed, skal det altså stadig indeholde ”noget andet”. 
Foucault præsenterer i Archaeology of Knowledge en række modaliteter og formationsregler, som er 
betingelser for en diskurs’ eksistens. 
Modalitet som begreb dækker over elementer i en diskurs. Altså hvad udsagn siger, hvorfra de siger 
noget, samt hvordan de siger det.  
Formationsregler dækker over de betingelser, som gør det muligt for modaliteterne at eksistere i 
diskursen. Det er modaliteter og formationsregler, som analyseres i en diskursanalyse (Foucault, 
2002, p. 42). 
Modaliteter er altid til stede i et udsagn og er en eksistensfunktion for udsagn og diskurs, mens 
formationsreglerne hjælper til at undersøge diskursformationen på baggrund af modaliteterne 
(Åkerstrøm, 1999, p. 44). 
Foucaults diskursmodaliteterne er: objekter, udsigelsesmodaliteter (subjektspositioner), 
begrebsnetværk og strategi. Hver især bliver disse modaliteter fremtrædende i udsagnene. En 
diskurs’ elementer, altså modaliteterne, opstår altid i relation med hinanden og indgår i en konstant 
formationsproces, hvor udsagnene aktualiserer og reaktualiserer modaliteterne. Formationsreglerne 
omhandler således hvordan relationerne opstår og hvilke mulighedsbetingelser, der kræves, for at 
de kan fremkomme (Åkerstrøm, 1999, p. 44; Foucault, 2002, pp. 44-78). 
 
I det følgende vil jeg gennemgå betydningen af de fire modaliteter, for at klarlægge hvad jeg ser 
efter, når jeg analyserer mit arkiv. 

3.1. Objekt og objektformation 
Den første modalitet, Foucault bringer i tale er objektet. Et udsagn er kun et udsagn, såfremt det 
frembringer et objekt, og et objekt eksisterer ikke uafhængigt af et udsagns italesættelse af det 
(Åkerstrøm, 1999, p. 44). Når et udsagn italesætter et objekt indebærer det således, at objektet 
bliver konstrueret som noget, der kan tales om og får en eksistens i diskursen (Åkerstrøm, 1999, p. 
45). 
Til formationen af objekter hører en række af elementer for bestemmelse af objektformation, som 
må tages med i overvejelserne, når man skal analysere udsagn og de objekter, de italesætter. Man 
må forsøge at vise, hvordan lige netop de objekter, man finder fremtrædende. Her er der igen tale 
om at se på relationerne imellem de udsagn, der italesætter objekterne. Det er relationerne, der 
aktualiserer visse objekter som diskursive sandheder (Foucault, 2002, p. 47). Det er altså muligt at 
identificere diskursive objekter, når man som analytiker vurderer, at spredningen af udsagn, som 
aktualiserer de samme objekter er så stor, at objekterne optages som en sandhed i diskursen. 
Ligeledes må man se efter, hvordan objekterne relaterer sig til hinanden, f.eks. ved at undersøge, 
hvordan de kategoriseres i diskursens hierarki. Italesætter udsagnene i relation med hinanden f.eks. 
visse objekter som ”mere værd” end andre? En sådan betragtning er nødvendig for at se på 
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diskursformationen og afgrænse den fra andre diskurser (Foucault, 2002, p. 46; Åkerstrøm, 1999, p. 
49). 

3.2. Udsigelsesmodaliteter og deres formation 
Dét, Foucault betegner som udsigelsesmodaliteter, er de positioner, hvorfra noget kan siges. For at 
et udsagn kan betegnes som et udsagn, må det frembringe disse positioner. Positionerne kan 
herefter overdrages til individer i diskursen (Åkerstrøm, 1999, p. 45). Det står ikke frit for, hvilke 
individer, der kan indtage hvilke subjektspositioner. Det bliver i sig selv italesat af udsagnet (ibid.). 
Når Foucault taler om udsigelsesmodaliteter og ikke blot subjekter, er det fordi udsagnene, udover 
italesættelse af hvem, der kan sige noget, også italesætter hvorfra noget kan siges og hvilken 
situation, udsigeren kan befinde sig i, når noget siges (Foucault, 2002, p. 55). 
 
Når man skal analysere diskursudsagnenes udsigelsesmodaliteter må man altså først og fremmest se 
på, hvem der kan sige noget. Hvem har retten til at sige det, der bliver sagt? Hvem er kvalificeret? 
Hvem opnår en form for prestige ved at sige det, og hvem bekræfter udsigeren i, at han eller hun har 
ret? Alt dette kan blandt andet styres af, hvem der synes at have den juridiske, traditionelle eller 
religiøse ret til at sige noget, eller hvem der, mere eller mindre spontant, er accepteret som havende 
retten til at udtale sig om noget i diskursen (Foucault, 2002, p. 56). Man kan således tale om, at 
udsigelsespositioner i en vis udstrækning handler om status. Hvilken status har udsigeren, og 
hvordan er hierarkiet omkring de forskellige udsigelsespositioner? Man kan f.eks. forestille sig, at 
en politikers status bygger på opfyldelse af kriterier for lovgivning og demokratiske bestemmelser (i 
hvert fald ideelt set), men ikke nødvendigvis på professionelle eller akademiske kompetencer og 
viden omkring det felt, han eller hun beskæftiger sig med. 
 
Dernæst må man se på, hvorfra subjektet kan sige det, det siger. Her handler det altså om hvilke 
institutionelle udtalepositioner, det er muligt at spore i udsagnene (Foucault, 2002, pp. 56-57). 
Identificerer man f.eks. politikere som et subjekt for visse udtalelser, kan man forestille sig, at de 
befinder sig i regeringsinstitutioner (f.eks. Folketinget) og ministerier. 
 
Til sidst må man se på hvilken situation, subjektet befinder sig i, når det siger noget. Foucault 
forklarer, at der i enhver diskurs findes en række domæner, som fremlægger nogle tilgængelige 
situationer et subjekt kan være i, når det udtaler sig. Subjekter kan f.eks. være spørgende, lyttende, 
seende, observerende, lærende, kommunikerende eller bestemmende. Dermed kan subjektet også 
være noget forskelligt for forskellige andre individer i diskursen (Foucault, 2002, p. 57).  

3.2.1. Den aktørcentrerede afhandling 
For overskuelighedens skyld vælger jeg at inddele afhandlingens diskursanalyse efter de 
udsigelsesmodaliteter, det gennem analysen er muligt at identificerede i arkivets udsagn. Dermed 
vil analysen tage en mere aktørcentreret form, end hvis den var inddelt i f.eks. objekter, 
udsigelsesmodaliteter, begreber og strategier. Den aktørcentrerede form skal tjene det formål at 
understrege magtforholdene i uddannelsesdiskursen, som er interessante for afhandlingens 
problemformulering, der netop bygger på, hvordan diskursen har udviklet sig, hvem der har haft 
magt til at skabe den og hvordan det har påvirket mulighedsbetingelserne for de studerende på de 
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lange videregående uddannelser. De definerede udsigelsesmodaliteter for diskursen er Universitet, 
Erhvervsliv, Politikere og Studerende, og det vil således være de fire hovedafsnit i diskursanalysen. 

3.3. Begrebsnetværk og begrebsformation 
Udsagn trækker altid på andre udsagn i italesættelsen af det, de formulerer. De reaktualiserer andre 
udsagn og åbner op for potentielle, fremtidige udsagn (Åkerstrøm, 1999, p. 46). Udsagn etablerer- 
og er en del af et associationsfelt hvor alle formuleringer, som udsagnet referer til, befinder sig. 
Disse formuleringer betegnes som begreber. Det vil sige, at udsagn kun er udsagn i det omfang de 
er en del af dette associationsfelt, og altså aktualiserer andre udsagn, samtidig med sig selv 
(Åkerstrøm, 1999, p. 45; Foucault, 2002, p. 99). Foucault taler her om, at man må se på 
organiseringen af udsagn i associationsfeltet, for derved at kunne sige noget om det netværk af 
begreber, de aktualiserer (Foucault, 2002, p. 62). 
 
Man må se på hvordan udsagnene står i forhold til hinanden. Derigennem vil det være muligt at sige 
noget om ”tidens hændelser” (Foucault, 2002, p. 63). 
Hvilke former for gensidig afhængighed kan spores imellem udsagnene? Hvordan bekræfter udsagn 
hinanden? Nogle udsagn opstiller f.eks. hypoteser, mens andre be- eller afkræfter disse. Man må se 
på hvordan nogle udsagn opstiller formelle eller uformelle love og retningslinjer, mens andre 
konkretiserer den individuelle brug af disse (ibid.). 
 
Dernæst må man se på formerne for sameksistens i mellem udsagnene. 
Her påpeger Foucault tre former, som fortæller noget om udsagnenes forskellige relationer til 
hinanden. Udsagn sameksisterer med andre udsagn i et såkaldt tilstedeværelsesfelt. Et sådant felt 
indeholder udsagn, som er formuleret andre steder, men adopteret og brugt i diskursen. Her er både 
tale om de udsagn, der er adopteret som gældende sandheder i diskursen, men også de udsagn, som 
bliver kritiseret eller helt bliver udelukket fra diskursen (Foucault, 2002, p. 64). 
 
Udsagn sameksisterer også med andre udsagn i et felt af ledsagende omstændigheder. Nogle udsagn 
bliver aktive i diskursen, fordi de italesætter objekter tilhørende andre diskurser, eller fordi de 
italesætter sandheder, som er accepteret i diskursen som alment gældende på tværs af diskurser 
(ibid.). 
 
Udsagn kan til sidst sameksistere i et hukommelsesfelt bestående af udsagn, som engang har været 
aktuelle, men som ikke længere er det. Igennem disse udsagn er det muligt se på diskursens historie 
og på de regelmæssigheder og uregelmæssigheder, som de hjælper med at spore mellem dengang 
og nu (Foucault, 2002, p. 64). 
 
Foucault påpeger, at det ikke er meningen, at man i sin analyse skal lave en udførlig liste, der 
slavisk gennemgår alle de ovenstående elementer og former. I stedet er det endnu engang ved at 
kigge på relationerne imellem de ting, der bliver synlige i diskursens begrebsnetværk, at man kan 
sige noget om spredningen af udsagn i diskursen (Foucault, 2002, pp. 65-67).  
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3.4. Strategi og strategiformation 
Det er nu fastslået, at udsagn altid italesætter objekter og udsigelsesmodaliteter, samt indgår i et 
begrebsnetværk, hvor de aktualiserer sig selv og fremtidige udsagn, samt reaktualiserer tidligere 
udsagn. Dermed bliver det muligt at tale om det, Foucault kalder strategiformation. 
Der er nemlig altid tale om strategiske valg, når ét udsagn italersætter én ting, fra én position og 
reaktualiserer netop de begreber og andre udsagn, som det gør.  
Fordi diskursen og diskursformationen er sociale konstruktioner, vil der altid være tale om både 
valg og fravalg af udsagn når de skal defineres. Et udsagn er således ikke bare det sagte. Det er altid 
afhængigt af den tid og det rum, det italesættes i (Åkerstrøm, 1999, p. 46). Det betyder også, at det 
samme udsagn ikke nødvendigvis betyder det samme i en anden tid og i et andet rum (Foucault, 
2002, p. 101). 
Når strategiformationen i en diskurs skal analyseres må man se på, hvordan én diskurs afgrænser 
sig fra andre og bliver til dét, den er. I analysen af subjektspositioner leder man efter autoriteter, 
som har retten til at sige noget på baggrund af visse betingelser. Disse autoriteter guider valg og 
fravalg i diskursen. Strategiformationen handler i forlængelse heraf om at se på, hvordan diskursen 
relaterer sig til og adskiller sig fra andre diskurser, og bliver til en afgrænset, analysérbar enhed 
(ibid.).  

3.4.1. En opsummerende funktion 
Strategiformationen vil i denne afhandling tage form som en slags opsummerende diskussion af den 
måde, strategien udspiller sig fra de forskellige udsigelsesmodaliteter. Ligeledes vil analysen af 
strategien se på forskellene i de strategier, som de enkelte udsigelsesmodaliteter synes at gøre brug 
af. Dette gøres for at kunne belyse diskursens magtforhold, som vil blive gennemgående analyseret 
og begrundet i dispositivanalysen. 
Hvert af diskursanalysens fire afsnit vil blive afsluttet med et underafsnit, dedikeret til strategien. I 
hver af disse opstilles en figur, der viser udsigelsesmodalitetens vigtigste italesættelser på en 
tidslinje. Dette har til formål at skabe overblik over diskursens fænomener, samt om de har ændret 
sig gennem diskursens periode og hvordan. Som en delkonklusion på hele diskursanalysen vil jeg i 
øvrigt tilføje en samlet figur, som viser forskellene på de fire udsigelsesmodaliteters italesættelser, 
igen baseret på de, af mig, definerede vigtigste italesættelser. 
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4. Foucaults magt- og Power/Knowledge-begreb 
Foucaults magtbegreb er komplekst, og har at gøre med måden hvorpå visse fænomener bliver 
accepteret i diskursen, mens andre bliver fravalgt. For Foucault er magt en produktiv, positiv faktor, 
der er til stede i alle ting, til alle tider (Heede, 2007, p. 41). Magten producerer diskursen og dens 
elementer, og dermed også den diskursive sandhed - altså dét, der opfattes som værende sandt og 
alment accepteret i og af diskursen. Jeg ser magten som en allestedsnærværende praksis, der 
gennemsyrer diskurser, og som aldrig kan tages eller gives til nogen af andre end magten selv. 
Magten ejes ikke af nogen og tilhører ikke naturligt visse positioner frem for andre. I stedet skaber 
den de subjektspositioner, som får tildelt retten til at være noget, som andre positioner ikke er i en 
given diskurs. Den skaber objekter som gældende objekter, begreber som gældende begreber og 
strategier som gældende strategier i en diskursiv formation. Der er således ikke blot tale om magt i 
den ”traditionelle” forstand som kontrollerende og begrænsende enhed, visse autoriteter har retten 
til. Der er ikke tale om økonomisk magt, juridisk magt eller andre former for velafgrænsede 
definitioner heraf. Der er i stedet tale om en kompleks størrelse, uden en referent, som består af 
små, udefinerbare og komplekse strategier, der i sidste ende skaber en diskurs og dens sandhed 
(Heede, 2007, p. 39). 
Foucault introducerer også magten i en, måske, lidt klarere defineret form, som power/knowledge-
begrebet. Dette begreb dækker over forholdet mellem magt og viden. De to må ses som integrerede 
dele af hinanden og som fænomener, der konstant erstatter og udfordrer hinanden. Dette skyldes, 
ifølge Foucault, at det er magten, der skaber ny viden og nye positioner, hvorfra denne viden kan 
italesættes, og at viden igen giver de, der besidder den mulighed for at udøve magt (Foucault, 1980, 
p. 119). Kampen om retten til at sige, hvad der er sandt, og altså definere hvad der er accepteret 
viden for en diskurs er konstant, og produceres ligeledes i den kontinuerlige diskursformation, hvor 
udsagnene afgør de mulighedsbetingelser, der bestemmer hvilke positioner, som vinder retten til 
viden og sandhed og hvilke, der ikke gør (Foucault, 1980, p. 93). Det væsentligste ved magten er at 
forstå, at den er over alt andet som en diskursskabende praksis.  
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5. Foucaults dispositivanalyse 
I Sverre Raffnsøe og Marius T. Gudmand-Høyers artikel Michel Foucaults historiske 
dispositivanalyse (2004) præsenteres og diskuteres Foucaults dispositivanalyse. 
Dispositivet adskiller sig fra et af Foucaults andre begreber, episteme, på en række områder:  
Episteme dækker, groft sagt, over de underlæggende vidensstrukturer i et samfund i en given (stor) 
tidsperiode. Dispositivet er på en og samme tid mere håndterbart og mere komplekst. Raffnsøe og 
Gudmand-Høyer beskriver det således: 

 
”[…] hos Foucault henviser dispositivet til en anordning bestående af en række dele der er 
arrangeret på en bestemt måde i forhold til hinanden, således at de virker bestemmende på 
det virkefelt som anordningen forarbejder” ( Raffnsøe, 2004, p. 9).  

 
Hvor epistemet altså beskæftiger sig med brede underliggende strukturer som styrende for det, 
andre har kaldt for vidensregimer eller paradigmer (O’Farrell, 2007), beskæftiger Foucaults 
dispositiv sig i stedet med de anordninger og dele, som i en større historisk analyse kan grundlægge 
et episteme. 
I denne afhandling tjener dispositivanalysen det formål at analysere hvordan der foregår 
disciplineringer fra visse diskursive udsigelsesmodaliteter til andre. Dette gøres fordi det kan tegne 
et billede af diskursformationen og hjælpe med at besvare, hvordan magtforhold og disciplinering 
har skabt den uddannelsesdiskurs, vi har i dag. Disciplineringsmekanismer som de kommer til 
udtryk hos Foucault, vil blive forklaret senere i dette afsnit, ligesom jeg vil præsentere hans andre 
dispositive anordninger og derigennem forklare, hvorfor disse er fravalgt i afhandlingen. 
 
Ifølge Raffnsøe og Gudmand-Høyer giver dispositivanalysen mulighed for at analysere 
diskursfænomener på et mere generelt plan. Samtidig bliver det muligt at få et retrospektivt indblik 
i hvad, der har virket bestemmende på samfundet i dag, samt at diskutere hvordan dette træder frem 
(Raffnsøe, 2004, p. 22). 
Dispositiver er foranstaltninger, der skaber sociale teknologier. Det er altså fænomener, der over tid 
har vist sig at blive bestemmende for den måde, individer fungerer på i samspil med hinanden, og 
den måde det ”forventes”, at individer agerer på (Raffnsøe, 2004, p. 6). I en dispositivanalyse er det 
således nødvendigt at undersøge dispositivers virkemåde på diskursens fænomener (Raffnsøe, 2004, 
p. 12). 

5.1. Dispositivanalysens implikationer 
Raffnsøe og Gudmand-Høyer fremlægger en række implikationer, som analysen af dispositiver 
medfører: 
Dispositiver opstår i de tilfælde hvor diskursen mangler et svar på noget, som er opstået. 
Dispositivets funktion er i den forstand at være et løsningsforslag til en problemstilling, det ikke har 
været muligt at løse indtil videre (Raffnsøe, 2004, p. 19). Jeg forstår det sådan, at dispositiver (og 
diskurser) bør ses som en cirkulær, dynamisk proces, der hele tiden skaber og genskaber sig selv, og 
som til tider må bryde op og skabe noget, der ligner, men som ikke helt er det samme. Således vil 
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der også altid opstå nye problemer, som medfører nye, nødvendige dispositiver, der igen kan give 
løsninger på de nye problemer (ibid.). 
 
En anden implikation er, at dispositiver, når de har fungeret som løsning eller nødvendighed i 
forhold til diskursens problemstillinger længe nok, bliver til dét, man vil betegne som almen viden. 
Sandheder og handlinger bliver altså implicit lejret i diskursen over tid (Raffnsøe, 2004, pp. 21-22). 
Først når der opstår problemer, som ikke kan løses ved at handle gennem den almene viden, bliver 
der således behov for nye dispositivmekanismer. 
Almen viden virker således, at individer handler ud fra deres forståelse af, hvad der plejer at virke, 
og derefter forventer et bestemt resultat (Raffnsøe, 2004, p. 22). Men fordi diskurser er dynamiske 
praksisser, der hele tiden ændrer sig lidt, er det svært, hvis ikke umuligt, at forudse hvad der reelt 
vil ske, når man udfører en handling. Resultatet af en handling vil derfor aldrig blive helt dét man 
havde i tankerne, da man udførte den (ibid.). 
Således ser jeg dispositiver som noget, der konstant rykker diskursens mulighedsbetingelser en lille 
smule. Fordi en intention med en handling rykkes af en intention med en anden handling og dermed 
giver et resultat, der er (måske bare en lille smule) anderledes end det, man havde kalkuleret med.  
Når man som dispositivanalytiker skal analysere regelmæssighederne i diskursen vil dette have en 
betydning, fordi regelmæssighederne vil ændre sig i takt med, at handlingerne ændrer sig og 
dermed eliminerer visse ting, som tidligere ville have været almen viden, men som, i kraft af 
resultatet, ikke længere er det (ibid.). 
 
Dette giver anledning til en ny, vigtig pointe. Eftersom det ikke er muligt at forudsige resultatet af 
de handlinger, man foretager, eller som andre foretager, vil det heller ikke være muligt at sige noget 
om, hvordan tingene bliver i fremtiden. Derfor er det ikke muligt at analysere en diskurs og dens 
dispositive anordninger imens de udspiller sig. 
For denne afhandling betyder det, at jeg vil være nødsaget til at stoppe analysen på det tidspunkt, 
hvor jeg ikke længere kan se en afslutning på de ”handlinger” jeg undersøger. Når det sker, kan jeg 
ikke længere lave en klar afgrænsning af uddannelsesdiskursen. 

5.2. Dispositivmodaliteter 
Foucault introducerer tre grundlæggende dispositivmodaliteter. 
Han definerer disse med begrundelsen, at de kan ses som medier, igennem hvilke dispositivernes 
forskrifter bliver udøvet. Altså medier igennem hvilke der foregår en organisering af individers 
samliv med hinanden (Raffnsøe, 2004, p. 13). Her er det nødvendigt at understrege, at Foucault 
ikke mener, at man kan undersøge dispositiverne ved at se på de institutioner, der har til opgave at 
rumme dem. Man må i stedet gå bagom institutionerne for at se på de magtteknologier, som har 
skabt de dispositiver, der i sidste ende har etableret en institution, der har til opgave at varetage den 
kontrol, de medfører (Raffnsøe, 2004, p. 12). 
De tre dispositivmodaliteter, som Foucault introducerer er: lov, disciplin og det sikkerhedsskabende 
dispositiv. 
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5.2.1. Loven 
Igennem historien har lovgivningen og altså loven foreskrevet hvad, der er forbudt og hvad, der er 
tilladt. Således foreskriver love altså en bestemt orden og bestemte grænser, som individer ikke bør 
krydse, hvis de ønsker at undgå at blive straffet gennem diverse sanktioner, som er bestemt og 
udøvet gennem loven. Man har, gennem loven, forsøgt at optegne en skarp linje mellem ønsket- og 
uønsket og at vise over for det uønskede, at det ikke accepteres (Raffnsøe, 2004, p. 13). Loven er 
altså en foreskrivende størrelse, som gennem skarpe definitioner af rigtigt og forkert viser individer 
hvad de må og hvad de ikke må, og hvad der sker med dem, hvis de gør dét, de ikke må. 

5.2.2. Disciplinen 
Nærmere end foreskrivende, er disciplinen et forebyggende dispositiv. Man forsøger altså ikke at 
optegne et skel mellem tilladt og forbudt, og heller ikke at vise, at det forbudte medfører en straf. I 
stedet forsøger man gennem disciplinære tiltag at undgå det uønskede fuldstændigt. Disciplinen 
som dispositiv forsøger at forme individer i alle aspekter af deres liv og væren med det formål, at 
individet fremover vil opføre sig på en måde, som er ønskelig ud fra den diskursive opfattelse af 
hvad ønskelig adfærd er (ibid.). 

5.3.3. Det sikkerhedsskabende dispositiv 
Det sikkerhedsskabende dispositiv adskiller sig fra de to foregående dispositiver, idet det hverken er 
foreskrivende eller forebyggende. Det forsøger ikke at skelne imellem ønsket og uønsket adfærd. 
Det forsøger heller ikke at forebygge uønsket adfærd og at forme individer til at opføre sig på en 
bestemt måde. I stedet kan det sikkerhedsskabende dispositiv ses som en form for beredskab, der er 
klar til at rykke ud, når der sker noget uventet i en diskurs. Det er således dette dispositivs opgave at 
forebygge og forhindre uønskede konsekvenser af uventede hændelser (ibid.). 
 
De tre grundlæggende dispositiver skal ikke ses som en række, hvori det ene dispositiv erstatter det 
andet historisk set. De må nærmere ses som dispositiver, der kan sameksistere og som i nogle 
tilfælde er forudsætninger for hinandens eksistens (Raffnsøe, 2004, p. 15).  
I dispositivanalysen må man altså forsøge at spore det/de dispositiver, som har gjort sig gældende, 
og hvordan de har relateret sig til hinanden. Det er nødvendigt at undersøge diskontinuiteter og 
regelmæssigheder i det historiske dispositivbillede for at se på, hvilke dispositiver, der har skabt 
diskursen, som den fremtræder, og hvordan de har gjort det (Raffnsøe, 2004, pp. 16-17). 
 
Denne afhandling vil hovedsageligt fokusere på disciplinen som dispositiv anordning for 
uddannelsesdiskursen. Dette skyldes, at den synes at være gennemgående synlig og i særlig grad 
bestemmende for diskursformationen, hvilket vil blive tydeligt i dispositivanalysen. Dette betyder 
ikke, at det lovgivende- og det sikkerhedsskabende dispositiv ikke er til stede, men blot, at 
disciplinen er mere fremtrædende og viser sig at være dækkende for dét, jeg undersøger. 
 
Jeg ser dispositivet som et tværgående niveau i diskursen, der fungerer regulerende ved hjælp af 
den produktive magt. Dispositivet disponerer over de mulighedsbetingelser, der er tilstede i en 
diskurs og det er dispositivet, der sørger for, at dét, der er muligt i en diskurs, bliver fremtrædende. 
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6. Subjektiveringsmekanismer 
Ifølge Foucault foregår der altid subjektiveringer af individer i forhold til den livs- eller statsmagt, 
de er underlagt. Dette påvises når Foucault igennem sine forfatterskaber viser, hvordan 
undertrykkende subjektiveringsmekanismer ud fra disciplinerende begreber opstiller kasser, som 
individer skal passe ind i (Heede, 2007, p. 29). 
Igennem det, Foucault kalder disciplinerende begreber (bl.a. køn, seksualitet og kriminalitet) 
opstilles en række mulighedsbetingelser, som bestemmer hvordan individer kan identificeres enten 
som ”normale”, eller som noget, der falder uden for. Normer og mulighedsbetingelser kontrolleres 
af det førnævnte power/knowledge forhold, og det er dermed også herigennem, at subjektiveringen 
foregår (Heede, 2007, p. 29). Hermed mener jeg, at det er de positioner, der har magt i kraft af 
viden, og viden i kraft af magt, der opstiller mulighedsbetingelserne disciplinerer resten. Individer 
er således ikke objektive fænomener, der eksisterer i en bestemt form til enhver tid. I stedet 
underkastes de magthaveres italesættelse og er således et produkt af disse (Heede, 2007, p. 62). I 
diskursformationen systematiseres og klassificeres individer altså igennem italesættelse af normer 
og mulighedsbetingelser og ud fra den placering de har i forhold til magthaverne og hinanden 
(ibid.). Dette kan både ske på et overordnet, strukturelt plan og igennem dagligdagspraksisser, som 
f.eks. gør sig gældende på universiteterne (i undervisning, eksaminer, relationer imellem studerende 
osv.). I dagligdagspraksisser forekommer der ofte også en anden subjektiveringsmekanisme. 
Foucault betegner den som en spejlingsmekanisme. Individer spejler sig selv i andre af samme 
individtype som dem selv. Herigennem mener Foucault, at individer ikke kan undgå at se sig selv 
med andres øjne, og at de derfor vil blive bekræftet i, at den identitet de ser, også er deres egen 
(Heede, 2007, p. 63). Slutteligt peger Foucault på, at overvågning og bedømmelse af individer 
ligeledes fungerer som subjektiveringsmekanismer. Ser man på denne mekanisme fra et 
uddannelsesperspektiv indgår overvågning og bedømmelse som en central del af dét at uddanne sig, 
f.eks. i undervisning, mødepligt og eksaminer. Foucaults pointe er her tofoldig i den forstand, at 
overvågningen både foregår fra magtviden-instanserne, men at den også i sidste ende vil 
internalisere sig i subjekterne, således at de vil overvåge sig selv og hinanden ubevidst (Heede, 
2007, p. 64). 
Jeg vil i afhandlingens diskussionsafsnit diskutere hvordan subjektiveringen af de studerende finder 
sted i uddannelsesdiskursen. Dette gør jeg særligt med udgangspunkt i dispositivanalysen, der har 
til formål at vise, hvordan disciplinerende anordninger virker på diskursens individer. 
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7. Diskursanalyse - En selvrefererende diskurs	  
I det følgende vil jeg analysere diskursen ud fra det indsamlede arkiv.  
I mit arbejde med arkivet har jeg identificeret en række objekter, udsigelsesmodaliteter, begreber og 
strategier, som igennem diskursens udsagn spredes tilstrækkeligt til at blive definerende for 
diskursformationen. Hvordan de bliver fremtrædende, og hvordan diskursformationen finder sted 
vil blive analyseret i den følgende analyse. 
 
Det har været muligt at identificere fire udsigelsesmodaliteter, som gør sig gældende for 
uddannelsesdiskursen; Universitetet, Erhvervslivet, Politikere og Studerende. Disse vil blive 
behandlet i hver sit afsnit. Under hver udsigelsesmodalitet findes visse, mere specifikke 
”undermodaliteter”. Disse kan være rektorer, professorer og undervisere for universitetet, 
interesseorganisationer for erhvervslivet, samt kommende studerende, og nyuddannede 
akademikere, tilhørende studenterpositionen. 
Særligt for universitetspositionen gør det sig også gældende, at udsagn nogle gange kommer fra 
undermodaliteter, der er på kant med den definerede modalitet. Dette sker blandt andet når 
administrationspersonale udtaler sig om tilstandene på universiteterne. Det er ligeledes nødvendigt 
at holde sig for øje, at der ofte er forskel på udsagn fra politikerpositionen, alt efter om det er 
regering eller opposition, der udtaler sig. 
Udover de definerede udsigelsesmodaliteter har det været muligt at klassificere fire 
”hovedobjekter” i uddannelsesdiskursen; Uddannelse, Universitet, Erhvervsliv og Studerende. Dette 
tegner et billede af, at diskursens fænomener ofte er selvrefererende, og at dét, der kan tales om i 
diskursen ofte er de subjekter, som findes heri. Der findes en lang række andre objekter i 
uddannelsesdiskursen, som italesættes af, og selv er med til at italesætte hovedobjekterne, hvilket 
vil blive synligt i analysen. 
Hovedobjektet uddannelse konstitueres hele vejen igennem arkivet som det centrale objekt fra alle 
udsigelsesmodaliteterne, eftersom det er dét, diskursen er defineret ved. Det er således 
italesættelsen af uddannelse og udviklingen i denne, samt hvordan de andre objekter italesættes og 
udvikles som konsekvens heraf, som danner grundlag for analysen.	  

7.1. Universitetet 
Universitetet som udsigelsesmodalitet bliver fremtrædende igennem udsagn, der iscenesætter 
universitetet som rummet hvori uddannelse foregår. I kraft af rollen som uddannelsesinstitution 
bliver det muligt for universitetet at italesætte de identificerede hovedobjekter, øjensynligt med 
afsæt i en autoritet, der bygger på viden om uddannelse, forskning og om at undervise studerende. 

7.1.1. De gode, gamle dage 
Fra universitetet har begrebet masseuniversitet en central plads i italesættelsen af uddannelse. 
Selvom begrebet øjensynligt blev introduceret i uddannelsesdiskursen længe før 1990 italesættes 
det stadig, særligt i begyndelsen af 90’erne, som noget nyt. Det fremkommer oftest i forbindelse 
med en slags nostalgi og et minde om gamle dage, hvor masseuniversitetet italesættes som ”det 
nye”, der står i kontrast til hvordan det var før. Det er i den forbindelse muligt at spore en ærgrelse 
over, at uddannelse og universitetet har udviklet sig som de har, væk fra eliteuniversitetet og hen 
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mod masseuniversitetet. Eliteuniversitetet er, ligesom masseuniversitetet et gennemgående begreb i 
forbindelse med italesættelsen af uddannelse. Disse to begreber er altså et tydeligt eksempel på, 
hvordan objekter og begreber eksisterer i relation med hinanden og det modsætningsforhold, som 
opstår imellem masseuniversitet og eliteuniversitet er, særligt tidligt i diskursen, bestemmende for 
diskursformationen fra universitetet. Dette ses blandt andet i følgende udsagn: 
 

”Gamle dages intense og krævende studenterliv, der stillede store krav til den enkeltes 
selvstændighed kan ikke praktiseres på en masseuddannelsesinstitution” (Politiken, 1992b).  

 
I dette udsagn bliver en række begreber sat i spil i forbindelse med objektet uddannelse. ”Gamle 
dage” bliver sat i kontrast til nutidens masseuddannelse og de gamle uddannelsestraditioner bliver 
italesat med begreber som intens og krævende. 
I et tidligere dokument fra samme år udtrykkes det, hvordan uddannelsesbilledet har skiftet 
karakter. Hvor der før var tid til fordybelse og at ”komme ud i hjørnerne”, bliver uddannelse nu sat i 
forbindelse med begreber som effektivitet og normeret tid og objekter som bevillinger, 
finansieringssystem og SU træder frem. Det ses blandt andet i følgende to udsagn:  
 

”[…] skal et studium fortsat være et studium, bør de studerende også ind imellem kunne 
sætte sig ned, klø sig i nakken og spørge: Hvad er egentlig meningen med det hele? Sådan 
er virkeligheden desværre bare ikke i dag. Der eksisterer ikke aktivitet til at komme ud i 
hjørnerne, og det er et stort minus” (Politiken, 1992b) 
 

De nye tilstande forklares med: 
 

”[…] kravet om øget effektivitet til både undervisere […] og til studenterne. Kravene er 
udmøntet i dokumenterede tilvækster af studietrin, som betingelse for bevillinger, 
finansieringssystemets opbygning, SU-betingelserne og den normerede tid” (Politiken, 
1992b). 
 

Ærgrelsen over det ”nye” uddannelsesbillede, som er påvirket af effektivisering, kontrol og 
finansieringssystemer er gennemgående i diskursen fra universitetspositionen 
I en kronik fra 1996 bliver de ovenstående italesatte objekter og begreber igen fremtrædende i 
forbindelse med udviklingen af uddannelsesområdet, der endnu engang bliver italesat negativt med 
begreber som manglende interesse og middelmådighed. 
Dette ses blandt andet i udsagnet:  
 

”Nutidens studerende er ikke interesserede i forskning. De vil tilskyndet af SU-krav bestå 
eksaminer hurtigst muligt. Det miljø, der skulle tillade forskeraspiranten at dyrke sin 
interesse drukner i middelmådige elevers krav om undervisning, de kan forstå” (Skov, 
1996) 
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Her ses endnu engang tydeligt en modstand mod udviklingen, som også italesætter et andet vigtigt 
objekt, forskning. I flere tilfælde ses forskning som noget, der hører fortidens universiteter til. Der 
er ikke længere plads til forskningen, som ellers har været den vigtigste grundpille i det 
videregående uddannelsesbillede i gamle dage. Dette vil jeg uddybe senere. 
Ærgrelsen over masseuniversitetets fremkomst og konsekvenserne heraf fortsætter op gennem 
diskursens periode, hvor masseuniversitetet bl.a. italesættes som et discountuniversitet: 
 

”Vi forestiller os, at undervisningen på universiteterne er forskningsbaseret. Men det er den 
stort set ikke. Vi sidder i et system, der over en årrække er blevet kørt ned. Vi er gået fra 
eliteuniversitet til masseuniversitet og er på mange måder endt med et discountuniversitet” 
(Jyllands-Posten, 1997).  
 

Discountuniversitet er blot et af mange begreber, som tegner et billede af, at universitetsfolk ser 
niveauet som faldende i takt med det stigende studentertal. 

7.1.2. Forskning og undervisning forsvinder 
Som tidligere nævnt italesættes forskning løbende som et objekt for uddannelse, der har væsentlig 
betydning for den kvalitet, vi indtil videre har set italesat som forringet. Forskningen italesættes 
som helt central for uddannelsernes kvalitet, og mangel på forskning, samt nedskæringer i 
bevillinger til forskning italesættes som et stort problem. 
Problemet synes at blive italesat gennem hele arkivets periode og særligt denne udsigelsesmodalitet 
lader forskningen og manglen på samme blive fremtrædende. Det ses blandt andet i følgende:  
 

”Idealet om forskningsbaseret undervisning er efterhånden en by i et meget fjernt land” 
(Bryld, 2012). 

 
I samme artikel ses det også, hvordan forskning italesættes som et kerneområde, der efterhånden er 
forsvindende lille: 
 

”[…]den tiltagende bureaukratisering, som æder mere og mere af kerneydelserne – 
forskning og undervisning” (Bryld, 2012). 
 

I dette udsagn bliver undervisning ligeledes fremtrædende som et vigtigt objekt for uddannelse. 
Forskning og undervisning bliver italesat som kerneydelser, en del af universiteternes og 
uddannelsernes eksistensgrundlag, og samtidig som noget, der ikke længere eksisterer på samme 
måde, som det gjorde før. Dette ses både i ovenstående udsagn og tidligere i diskursen blandt andet 
i følgende udsagn: 
 

”Forskning som hidtil har været universitetets særkende, foregår nu i øget omfang uden reel 
kontakt til undervisning” (Nielsen, 1998) 
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Det billede, der tegnes igennem de ovennævnte udsagn, viser hvordan universitetsverdenen skelner 
mellem uddannelse i ”gamle dage” og uddannelse ”i dag”, hvor i dag altså dækker over det for 
diskursen gældende uddannelsesbillede. 
I italesættelsen af uddannelse bliver andre objekter og begreber altså fremtrædende. Her kan blandt 
andet nævnes bevilling, SU, finansiering og gennemførselstid på den ene side og forskning og 
undervisning på den anden side. Forskning og undervisning ses fra denne udsigelsesposition som 
kerneområder, der er helt essentielle for uddannelse, og det italesættes samtidig hvordan netop 
bevillinger, finansiering og øget tidspres har givet et fald i kvaliteten af de to kerneområder. 

7.1.3. Nutidens studerende er ikke dygtige nok 
Fra denne udsigelsesposition italesættes studerende på en række forskellige måder.  
Vi har set hvordan masseuniversitetets fremkomst medfører en ærgrelse og modstand fra 
universitetspositionen. Masseuniversitetet medfører i begyndelsen af 90’erne en bekymring for 
kvaliteten af uddannelserne og i særlig grad for forsknings- og undervisningsmulighederne, der 
ifølge universiteternes udsagn lider under et større optag af studerende og et stigende pres udefra på 
de studerendes gennemførelsestid. 
Fra denne position er man ligeledes bekymret for det generelle dygtighedsniveau, som siges at blive 
påvirket i takt med, at flere lukkes ind på universiteterne, og der stilles krav til den tid, de 
studerende er om at gennemføre deres uddannelse. 
Dette ses blandt andet igennem brug af begreber som for veltilpasset og kedelig, som det ses i 
følgende udsagn: 
 

”Han og hun er blevet næsten for veltilpasset […] De unge er presset til at skulle skynde 
sig. – Selvom man som rektor ikke skal beklage, at ens studenter er flittige, så er det 
kedeligt, at der i dag ligesom ikke er plads til lidt spræl som før i tiden. (Politiken, 1992a). 

 
Det udtales yderligere, at der er sket en ændring i de studerendes attitude og mentalitet, hvilket 
bliver fremtrædende i følgende udsagn: 

 
”Studenterne opfatter sig i voksende grad som elever. De benævner sig selv sådan[…]. De 
taler om klasser og ikke om hold, og de kalder ligesom i skolen deres underviser for 
læreren”  (Politiken, 1992a).  

 
Andre udsagn italesætter studerende som middelmådige elever (Skov, 1996), ukritiske, 
uselvstændige, passive (Nielsen, 1998) og som halvstuderende stakler (Høvsgaard, 1998). 
 
I sidstnævnte tilfælde italesættes det hvordan de studerende, i særdeleshed på grund af det store 
optag og kravene til hurtig gennemførsel, ikke får den nødvendige mulighed for fordybelse i deres 
fag. Det udtales yderligere hvordan dette er medvirkende til, at man i akademiske kredse ikke 
regner tidens studerende for at være afrundede i deres akademiske tankegang: 
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”De har tilegnet sig den viden (og kun den), der var nødvendig for, at de kunne bestå deres 
eksamener, men de har ikke erhvervet sig det særlige akademiske sprog og den ditto måde 
at tænke på” (ibid.). 

7.1.4. Erhvervslivet på universitetet 
I slutningen af 90’erne og starten af 00’erne begynder erhvervslivet for alvor at få hul igennem til 
universitetsverdenen. Det opstår som objekt i diskursen og samtidig sker der et skift i, eller en 
tilføjelse til, hvordan de studerende italesættes. 
 
Hvor italesættelsen tidligere i høj grad var karakteriseret ved en bekymring for de studerendes 
niveau i forhold til den akademiske verden, indtræder en række nye krav nu til de studerende. Fra 
universiteternes side bliver dette først og fremmest italesat som noget, de har svært ved at varetage 
på universitetet. 
 

”Erhvervsvejledning er ikke noget, vi er opmærksomme på på danske universiteter. Vi gør 
det ikke ret godt” (Stigsgaard, 1998) 

 
Dette udsagn kommer fra Københavns Universitets studieadministration og befinder sig således på 
kanten af den definerede udsigelsesposition, der er tænkt som akademisk personale. Udsagnet viser 
dog, at der fra visse sider af universitetspositionen er en anerkendelse af, at erhvervslivet er på vej 
ind på universiteterne. I samme artikel udtaler en daværende dekan på Aarhus Universitets: 
 

”Universitetets opgaver er forskning og uddannelse. Vi kan godt inddrage vejledning også. 
Men de studerende burde først gribe til egen barm og selv bære ansvaret for at orientere 
sig.” (ibid.).  

 
Der opstår således endnu engang en modstand fra de akademiske universitetsfolk i forhold til 
udviklingen i det omkringliggende samfund og de ændrede krav til uddannelses- og 
universitetsområdet. 
 
I takt med, at videnssamfundet bliver et fremtrædende begreb, som skal definere det danske 
samfunds fremtid, bliver de studerende også stillet til ansvar over for, hvad de kan bidrage med til 
netop dette samfund. I en kronik fra 2001 ses det i følgende udsagn hvordan universitetspositionen 
italesætter det omkringliggende samfunds forventninger til de unge studerende som stigende: 
 

”[…] Derfor følges de unges valg af studier med stor opmærksomhed af samfundet. 
Bekymrede industrifolk og politikere ønsker, at flere studerende vælger at studere natur- og 
ingeniørvidenskab” (Jensen, 2001). 

 
Udsagnet indikerer flere ting. Først og fremmest, at der er udefrakommende holdninger, 
forventninger og ønsker til, hvad de unge skal gøre med deres studier. De studerende er øjensynligt 
blevet samfundsrelevante på en anden måde, end de tidligere har været. Hvor de før var vigtige for 
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samfundet, fordi de uddannede sig til generalister, der kunne bidrage til den brede samfundsdebat 
og til samfundets andre befolkningsgrupper (Theilade, 1998; Fahrendorff, 1998), bliver de nu i 
højere grad sat i forbindelse med samfundets vækst og velfærd. 
Universitetspositionen stiller sig dog også skeptiske over for dette, som det ses i følgende udsagn i 
samme kronik. Det understreges, at det er væsentligt at lade de studerende selv bestemme, hvad de 
ønsker at studere: 
 

”Det er imidlertid meget vigtigt at understrege, at det er de unges eget valg, der er og skal 
være afgørende. Vi kan ikke vælge for dem, men bestræbe os på at sikre at alle studier – ud 
over det afgørende kundskabsaspekt – også kvalificerer til at varetage job i 
videnssamfundet” (ibid.). 
 

Således står det klart, at det er accepteret, at studerende skal klargøres til arbejdsmarkedet og 
videnssamfundet. Alligevel indikerer ovenstående udsagn også, at man fra universitetspositionens 
side lægger betydelig vægt på de studerendes ret til selv at vælge retning, samt universitetets ansvar 
for at give de studerende særlige akademiske kundskaber, uanset hvad de læser.  
 
De studerendes ansvar italesættes af universitetspositionen med begreber som åbenhed, 
nysgerrighed, verdensanskuelse, dannelse og fordybelse (Fahrendorff, 1998; Jensen, 2001). I takt 
med videnssamfundets fremtræden tilføjes yderligere begreber som velstand, velfærd, vækst, 
udvikling og private virksomheder/privat erhvervsliv (Jensen, 2001; Vang, 2005; Hildebrandt, 
2013). 

7.1.5. Det er synd for de studerende 
I 2013 er modstanden fra universitetsfolket imod de ”nye” forventninger til de studerendes 
uddannelsesvalg og bidraget til videnssamfundet stadig synlig. Selvom bidraget til det danske 
samfunds vækst og velfærd efterhånden er alment accepteret i diskursen, synes det stadig at være 
muligt at spore en ærgrelse. I kronikken Jeg er forarget over, at vi svigter de studerende på 
universiteterne i Politiken (Hildebrandt, 2013) indikerer følgende to udsagn netop dette: 
 

”I stedet for at arbejde på at få endnu flere studerende ind på universiteterne, skulle man 
behandle de studerende, der allerede er optaget på en uddannelse, seriøst og ordentligt.” 

 
Det udtales videre:  
 

”I stedet for at forøge den hastighed, hvormed studerende gennemfører deres studier, skulle 
man være optaget af at sikre, at de studerende får den undervisning og vejledning, de har 
behov for” (Hildebrandt, 2013).  

 
En del af udviklingen accepteres tilsyneladende, men der er en bekymring for, om den har det 
rigtige fokus: 
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”Jeg har det bedste ønske for universitetsverdenen, som jeg selv er en del af. Men jeg er bange for, 
at vi har for travlt med simpel kvantitativ vækst; for travlt med at blive de bedste i verden, målt på 
få og tvivlsomme parametre; for travlt med at få stadigt flere studerende ind på vores universiteter; 
for travlt med at få så mange studerende som muligt igennem uddannelserne på så kort tid som 
muligt” (ibid.). 

7.1.6. Strategi 
Rettes fokus mod de strategiske valg, som foregår fra universitetspositionen sker der en tydelig 
negativ differentiering imellem uddannelse i gamle dage og uddannelse i dag. I mere end ét tilfælde 
italesættes uddannelsesobjektet med begreber som masseproduktion, middelmådighed, tidspres og 
forringelse i kvalitet. I samme udsagn italesættes de gamle dages uddannelse med 
modsætningsprægede begreber som elite, fordybelse og selvstændighed.  
To helt centrale objekter, som italesættes i forbindelse med uddannelsesobjektet er forskning og 
undervisning. Også her sker der en differentiering mellem fortiden og nutiden. For mens forskning 
og undervisning italesættes som idealerne eller kerneydelserne for universitetsuddannelserne og 
noget som stadig var muligt i gamle dage, så italesættes samme objekter gentagne gange som noget, 
der ædes op og ødelægges af bureaukratisering, masseproduktion af studerende, bevillinger, 
finansieringssystemer og SU-krav. Det er gennemgående for italesættelsen af uddannelsesobjektet 
fra denne position, at man ærgrer sig over, at det ikke længere er muligt at bedrive 
forskningsbaseret undervisning. Ligeledes også, at de studerende ikke længere er 
forskningsaspiranter, og at der ikke længere er fri forskning og mulighed for selvstændighed i 
uddannelsen, hverken for universitetspersonale eller studerende. 
Også de studerende bliver italesat ud fra differentieringsstrategien og med en grad af ærgrelse over 
den nye tids studerende i forhold til de studerende, der fandtes engang. Nutidens studerende 
italesættes som uselvstændige elever og halvstuderende stakler, som ikke er i stand til og heller ikke 
har interesse i at fordybe sig og komme ud i hjørnerne af den akademiske verden. Fra begyndelsen 
af 00’erne hvor videnssamfundet for alvor bliver et fremtrædende begreb i diskursen tegner der sig 
et billede af, at man fra denne position igen gør modstand. For selvom det efterhånden bliver 
accepteret, at mange studerende uddanner sig til et job og at de ikke længere alle skal være forskere, 
så italesætter man stadig det erhvervsrettede fokus som ødelæggende for forskning og undervisning. 
Ligeledes ses det, hvordan et mere erhvervsrettet fokus på universiteterne italesættes som noget, der 
falder uden for universiteternes ansvarsområde, og som de studerende selv må sørge for.  
Det tyder ikke på, at modstanden bliver mindre i takt med den udvikling, der foregår på 
uddannelsesområdet. Om end accepten i forhold til, at de studerende uddanner sig til erhvervslivet 
bliver større og mere implicit, så ses det stadig, hvordan man fra universiteternes side italesætter 
udviklingen som ødelæggende for uddannelser, universiteter og de studerende.  
Dette bliver blandt andet tydeligt i udsagnene fra kronikken fra 2013, hvor de studerende tages i 
forsvar, og udviklingen italesættes med begreber som svigt og demotivation. Her understreges det 
også endnu engang, at forskningsbaseret undervisning er helt essentielt for uddannelse. Det udtales, 
at masseproduktionen af studerende og det faktum, at universiteterne får bevillinger alt efter hvor 
mange studerende, der består har gjort, at for mange kommer igennem. Ligeledes italesættes den 
manglende kontakt mellem studerende og forskere som useriøs behandling af de studerende 
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(Hildebrandt, 2013). 
Den følgende model illustrerer udviklingen i universitetspositionens væsentligste italesættelser af 
uddannelse, universitet, erhvervsliv og studerende: 
	  
	  

  

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

7.2. Erhvervslivet 
I det foregående afsnit blev det tydeligt, hvordan universiteterne italesætter erhvervslivets indtog på 
uddannelsesområdet med modstand og ærgrelse. I det følgende afsnit vil jeg analysere 
udsigelsesmodaliteten Erhvervslivet og udsagnene herfra. Det er værd at bemærke, at erhvervslivet 
ofte italesætter studerende som akademikere, eftersom det er de færdiguddannede studerende, 
erhvervslivet hovedsageligt har interesse i. Akademikerne ses i denne sammenhæng som en 
forlængelse af objektet studerende. 
 
Selvom jeg tidligere konstaterede, at erhvervslivet først rigtig blev italesat som objekt fra 
universitetspositionen i takt med videnssamfundets fremkomst i begyndelsen af 00’erne, er det ikke 
helt sandt. Set i lyset af den relativt korte periode for denne afhandlings diskursarkiv må man tage 
med, at erhvervslivet allerede tidligt i 90’erne var en synlig position i diskursen. Min konstatering 
fra tidligere bygger dog på, at erhvervslivet gradvist er blevet mere fremtrædende i 
universitetsverdenen, og at det ikke i ligeså høj grad var accepteret blandt universitetsfolket i starten 
af 90’erne, som det blev op igennem 00’erne. Det billede er dog anderledes fra 
erhvervslivspositionen. 

7.2.1. Akademikeres potentiale for erhvervslivet 
Allerede i 1993 viser erhvervslivet interesse for det de italesætter som højtuddannet arbejdskraft. I 
artiklen Akademikere er populær arbejdskraft fra Politiken (Gravesen, 1993), fremlægges 
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resultaterne af undersøgelsen ”Virksomhederne og den højtuddannede arbejdskraft”. Undersøgelsen 
blev lavet af Socialforskningsinstituttet, Akademikernes Centralorganisation og Dansk 
Arbejdsgiverforening og bygger på svar fra 40 danske virksomheder. Svarene italesætter en række 
kvaliteter, som erhvervslivet ser i akademisk uddannet personale. Dette ses blandt andet i følgende 
udsagn: 
 

”Virksomhederne fremhæver akademikernes evne til at tænke abstrakt, deres 
arbejdsmetoder og formuleringsevne. Samtidig er der bud efter fleksible personer, som kan 
udvikle sig sammen med jobbet” (ibid.) 

 
Udsagn fra samme artikel viser, at det i høj grad er de største danske virksomheder, der ønsker at 
beskæftige akademikere: 
 

”[…] at de små virksomheder stadig er de mest tøvende, når det gælder ansættelse af 
akademikere.” (ibid.) 

 
Der tegner sig altså allerede her et billede af, at akademikere har potentiale i de store danske 
virksomheder. 
Dette billede bliver endnu tydeligere i 1998. Der er her sket en udvikling fra italesættelsen af 
akademikere som et stort potentiale for danske virksomheder til akademikere som helt essentielle 
for disse og for videnssamfundet. Dette ses blandt andet i følgende udsagn i artiklen De højest 
uddannede løber med nye job i Jyllands-Posten (Olsen, 1998): 
 

”Det er de højest uddannede, der inden for de seneste år har haft størst fordel af det 
økonomiske opsving. Behovet for medarbejdere med en lang uddannelse stiger især i private 
virksomheder så voldsomt, at akademikerne giver resten af arbejdsmarkedet baghjul.” 

 
Akademikere bliver altså nu fra denne position italesat som svaret på virksomhedernes behov. Det 
bliver yderligere tydeliggjort i følgende udsagn: 
 

”I danske virksomheder er der stadig flere opgaver, som kræver et højere niveau af 
uddannelse. Derfor bliver der hvert år ansat flere akademikere” (ibid.) 

 

7.2.2. Erhvervslivets krav til uddannelse og studerende 
Samme år bliver det fremtrædende, at man fra erhvervslivets side er frustreret over, at der ikke er 
nok fokus på kontakten mellem erhvervsliv og studerende på universiteterne. Det bliver blandt 
andet italesat i følgende udsagn: 
 

”Studerendes kontakt til og viden om arbejdsmarkedet er alt, alt for dårlig. Fra 
universiteternes side er der desværre ikke tradition for den” (Stigsgaard, 1998).   
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Erhvervslivet giver altså udtryk for et ønske om at blive en langt mere integreret del af 
universitetsverdenen, så virksomhederne kan få skabt kontakt til de studerende, deres fremtidige 
højtuddannede arbejdskraft. 
 
Ligesom fra universitetspositionen bliver videnssamfundet også fra erhvervslivspositionen et 
fremtrædende begreb fra begyndelsen af 00’erne. 
Man begynder at stille større krav til det niveau og de uddannelser, som studerende kommer ud 
med, når de er færdige på universiteterne. Videnssamfundet kræver konstant fornyelse af 
kompetence. Fra erhvervslivets side begynder man at italesætte samfundet som et 
uddannelsessamfund. Der bruges begreber som efteruddannelse, kompetenceudvikling og konstant 
dygtiggørelse med henblik på at skabe fordele for det danske erhvervsliv. Der tales om, at 
arbejdskraften har en værdi eller mangel på samme, hvis den ikke kontinuerligt uddanner sig. Det 
ses blandt andet i følgende udsagn: 
 

”Selv for de højtuddannede grupper […] har man efterhånden indset, at et eksamensbevis 
fra 1974 ikke er meget værd, hvis de faglige kompetencer ikke løbende er blevet holdt ved 
lige og videreudviklet i forhold til de ændrede vilkår i samfundet.” (Buch, 2001) 

 
Samtidig bliver erhvervslivet mere tydelige omkring behovet for denne højtuddannede arbejdskraft 
og altså flere studerende på landets universiteter. Behovet for flere højtuddannede stiger øjensynligt 
eksponentielt med videnssamfundets og globaliseringens fremtræden i diskursen. 
Det ses blandt andet i følgende udsagn: 
 

”Vi er ikke gode nok til at uddanne unge mennesker […] Som det ser ud nu, er der 
simpelthen ikke egnede kandidater nok til at tage over.” (Heide-Jørgensen, 2003) 

 
Det blev tidligere tydeligt hvordan det særligt var de største virksomheder, der i 90’erne havde 
interesse for akademikere. I 2001 begynder man for alvor at italesætte et potentiale for studerende 
og højtuddannede i de små- og mellemstore virksomheder. Der er et ønske om at få de unge 
studerendes og nyuddannedes øjne op for disse virksomheder, ligeså vel som et ønske om at øge 
virksomhedernes interesse for de studerende og nyuddannede. Mulighederne for de nyuddannede 
italesættes blandt andet således: 
 

”Der er nemlig gode muligheder for at få gode erfaringer på de små steder. Det er klart 
lettere at få opgaver, der er atypiske […] og på et arbejdsmarked, hvor alsidige 
kvalifikationer er et godt aktiv, er det jo vigtigt at have prøvet meget” (Larsen, 2001) 

 
Det påpeges også fra denne position, hvordan de små- og mellemstore virksomheder ikke har 
interesse nok eller er gode nok til at ansætte akademikerne: 
 

”Opgaven er at få de to parter til at mødes, for de små og mellemstore virksomheder tænker 
ikke automatisk i at ansætte akademikere […] behovet for tættere kontakt bliver mere og 
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mere påtrængende, for i fremtiden vil viden blive en af de vigtigste handelsvarer” 
(Andersen, 2005). 

 
Videre ses det, at der er en opfattelse blandt disse virksomheder af akademikere som 
virkelighedsfjerne og krævende: 
 

”[…] der hersker fortsat en opfattelse af, at akademikere er en virkelighedsfjern gruppe, 
der kan være krævende at beskæftige” (ibid.). 

 
Erhvervslivets interesse for universiteterne, de studerende og uddannelserne ser ud til udelukkende 
at øges op igennem 00’erne. Begreberne globalisering og internationalisering dukker op, og bliver i 
langt højere grad end tidligere italesat som grundene til det øgede behov for højtuddannet 
arbejdskraft: 
 

”Globaliseringen skaber markante udfordringer for danske virksomheder […] 
virksomhedernes forretningssystemer bliver stadigt mere komplekse, og behovet for højt 
kvalificeret arbejdskraft vokser” (Krog, 2005). 

 
Det ses tydeligt hvordan højtuddannet arbejdskraft, og altså de studerende, ses som afgørende for 
virksomhedernes konkurrencedygtighed i den globaliserede verden. Det uddybes her: 
 

”At vi er mange kloge hoveder, er forudsætningen for, at vi overhovedet kan være med i 
kapløbet, og derfor skal vi satse på, at stadig flere får en god uddannelse – og helst en lang 
videregående uddannelse.” (ibid.) 

 
Det bliver tydeligt, at erhvervslivet har et stort ønske om, at den danske befolkning skal uddannes 
på en bestemt måde, som kan bruges til virksomhedernes – og samfundets –  fordel. 
 
Det ser altså ud som om, at der på den ene side er et stort behov for og et ønske om at gøre brug af 
de kompetencer, som de færdiguddannede studerende kommer ud med. De færdiguddannede 
akademikere italesættes som værende af høj værdi for erhvervslivet og deres kompetencer som 
nødvendige for virksomheders konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. Samtidig italesætter 
erhvervslivet sig selv som en attraktiv destination for de studerende, når de er færdige med deres 
uddannelser. På den anden side ser der ud til, ifølge erhvervslivspositionen, at være en mangel på 
velvillighed fra både universiteterne, akademikerne/de studerende og de små- og mellemstore 
private virksomheder. Samarbejdet mellem parterne italesættes som problematisk, hvilket gør, at de 
studerende ikke er godt nok rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet, og at der ikke er nok 
ansættelsesmuligheder til dem, når de kommer ud. 
I løbet af 00’erne, særligt 2005, bliver gjort en intensiv indsats for at opbygget et godt forhold 
mellem netop de små- og mellemstore virksomheder og universiteterne. Interesseorganisationer 
som Ingeniørforeningen i Danmark, Rambøll Management og Dansk Industri udarbejder rapporter 
der tydeligt viser højtuddannet arbejdskrafts indflydelse på væksten i de små- og mellemstore 
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virksomheder. Denne indflydelse italesættes med begreber som kreativ energi, videreudvikling af 
idéer og innovationsevne og rapporten konkluderer, at: 
 

”Små og mellemstore virksomheder, der ansætter en højtuddannet har langt større chance 
for at øge deres vækst, end hvis virksomhedens medarbejdere udelukkende har korte 
uddannelser” (Krog, 2005).  

 
Andre udsagn fra erhvervsfolk italesætter akademikeres viden som en handelsvare (Andersen, 
2005) og behovet for at ansætte højtuddannede italesættes yderligere som følger: 
 

”Når det er så vigtigt at få fokus på akademikere i små og mellemstore virksomheder er det, 
fordi der samfundsmæssigt er behov for at få løftet den samlede innovation” (ibid.) 

 
Ligeledes begynder man her at italesætte et behov for et skift i måden hvorpå studerende tænker, 
når de uddanner sig: 
 

”De studerende gør klogt i tidligt i deres studie at tænke karriereorienteret, og hvor de 
ønsker at ende arbejdsmæssigt” (Andersen, 2005).  

 
Fra erhvervslivets side ønsker man altså at få de studerende til at uddanne sig med henblik på 
karrieremuligheder. Man ønsker, at de er bevidste om de valg de gør sig, således, at de er bedre 
rustet til at varetage de opgaver, som erhvervslivet har behov for. 

7.2.3. Vi skal kunne producere 
I 2011 sker der dog et markant skift i italesættelsen af akademikere som løsningen på erhvervslivets 
udfordringer og behov. 
Dette år opstiller den nye regering, bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti (SRSF), en målsætning om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en 
videregående uddannelse og at 25 pct. skal have en lang videregående uddannelse (Jensen, 2011). I 
forbindelse med denne målsætning tegner der sig et billede af, at man for første gang fra 
erhvervslivets side, opstiller en øvre grænse for hvor mange akademikere, der er behov for i 
Danmark. Erhvervslivet bliver opmærksom på, at der også er behov for produktion. Det kommer til 
udtryk i følgende udsagn: 
 

”Vi sælger ikke blot viden. Vi sælger masser af produkter og serviceydelser, der indeholder 
viden, men de indeholder så sandelig også innovation og udvikling af produkter […]” 
(Jensen, 2011). 

 
Det udtales videre at: 
 

”Innovation kræver produktion. Hvis al produktion flyttes ud af Danmark, flyttes vores 
innovative kraft også […] Hvem er de innovative ved produktionslinjen? Det er naturligvis 
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højtuddannede ingeniører og andre akademikere, men det er så sandelig også faglærte og 
ufaglærte.” (ibid.) 

 
For første gang i arkivets periode italesætter erhvervslivspositionen nu faglærte og ufaglærte som 
nødvendige for konkurrencedygtigheden i Danmark, som skal bygges hovedsageligt på viden og 
innovation. ”Uden dem ingen innovation” (Jensen 2011).  
 
Skiftet bliver de næste år, frem mod de seneste regeringsskifte i 2015, tydeligere og tydeligere. I 
kronikken Bedre erhvervsuddannelser giver vækst (Mortensen, 2013) italesættes 
erhvervsuddannelserne som ”en hjørnesten i den fremtidige erhvervsudvikling i Danmark”. 
 
Samtidig indtræder et nyt begreb i italesættelsen af akademikere; akademikerproletariat. Begrebet 
betegner den potentielt store gruppe af nyuddannede akademikere, som kan se frem til en tilværelse 
som ledige, fordi de af den ene eller den anden grund ikke differentierer sig nok til at få et job, der, 
grundet den store mængde af akademikere, er mange kandidater til. Det ses i følgende udsagn:  
 

”>>[…] der vil også være mange, for hvem en universitetsuddannelse ikke nødvendigvis er 
nogen sikkerhed for noget som helst<< siger han, og forklarer, at vi nok bliver nødt til at se 
i øjnene, at der kommer til at ske en ’proletarisering’ af mange universitetsuddannede” 
(Fancony, 2013) 

 
Således begynder erhvervsuddannelserne nu at overtage den plads, som akademikerne har haft 
igennem 21 år fra 1990 til 2011, og dermed begynder afslutningen på diskursformationen, som den 
hidtil har taget sig ud. Det skyldes, at denne udvikling markerer en uregelmæssighed i spredningen 
af diskursens udsagn, der er så tydelig, at det ikke er muligt at sige, om den nuværende 
diskursformation vil fortsætte. 

7.2.4. Strategi 
I forhold til de strategiske valg fra denne udsigelsesposition tegner der sig et ganske tydeligt billede 
af en massiv udvikling i måden hvorpå man italesætter uddannelse og studerende igennem 
diskursens periode. 
I begyndelsen af diskursperioden italesætter man i høj grad de studerende og nyuddannede 
akademikere som et stort potentiale for erhvervslivet. De kommer med viden og kreative 
kompetencer, som kan hjælpe erhvervslivet med at tænke i nye baner. I takt med, at denne holdning 
vinder indpas i diskursen, begynder erhvervslivet i langt højere grad at stille krav til de studerende 
og deres uddannelser. Man kan se hvordan fokus flytter sig fra, at akademikere generelt er gode for 
erhvervslivet til, at akademikere er gode, hvis de konstant udvikler deres kompetencer, dygtiggør 
sig og har fokus på deres erhvervsmæssige muligheder tidligt i deres uddannelsesforløb. Ligeledes 
bliver videnssamfundet centralt for erhvervslivet, som hurtigt erkender vigtigheden af viden i 
forbindelse med vækst og globalisering. Det bliver italesat som et problem, når de små- og 
mellemstore virksomheder er modvillige over for ansættelse af akademikere, og ligeledes, når de 
studerende ikke er opmærksomme på de muligheder, der findes i virksomhederne. Dermed ser det 
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også ud som om, man forsøger at adskille denne diskurs, fra en tidligere diskurs, der tilsyneladende 
ikke har været inkluderende over for akademikeres potentiale i erhvervslivet. Det er et problem, 
hvis de studerende ikke tidligt har interesse for erhvervslivet og fokuserer på at kvalificere sig til at 
få et af de job, som erhvervslivet stiller til rådighed. 
Sammenligner man den strategi, som bliver brugt af erhvervslivet, med den, som blev brugt af 
universiteterne er det helt tydeligt, at der er nogle meget centrale forskelle.  
Hvor universiteternes strategi tydeligvis bærer præg af fokus på forskning og undervisning som 
kerneydelser for universiteterne og helt essentielle for uddannelser, lægger erhvervslivet i højere 
grad vægt på erhvervsrelevans, kompetencer og konkurrencedygtighed. Der er fra erhvervslivets 
side kun i lille grad fokus på vigtigheden af forskning i forhold til de ovenstående begreber (bl.a. 
konkurrencedygtighed). Når det sker, ønsker man ofte, at forskningen, ligesom uddannelsen, skal 
erhvervsrettes, således at de områder der forskes i kan bruges til at skabe vækst og velstand for 
virksomhederne og i det danske samfund. Dette ses blandt andet når forskellige virksomheder 
samarbejder med universiteterne på bestemte forskningsområder, og forsøger at synliggøre sig selv 
som bidragsydere til disse områder. Ligeledes ses det når erhvervsfolk udtrykker et ønske om at få 
flere erhvervsrettede kandidater ud på kortere tid og dermed uden en forskningsrettet overbygning 
(Christensen, 2013; Hermansen, 2013). 
Den følgende model illustrerer udviklingen i erhvervslivspositionens væsentligste italesættelser af 
uddannelse, universitet, erhvervsliv og studerende: 

 

7.3. Politikere 
Denne udsigelsesmodalitet differentierer sig fra de andre, fordi der foregår en kontinuerlig intern 
magtkamp mellem regering og opposition, der i nogle tilfælde vil være væsentlige for diskursens 
udformning. Dette skyldes, at regering og opposition per definition taler imod hinanden, hvilket vil 
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blive fremtrædende i det følgende afsnit. Positionen skiller sig yderligere ud, fordi den har en særlig 
autoritet som lovgivende magt, og derfor har direkte adgang til at foretage ændringer i 
uddannelsessystemet. 

7.3.1. Længe leve masseuniversitetet 
Fra denne udsigelsesposition bliver der igennem diskursen opereret med begreberne masse og elite, 
når objekterne uddannelse og universitet italesættes. Begreberne bliver blandt andet brugt til at 
betegne forskellen på universitet og uddannelse i gamle dage i forhold til i dag, og tjener således 
ofte samme formål, som de gjorde fra universitetspositionen. Der er dog en væsentlig forskel, idet 
masseuniversitet fra politikerpositionen ikke bliver italesat i forbindelse med ærgrelse og modstand, 
som det blev fra universitetspositionen. 
I følgende udsagn fra det Radikale Venstres Undervisningsminister i 1993, Ole Vig Jensen ses 
ovenstående tydeligt:  
 

”Eliteuniversitet eller masseuniversitet. Peder Olesen Larsen anbefaler nærmest en 
tilbagevenden til det første. Jeg tror ikke, at en sådan tilbagevenden til tidligere idealer er 
mulig eller ønskelig” (Jensen, 1993).  

 
Forholdet mellem eliteuniversitet og masseuniversitet bliver altså endnu engang et forhold mellem 
fortid og nutid, men Undervisningsministeren italesætter her masseuniversitetet som mere ønskeligt 
end eliteuniversitetet. 
Han begrunder dette ved at bruge begreber som uddannelsesbehov og pres på de videregående 
uddannelser og udtaler: 
 

”For det første er der et stort pres på de videregående uddannelser. Der er tilmed bred 
politisk opbakning for at imødekomme uddannelsesbehovet, og dette er ligeledes et stort 
ønske fra befolkningens side” (ibid.) 

 
Fra denne position italesættes det ligeledes hvordan Danmark har behov for en befolkning med et 
højt uddannelsesniveau, og dermed begynder man tilsyneladende allerede i 1993 at italesætte det, 
der senere bliver fremtrædende som videnssamfundet: 
 

”[…] et land uden store naturressourcer må satse på at udvikle befolkningens 
kundskabspotentiale til brug i morgendagens servicesamfund” (Jensen, 1993.) 

 
Fra politikerpositionen kritiseres universiteterne i forbindelse med netop opgøret med tidligere 
idealer. Igennem brug af begrebet uddannelsesstruktur italesættes det, hvordan strukturen på 
universiteterne i dag giver mulighed for både at uddanne i bredden på bacheloruddannelser og 
dernæst i dybden for de, der ønsker at tage en kandidat- og en forskeruddannelse. Ifølge Ole Vig 
Jensen er det dog ikke nemt at få universiteterne til at acceptere disse muligheder: 
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”Universiteterne har desværre ikke haft så let ved at indse disse muligheder. Men den 
erkendelse vil givet komme” (ibid.). 

7.3.2. Bevillinger og studiepladser 
Der opstår imidlertid en intern uoverensstemmelse, når italesættelsen af uddannelse bringer 
bevillinger i spil. Dette kan blandt andet ses i følgende to udsagn fra hhv. tidligere 
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) og tidligere forsknings- og uddannelsespolitiske 
ordførere Sonja Mikkelsen og Frank Jensen (S): 
 

”[…] at der ikke er nogen tydelig sammenhæng mellem bevillinger og kvalitet. Det gør mig 
ikke bekymret, at pengeforbruget er faldet i forhold til andre lande. Og det er rigtigt, at jeg i 
mine sidste år som minister holdt udgifterne fast, så vi til gengæld fik flere studerende ind 
[…] der er en forbløffende ringe sammenhæng mellem bevillinger og kvalitet” (Davidsen-
Nielsen, 1994) 

-- 
”Skiftende borgerlige regeringer har med sjælden ildhu skåret på universitetsområdet og 
dermed saboteret den forskning og undervisning, som er hovedkilden til fremtidens velfærd 
[…] På forskningsområdet er institutionernes basisbevillinger blevet udhulet […] Den 
langsigtede forskning har derved lidt betydelig skade” (Jensen, 1994) 

 
Her tegner der sig et tydeligt billede af, at uddannelseskvalitet fra den ene politiske blok italesættes 
som ikke-afhængig af statens bevillinger, mens det fra den anden blok italesættes som fuldstændig 
afgørende. 
Ligeledes ytres et ønske om at få flere studerende ind på de videregående uddannelser, hvilket både 
ses i udsagnet fra Bertel Haarder og ved det tidligere udsagn fra Ole Vig Jensen, som tilgodeså 
masseuniversitetet med begreber som behov og ønske fra befolkningen. 
 
Det sidste udsagn italesætter i øvrigt to væsentlige objekter, nemlig forskning og undervisning som 
også var centrale hos universitetspositionen. 
	  
Disse to objekter bliver dog ikke i samme grad som fra universitetspositionen fremtrædende som 
kerneydelser, der ikke bør nedprioriteres i forhold til noget andet. Selvom ovenstående udsagn 
italesætter et problem i forhold til at skære ned på områderne, ses det af flere omgange hvordan der 
alligevel bliver foretaget justeringer, stillet krav og lagt strategier, som skal målrette forskning og 
undervisning, så den ikke længere udelukkende kan betegnes som ”fri”. 
 
I 1998, hvor Danmarks regering består af Socialdemokratiet og det Radikale Venstre, som også 
blev repræsenteret i ovenstående udsagn, fremlægger Forskningsministeriet en redegørelse af 
universitets- og forskningspolitikken. I den forbindelse bliver begreber som national 
forskningsstrategi og udviklingskontrakter bragt i spil (Pedersen, 1998). Disse begreber indikerer 
hvordan man fra regeringens side har et ønske om at målrette forskningen på de danske 
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universiteter. Dermed må forskningen på de danske universiteter, som tidligere har været betegnet 
som fri, nu betegnes som ”fri med modifikationer”. 
 
Et interessant aspekt ved dette er, at man i 2003 ændrer Universitetsloven fra 1992, og at der i 
denne officielt bliver gjort tilføjelser til princippet om den fri forskning. I Universitetsloven fra 
1992, §1 stk. 2. står der: 
 

”En højere uddannelsesinstitution har til opgave inden for sine fagområder at drive 
forskning og give videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau. Den 
skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til 
videnskabens arbejdsmetoder og resultater” (Haarder, 1992) 

 
I stk. 4 står der desuden:  
 
 En højere uddannelsesinstitution træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives” 
 
I Universitetsloven fra 2003, §2 står der i stedet:  
 

”Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil 
højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre ligeværdigt 
samspil mellem forskning og uddannelse, foretage løbende strategisk udvælgelse, 
prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og 
udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater” (Sander, 2003) 

 
I stk. 2 står der endvidere:  
 

”Universitetet har forskningsfrihed […]  
 
Mens der i stk. 3 står:  
 

”Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det 
internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage 
til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet” (ibid.). 

 
Således introduceres flere begreber og dermed modifikationer til den fri forskning. Hvor det før 
udelukkende var universiteterne selv, som stod for udvælgelsen af undervisnings-, uddannelses- og 
forskningsområder, begynder man i tiden op til Universitetsloven i 2003 at italesætte begreberne 
strategisk udvælgelse og prioritering i forbindelse med samme objekter. Ligeledes introduceres 
begreber som vækst og velfærd til uddannelses- og forskningsområdet, og man begynder altså at 
koncentrere sig om den internationale konkurrenceevne på uddannelsesområdet. 
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7.3.3 Jo flere studerende, jo bedre	  
Fra politikerpositionen er der en tendens til, at man italesætter studerende i forbindelse med 
begrebet kvantitet. Det ses ofte, at studerende omtales i udsagn, der også inkluderer begreber som 
studiepladser, bevillinger og vækst. Man ser øjensynligt studerende, eller måske i højere grad 
færdiguddannede, som vejen til vækst, og af denne grund forsøger man at øge optaget og 
gennemførelsesprocenten. Et højt optag ser i mange tilfælde ud til at være et succeskriterium for 
politikere, som det blandt andet kan ses i følgende udsagn: 

 
”Samtidig har man […] forsøgt at hindre, at der blev oprettet de nødvendige 
uddannelsespladser til de mange kvalificerede ansøgere. […] Et mere uansvarligt spild af 
både menneskelige og samfundsmæssige ressourcer er sjældent set, for viden er som 
bekendt nøglen til vækst og velfærd” (Jensen, 1994) 

 
Ligeledes ses det i følgende udsagn, der indikerer, at det også har en væsentlig betydning for denne 
position, hvor hurtigt de studerende begynder på deres uddannelse, og hvor hurtigt de færdiggør 
den: 
 

”Ministeren vil have de unge hurtigere i gang og hurtigere igennem uddannelsessystemet 
[…] Derfor har Vestager bl.a. foreslået en reduktion i antallet af kvote 2-pladser, fordi de 
unge ifølge rapportens konklusion spilder tiden på småjobs for at samle point […] samt at 
unge, der starter sent, skal have mindre i SU” (Thorup, 1998). 

 
Dette udsagn italesætter altså studerende i forbindelse med kvote 2 og SU, og tiden bliver en 
væsentlig faktor for, om de studerende opfylder politikernes krav til dem.  
 
De studerende bliver yderligere italesat i forbindelse med begrebet niveau og der tegner sig et 
billede af, at man fra politisk side konstant ønsker at øge niveauet hos de studerende, for at styrke 
den danske konkurrenceevne. Det bliver blandt andet tydeligt i følgende udsagn fra tidligere 
Videnskabsminister, Helge Sander (V): 
 

”Hvis Danmark skal være et videnssamfund, så skal vi have endnu bedre studerende, og 
derfor er det nødvendigt at skærpe adgangskravene” (Villesen, 2008) 

 
Igennem begreberne niveau og krav, gøres de studerende delvist ansvarlige for fremtidens 
videnssamfund. 
 
Kravene til de studerende bliver tilsyneladende yderligere optrappet under SRSF-regeringen (2011-
2015), hvilket i særdeleshed ses i forbindelse med SU-reformen. Den 19. februar 2013 bliver 
regeringens nye SU-reform præsenteret, og i den forbindelse fremtrådte følgende udsagn: 
 

"[…] hovedformålet med reformen er at få de studerende til at blive hurtigere færdig med 
deres uddannelse” (Bonde, 2013) 
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Der er tilsyneladende bred politisk enighed om, at SU’en er en vigtig faktor for de studerende, og at 
den derfor kan bruges til at kontrollere den tid, de studerende bruger på deres uddannelse. Det 
italesættes blandt andet i følgende udsagn fra den daværende uddannelsesordfører for Venstre:  

 
”Den overordnede fortælling om, at man skal bruge SU-systemet til at motivere de unge til 
at komme hurtigere igennem deres uddannelse, synes jeg er god. Regeringen vil bruge 
pengene på erhvervslivet, og det er vi enige i er fornuftigt” (ibid.) 

 
Man italesætter altså den nye SU-reform som en måde hvorpå man kan motivere de studerende til at 
bevæge sig hurtigere igennem uddannelsessystemet. I samme udsagn ses det, hvordan de penge, 
man kan indkassere på den nye reform skal bruges til erhvervslivet, som i de fleste tilfælde også vil 
få glæde af, at de studerende netop kommer hurtigere ud på den anden side. 

7.3.4. Nøglen til vækst og velfærd i Danmark 
Som vi så i italesættelsen fra de to foregående udsigelsesmodaliteter, var det omkring 
introduktionen af begreberne vækst og velfærd, at erhvervslivet for alvor syntes at blive 
fremtrædende i uddannelsesdiskursen. Dette er også tilfældet fra politikerpositionen, hvor 
erhvervslivet som hovedobjekt i diskursen særligt bliver fremtrædende igennem forskellige tiltag, 
som skiftende regeringer udfører. Flere gange udtaler politikere, at Danmark skal være et 
videnssamfund (Severinsen, 2003; Villesen, 2005; Østergaard, 2013). I 2005 hvor italesættelsen af 
behovet for akademikere i det private erhvervsliv bliver fremtrædende fra erhvervslivspositionen 
lancerer den daværende VK-regering et offentligt tilskudsprojekt kaldet Regionale Videnpiloter. 
Ordningen går ud på, at Videnskabsministeriet over en periode på fire år yder tilskud til små- og 
mellemstore virksomheder, der ansætter akademikere til forskellige udviklingsprojekter (Dalhoff, 
2005). Ordningen bliver øjensynligt en langvarig succes og reaktualiseres i 2011, hvor den 
italesættes positivt fra politikerpositionen: 
 

”Videnpiloterne har i overraskende grad været en succes blandt virksomhederne, og derfor 
styrker vi nu ordningen, der er med til at skabe vækst samtidigt med, at den åbner øjnene for 
fordelene ved at ansætte en akademiker”	  

7.3.5. Hvad med erhvervsuddannelserne? 
Ved regeringsskiftet i 2011 sker der, ligesom fra erhvervslivspositionen, en udvikling i 
italesættelsen af uddannelse fra denne udsigelsesmodalitet. Den nye SRSF-regering opstiller den 
førnævnte målsætning om, at flere skal tage videregående uddannelser (Jensen, 2011).  
Morten Østergaard (R), som på dette tidspunkt er Uddannelsesminister, italesætter i følgende 
udsagn uddannelse som vejen ind på jobmarkedet i Danmark: 
 

”For vi er simpelthen nødt til at få flere med – vejen til beskæftigelse i Danmark går 
gennem uddannelse” (Saietz, 2011).  

 



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

46 

Men i kølvandet på denne nye målsætning opstår der tilsyneladende en modstand mod den tidligere 
italesættelse af masseuddannelse som noget positivt. Oppositionen begynder at italesætte en 
problematik i forbindelse med begreberne kvantitet og kvalitet, og for første gang ses det, at 
begrebet elite bliver brugt positivt som vejen frem: 
 

”Regeringen har lagt fra kaj med ambitiøse kvantitative mål. Jeg vil opfordre til, at der 
også udvises mod og mandshjerte til at nedbryde tabuer og gennemføre reformer, der ikke 
kun satser på bredden og kvantiteten, men også på eliten og kvaliteten” (Bock, 2011) 

 
Dermed opstår en kritik af masseuniversitetet og ønsket om at uddanne så mange som muligt. 
Man begynder at italesætte et behov for højere niveau, elitedyrkelse og et ønske om at få den gamle, 
humanistiske dannelse tilbage på universiteterne: 
 

”Giv humaniora en renæssance. Et folk kan være nok så uddannet, men er det u-dannet, er 
det på taberkurs” (ibid.) 

 
I 2013 sker der også en meget markant udvikling, der introducerer begreber som akademisering, 
uddannelsesinflation, uddannelsessnobberi, erhvervsuddannelse og faglærte. 
Fra oppositionens side begynder man at tale om det nuværende uddannelsessystem som 
problematisk i den forstand, at der er gået inflation i akademiske uddannelser. Det ses i et udsagn 
fra Bertel Haarder (V): 
 

”Der er en skævvridning i debatten – en form for akademisering og uddannelsessnobberi. 
Akademikerne og deres børn har jo erobret dagsordenen og hele fokusset” (Hansen, 2013). 

 
At dette udsagn kommer fra Bertel Haarder er interessant fordi det helt tydeligt viser et markant 
skifte i hans (og Venstres) måde at italesætte uddannelse og behovet herfor på. Hvor han tidligere 
italesatte sin egen rolle i at få flere studerende ind på uddannelserne positivt, italesætter han i 2013 
de mange akademikere som et decideret problem. 
Samtidig begynder man at italesætte en mangel på faglærte og erhvervsuddannede og dét, at fagene 
inden for disse områder har mistet prestige. Det ses blandt andet i følgende udsagn fra Mattias 
Tesfaye (S): 
 

”De seneste år har murersvendens håndværk og pædagogens faglighed mistet prestige. 
Ligesom det gælder for mange andre fag, der kombinerer praktiske og teoretiske 
færdigheder, er vores erfaringer og indsigter blevet skubbet til side til fordel for et teoretisk 
funderet verdenssyn” (Rehling, 2013). 

 
Der begynder altså at opstå en modstand mod den ”akademisering”, som hidtil har været positivt 
italesat fra politikerpositionen. Modstanden kunne også ses fra erhvervslivspositionen, og må endnu 
engang fra politikerpositionen betegnes som noget, der har potentiale til at bryde med hele den 
nuværende diskursformation. 
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7.3.6. Strategi 
Rettes blikket mod de strategiske valg fra denne position bliver det, ligesom fra 
universitetspositionen, tydeligt, at man gør brug af en strategi, der sammenligner nutiden med 
fremtiden. Men hvor nutiden fra universitetspositionen blev italesat negativt, bliver den fra denne 
position italesat positivt som en nødvendighed for fremtidens Danmark. Gennem analysen bliver 
det ligeledes tydeligt, hvordan denne position har en helt særlig autoritet, der giver den mulighed 
for at tage nogle valg, som konkret ændrer uddannelsessystemet. Denne autoritet bruges gentagne 
gange til at gennemføre reguleringer, tiltag og reformer, som skal tjene det formål at regulere 
systemet således, at det bliver på en bestemt måde. Derfor er det også interessant at se på, om disse 
valg påvirkes af andre positioner, og om der således er andre positioner, der, igennem italesættelsen 
af uddannelsesobjektet og de studerende, har haft succes med at få indflydelse på 
uddannelsessystemet. Denne pointe vil udførligt blive taget op i dispositivanalysen, hvor det netop 
bliver muligt at undersøge de diskursive øjeblikke, som har været bestemmende for 
diskursformationen. 
I den sene del af diskursen, omkring 2011 og særligt efter SU-reformens indførelse i 2013 bliver det 
endnu tydeligere, hvordan man, fra denne position, benytter sig af strategier, der har potentiale til at 
ændre diskursen. 
Hvor det før var muligt at spore en regelmæssighed i spredningen af udsagn, der italesatte 
universitetsuddannelser som det ønskelige og nødvendige for Danmark, bliver billedet herefter et 
andet. Oppositionen benytter sig nu af strategier, der kan indikere en begyndende moddiskurs, hvor 
man ikke længere ønsker at uddanne akademikere i samme mængde som tidligere, men i stedet 
ønsker at få fokus tilbage på eliten, samt på erhvervsuddannelser, produktion og innovation, og hvor 
man forsøger at komme væk fra ”akademiseringen”. Man begynder at italesætte akademikere i en 
mere negativ tone, når der for eksempel gøres brug af begrebet akademikersnobberi og når der tales 
om, at ”akademikerne og deres børn har erobret dagsordenen og hele fokusset”. 
Den følgende model illustrerer udviklingen i politikerpositionens væsentligste italesættelser af 
uddannelse, universitet, erhvervsliv og studerende: 
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7.4. Studerende 
En relativt lille del af arkivets udsagn kommer fra denne udsigelsesmodalitet. Det indikerer et 
interessant aspekt i det diskursive hierarki, som jeg vil komme nærmere ind på i dispositivanalysen. 
Det er nemlig øjensynligt sådan, at de studerende har en meget lille diskursiv magt, og at de i stedet 
i høj grad bliver forsøgt styret af de øvrige positioner. Derfor bliver det i afhandlingens diskussion 
også muligt at se på, hvorvidt der foregår en subjektivering af de studerende, som gør, at det faktisk 
kun i meget lille grad er muligt at sige noget meningsfuldt fra denne position. 

7.4.1. De studerende vil være praktiske 
Helt fra begyndelsen af diskursens periode er der en tendens til, at man blandt de studerende har en 
interesse i at uddanne sig målrettet mod erhvervslivet. De italesætter det ikke nødvendigvis sådan, 
men de udtrykker et ønske om at supplere deres uddannelser med sidevalgsfag, som kan give nogle 
konkrete, praktiske kompetencer, der kan gøre dem mere attraktive på arbejdsmarkedet. Grunden 
hertil kan blandt andet ses i følgende udsagn: 
 

”Jeg har haft et studenterjob på et teater, der helt tydeligt ikke formåede at promovere sig 
selv. […] Det var tydeligt, at der her lå en relevant jobmulighed. Som akademiker vil jeg 
desuden fungere som både dramaturg og PR-dame” (Nielsen, 1993) 

 
Studerende har altså en interesse i at gøre deres uddannelse mere praktisk, men ønsker stadig at 
uddanne sig inden for det fag, der har deres personlige interesse. Det underbygges yderligere af 
følgende udsagn fra en anden studerende: 
 

”Henriette Lamm valgte kulturformidling, fordi hun nødigt ville ende som ’ekspert med 
egoistviden’. Hun læser Italiensk og kan helt ærligt ikke forestille sig, hvilket job det kan 
føre frem til. Men som kulturformidler med et fagligt speciale kan hun holde flere døre 
åbne” (ibid.) 

 
I flere tilfælde udtrykker studerende tilsyneladende en frustration over universiteternes modstand 
mod at anerkende erhvervslivet og de studerendes fremtidige karriere som en essentiel del af dét at 
tage en uddannelse. Det ses blandt andet i en undersøgelse, foretaget på Aarhus Universitet i 1998, 
hvor en studerende udtaler at: 
 

”Universitetet er alt for lukket – for dybt forankret i sin egen akademiske verden. Det ville 
være rart for os studerende, hvis der var lidt mere åbenhed og kontakt til >>det virkelige 
liv<<, hvor vi rent faktisk skal ud og fungere som ansatte og mennesker” (Stigsgaard, 
1998).  

7.4.2 Arbejdsløshed skræmmer 
Der er yderligere en tendens til, at uddannelse bliver italesat i forbindelse med begrebet 
arbejdsløshed fra denne position, og der udtrykkes ofte en stor bekymring for dette, når studerende 
udtaler sig om deres fremtid. Dette indikerer igen en interesse i at blive bedre rustet til at kunne få 
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et arbejde efter endt uddannelse. 
De studerende italesætter sig selv som kompetente akademikere, der kan tilføre virksomhederne 
værdi. Det ses blandt andet i følgende udsagn: 
 

”Først troede jeg, at nu skulle jeg ud og have et job. Men der var ikke noget til mig. […]Det 
føles deprimerende, når man ved, man kan så meget” (Gravesen, 1993) 

 
Ligeledes udtrykker studenterpositionen en frustration over udviklingen på arbejdsmarkedet. 
Erhvervsliv og politikere ændrer deres anbefalinger til uddannelsesvalg så hurtigt, at de 
uddannelser, de studerende troede, der var behov for da de valgte dem, ikke er dem, der er behov 
for, når de er færdige: 
 

”Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være ingeniør. Men det spillede da også en rolle, at vi 
troede, der var jobs at få, når vi blev færdige. Det var der bare ikke, viste det sig” (ibid.) 

 
Også dette er et billede der tegner sig hele vejen igennem diskursens periode. I 2011 bringer 
information artikelserien Uddannet til arbejdsløshed. I denne serie udtrykker studerende og 
nyuddannede fra flere forskellige uddannelser, hvordan de på den ene side er klar over, at 
jobmarkedet er svært at få en plads på, men på den anden side at de ikke nødvendigvis regnede 
med, at det ville blive så svært. I disse situationer forklares relationen mellem uddannelsesobjektet 
og arbejdsløshedsbegrebet ofte ud fra begrebet erfaring. Manglen på erfaring forklarer 
arbejdsløshed, som det blandt andet ses her: 
 

”I langt de fleste tilfælde, hvor jeg efterfølgende har spurgt, hvorfor jeg ikke fik jobbet, har 
forklaringen været min manglende erfaring” (Stampe, 2011)  

 
Nogle udsagn indikerer, hvordan studerende benytter sig af forsvarsmekanismer, for at undgå at 
komme ud i arbejdsløshed. Det ses i følgende udsagn: 
 

”Jeg kender flere, som har udskudt deres speciale for at undgå at blive ledig” (ibid.) 
 
Netop denne modstand synes at blive langt tydeligere efter SRSF-regeringens indførelse af den nye 
SU-reform i 2013. For mens arbejdsmarkedet og jobmulighederne ikke har ændret sig så meget, at 
de studerende føler sig trygge ved fremtiden, forsøger regeringen nu i højere grad end tidligere at 
forkorte den tid, de studerende er indskrevet på uddannelsesinstitutionerne. Dette ses blandt andet i 
artiklen Fremtidens tabere har de fineste papirer (Fancony, 2013). Her italesætter en studerende 
uddannelse i forbindelse med begreber som taber, dimmitendledighed og arbejdsløshedskø. Det 
italesættes ligeledes, hvordan flere undersøgelser viser, at selv de, som uddanner sig inden for 
felter, hvor erhvervsliv og politikere udtrykker et behov for arbejdskraft, vil blive mødt med 
arbejdsløshed når de er færdige: 
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”De seneste tal fra Akademikernes Centralorganisation viser, at selv hver fjerde djøf’er og 
hver sjette ingeniør kan se frem til arbejdsløshed efter endt studie”.  

 
Samtidig italesættes det, hvordan den studerende, som et resultat af disse vilkår, ikke finder nogen 
motivation til at færdiggøre sine studier: 
 

”En gang imellem strejfer tanken mig. Eller det vil sige ret ofte faktisk. Skulle jeg se at få 
gjort min uddannelse færdig? Jeg mangler jo kun et år eller to. Men straks efter det 
spørgsmål, trænger et nyt sig på: Hvorfor skulle jeg?” (ibid.). 

 
Udsagnet fortsættes: 
 

”Størstedelen af de studerende fra min årgang røg bagerst i arbejdsløshedskøen, og få – 
hvis nogen overhovedet – fik det drømmejob, de havde slidt og slæbt i minimum fem år for” 
(ibid.) 

 
I forbindelse med SU-reformen opfinder de studerende også en anden forsvarsmekanisme. 
Studerende, der af forskellige årsager føler sig presset på ét eller flere semestre, bliver ramt af den 
indsnævrede fleksibilitet, som før, blandt andet, gjorde det muligt at udskyde fag til senere 
semestre. Den manglende fleksibilitet gør tilsyneladende ikke, at de studerende vælger at skynde sig 
igennem. De studerende fokuserer ikke blot på at klare sig, men at klare sig godt. Efter SU-
reformens udrulning begynder de studerende øjensynligt i langt højere grad end tidligere at aflevere 
blankt til eksamen, og dermed benytte sig af et eller flere af de eksamensforsøg, de har på deres 
uddannelse. Det ses blandt andet i følgende udsagn fra en studerende ved Copenhagen Business 
School: 
 

”Jeg var ikke bange for at dumpe, men jeg regnede med, at jeg ville få 2 eller 4, og det var 
ikke tilfredsstillende. Min karakter skal afspejle det, jeg ved, jeg kan – og ikke min dårlige 
dagsform” (Meyer, 2013).  

7.4.3. Universitet eller motivation 
I takt med, at både erhvervslivet og politikerne begynder at italesætte en modstand mod den øgede 
”akademisering” i Danmark og et behov for flere erhvervsuddannede, ses der også en tendens til, at 
unge mennesker ønsker sig noget andet end universitetet, arbejdsløshed, øgede krav og høj 
konkurrence i kampen om at opfylde politikernes ambitioner. Flere unge mister motivationen til at 
tage en akademisk uddannelse, og de motiveres ikke længere af at kæmpe om at få de højeste 
gennemsnit på ungdomsuddannelserne, for at kunne komme ind på de uddannelser, der er sværest at 
komme ind på. Dette ses blandt andet i kronikken Mor, er det okay, at jeg dropper universitetet? 
(Bjerring, 2014). 
Her fortæller en STX-student om kampen for de højeste karakterer i gymnasiet. Han forklarer, at 
han deltog i denne og i sidste ende havde mulighed for at få en plads på alle universitetsuddannelser 
i Danmark. Samtidig italesætter han, at han ikke længere har lyst til at gå på universitetet, og 
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hvordan dette valg har medført en grad af skuffelse fra omverdenen. Han udtrykker et ønske om at 
få lov at blive dét, han er motiveret for, i stedet for dét, der forventes af ham, uagtet hans 
gennemsnit, og italesætter den indtil videre herskende samfundsopfattelse, at universitetet er den 
rigtige vej at gå. 
I kronikken bliver den konkurrencementalitet, der er opbygget på uddannelsesområdet italesat som 
ødelæggende for ungdomsuddannelserne. Ligeledes beskriver han det problematiske i, at han ikke 
oplever særlig mange være stolte af at tage en mellemlang eller kort videregående uddannelse. 
Det ses blandt andet i de følgende udsagn: 
 

”Mit karaktergennemsnit på 11,8 fra gymnasiet gjorde det ugleset, at jeg ’bare’ vil være 
folkeskolelærer. Spild af talent, mente omverdenen” 

 
Han forsætter med udsagnet:  
 

”Reaktionerne afspejler de problemer, vi i vores fælles samfundstale har opbygget. Det at 
fremlægge universitetet som den ultimative hædersvej har nemlig skabt en ødelæggende 
konkurrencementalitet på ungdomsuddannelserne, hvor fokus bliver på høje karakterer frem 
for nysgerrighed, læring og selvstændiggørelse”  

7.4.4. Strategi 
I den første lange periode af diskursen forsøger de studerende at tilpasse sig de 
mulighedsbetingelser, der er opstillet for dem gennem politiske og erhvervsrettede ambitioner. De 
udtrykker løbende både et ønske om praktisk orienterede uddannelser og erhvervskontakt, såvel 
som mulighed for fordybelse. Først i slutningen af diskursformationens periode ser det ud som om, 
at udsigelsesmodaliteten begynder at stille spørgsmålstegn ved de mulighedsbetingelser, der hersker 
i diskursen. Efter indførelsen af den nye SU-reform i 2013 ses det tydeligt hvordan de studerende 
forsøger at modsætte sig ønsket om hurtigere gennemførselstid, når de begynder at finde andre 
måder at forlænge studierne på. Mulighedsbetingelserne bliver af de studerende i flere tilfælde 
vurderet som uretfærdige og urealistiske, og derfor opstiller de en begyndende moddiskurs mod de 
ønsker og ambitioner, som de skiftende regeringer har haft. Dette resulterer i, at tiltagene ikke i 
første omgang får de politisk tilsigtede effekter.  
Erhvervslivet og politikerne italesætter studerende som værdifulde for virksomhederne og 
samfundet, og igennem flere udsagn bliver tiden en vigtig faktor for de studerende, der helst skal 
hurtigt i gang og hurtigt igennem uddannelsessystemet. 
Rent strategisk italesætter studenterpositionen et ønske om- og en accept af erhvervslivet og 
arbejdsmarkedet som dét, man uddanner sig til. Samtidig udtrykkes også en frustration over, og en 
modstand mod at der mangler arbejdspladser, til trods for opfordringen om, at flere skal uddanne 
sig. I takt med, at kravene øges, samtidig med, at jobmulighederne forsvinder opstår der en relativt 
kraftig moddiskurs fra nogle nuværende og (måske) fremtidige studerendes side. Dermed sker der, 
også fra denne position, et brud med den hidtidige uddannelsesdiskurs, der har fremmet 
universitetsuddannelserne. I takt med, at uddannelsesobjektet bliver italesat med begreber som 
arbejdsløshed, konkurrence, tid og stramninger opstår en form for moddiskurs, der fra 
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erhvervslivets og til dels politikernes side italesætter et behov for flere erhvervsuddannede, og fra 
de studerendes side italesætter en modstand mod dét, at skulle tage en universitetsuddannelse. 
Denne forventning ønsker nogle studerende tilsyneladende at gøre op med, og det må således 
konstateres, at der også fra denne position er ved at ske et brud på diskursen. 
Den følgende model illustrerer udviklingen i studenterpositionens væsentligste italesættelser af 
uddannelse, universitet, erhvervsliv og studerende: 
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7.5. Udviklingen i uddannelsesdiskursen fra 1990-2015	  
Diskursanalysen har vist hvordan de forskellige identificerede udsigelsesmodaliteter italesætter 
uddannelsesdiskursens hovedobjekter og underobjekter gennem begreber, og i samme instans selv 
bliver fremtrædende som diskursive udsigelsesmodaliteter. Det er blevet tydeligt hvordan 
italesættelsen af visse objekter fra visse positioner har gennemgået en markant udvikling, som det 
bl.a. kunne ses i erhvervslivets italesættelse af både uddannelse, studerende og sig selv, som en del 
af uddannelsessystemet. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i de væsentligste italesættelser 
fra diskursens fire udsigelsesmodaliteter og har til formål at tydeliggøre forskellene i både 
italesættelser, men også i udviklingsgraden fra position til position. Denne forskel bliver særligt 
fremtrædende i forskellen mellem udviklingen fra universitetspositionen, som er meget lille, og 
udviklingen fra de øvrige positioner, som er stor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Julie Navntoft 
 Kandidatafhandling 

  Cand.merc.(kom.) 	  

	  

54 

8. Disciplinering i diskursen 
I de følgende afsnit vil jeg analysere hvordan dispositive anordninger gør sig gældende i diskursen. 
For denne analyse vil fokus hovedsageligt være på disciplineringsdispositivet (forklaret i afsnit 
5.2.2.), da dette synes at gøre sig særligt gældende i uddannelsesdiskursen. Dette vil blive synligt i 
løbet af analysen. Først vil jeg undersøge forholdet mellem viden og magt, og se på, hvordan det 
har formet diskursen. Dette gør jeg, fordi det er interessant at se på, hvilke positioner der, gennem 
magt/viden-fordelingen, har tilkæmpet sig retten til at disciplinere andre positioner. Dernæst vil jeg 
mere detaljeret analysere, hvordan disciplineringsdispositivet arbejder i diskursen, og hvordan det 
netop er med til at skabe den diskursformation, vi indtil videre har set. Disciplineringen foregår fra 
flere positioner og det er derfor nødvendigt at se på, hvem der disciplinerer hvem og hvordan 
disciplineringen virker på diskursen. Dispositivanalysen skal, sammen med den foregående 
diskursanalyse, lede over i afhandlingens diskussionsafsnit, som vil diskutere hvordan spredning, 
regelmæssighed og diskontinuitet, samt disciplineringsdispositivet, løbende har skabt diskursen. 
Diskussionen vil have derefter fokusere på, hvordan magtforholdene og disciplineringen af de 
studerende har ført til en subjektivering af samme gruppes identitet. 

8.1. Forholdet mellem magt og viden: Hvem vinder? 
Igennem diskursanalysen bliver objektiveringen af de lange videregående uddannelser tydelig. 
Objektet uddannelse er gennemgående for diskursen fra alle positioner og bliver, i kraft af dets 
funktion som definerende for uddannelsesdiskursen det mest centrale objekt. Det er i den 
forbindelse interessant at se på, hvilken betydning uddannelsesobjektet tildeles, og om der sker en 
udvikling i denne betydning i løbet af den undersøgte periode. Som tidligere nævnt er forholdet 
mellem magt og viden afgørende for, hvad der kan siges, og hvorfra. Diskursanalysen har vist, at 
uddannelsesobjektet kontinuerligt italesættes, og det har øjensynligt også været et objekt i tidligere 
diskurser, som nok har set anderledes ud, men stadig har koncentreret sig om netop uddannelse. 
 
Igennem universitetspositionens italesættelse af uddannelse antydes det hvordan universiteterne 
engang har haft en autoritet og magt i samfundet, som var baseret på den viden, de producerer. Den 
ærgrelse, det var muligt at spore i analysen af udsagn fra denne position synes at give et billede af, 
hvordan universiteter, uddannelse og akademikere i gamle dage havde en central placering. 
Forskning, undervisning og vidensproduktion ser ud til at have spillet en betydelig rolle i det danske 
samfund, som er svær for universitetsposition at lægge fra sig. 
At det overhovedet er muligt at tale om, at dette subjekts magt ikke længere er, som den var engang, 
ses i høj grad ved erhvervslivets indtræden som subjektsposition i uddannelsesdiskursen. I takt med, 
at erhvervslivet bliver fremtrædende ændrer fokus sig, således at universitetets magtposition og bl.a. 
tanken om fri forskning erstattes af tanken om, at forskning og uddannelse skal have en 
konkurrenceskabende funktion i Danmark. I takt med at begreber som videnssamfund, vækst, 
velfærd, globalisering og konkurrencedygtighed dukker op i diskursen skifter power/knowledge-
forholdet fra universiteterne til erhvervslivet, således at det nu i høj grad er erhvervslivet, der har 
magten til at italesætte det, der opfattes som sandhed i uddannelsesdiskursen. 
Hele vejen igennem diskursen, i hvert fald frem til dens begyndende opbrud omkring 2013, har 
uddannelsesobjektet en særlig status. Men hvor det før blev sat i forbindelse med objektet 
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forskning, bliver det med magtskiftet hen mod erhvervslivet nu italesat som konkurrenceskabende, 
fordi viden ses som den vigtigste handelsvare i Danmark. 
Magtskiftet indikerer også en væsentlig pointe i forhold til hvilken magt de forskellige positioner 
har. Den politiske udsigelsesposition kan nemlig ses som et værktøj, der har en autoritær, 
lovgivende magt, men som samtidig kan disciplineres og dermed bruges til at skabe en ønskelig 
situation for erhvervslivspositionen. Således har erhvervslivet løbende overtaget den øverste 
magtposition i uddannelsesdiskursen og har erstattet universiteterne, som muligvis har haft en større 
magt i foregående diskurser. 
Erhvervslivets besiddelse af den øverste diskursive magt bliver tydeligt i disciplineringen af 
politikerne. Denne disciplinering resulterer blandt andet i oprettelsen af Videnpilot-projektet i 2005, 
hvis formål var at få flere akademikere ind i de private virksomheder. Igennem diskursanalysen har 
vi set flere eksempler på politiske initiativer, som har til formål at uddanne flere, hurtigere og mere 
målrettet erhvervslivet, senest SU-reformen fra 2013. 

8.2. Disciplinering af politikere 
Disciplineringen af politikere fra erhvervslivspositionen ser ud til at ske på baggrund af en alment 
accepteret forestilling om Danmark som en konkurrencestat, der har fokus på at øge vækst og 
velfærd gennem viden og konkurrencedygtighed på det internationale marked. Alle disse begreber 
er øjensynligt udefrakommende, og er altså ikke opstået i uddannelsesdiskursen, men i stedet 
adopteret fra omkringliggende diskurser, både sideløbende og foregående. Videnssamfundet, 
konkurrencedygtigheden og globaliseringen bliver eksplicit formuleret og fremtrædende i flere 
udsagn fra både erhvervslivs- og politikerpositionen. Begreberne tjener begge positioner, fordi 
erhvervslivet bruger dem til at fremme deres egen mulighed for vækst, mens politikerne bruger dem 
til at begrunde, at der skal uddannes flere, som kan skabe vækst for Danmark. Alligevel viser de 
samme italesættelser en fordring af erhvervslivet i den forstand, at virksomhederne i langt de fleste 
tilfælde ses som vejen til øget vækst, også fra politikerpositionen. 
Således har erhvervslivet haft succes med at disciplinere politikerne til at arbejde for at fremme 
virksomhedernes vilkår. Dette tydeliggøres i italesættelsen af viden som en handelsvare i samspil 
med italesættelsen af virksomhedernes behov for akademikere, til at skabe vækst. Begreberne vækst 
og konkurrence bliver i hvert fald fremtrædende som noget, der skabes i- og af virksomhederne, 
mens den viden, der skal sælges, kommer fra akademikerne (Krog, 2005; Saietz, 2011). 
Viden italesættes som en vare, der skaber vækst gennem virksomhedernes brug af den, og dermed 
bliver højtuddannede akademikere helt essentielle for erhvervslivet. 
Således indtager erhvervslivet en magtposition, der har stor indvirkning på, hvordan 
uddannelsesdiskursen formes og udvikles. 
 
Disciplineringen af politikere fra erhvervslivet bliver altså til på baggrund af udefrakommende, 
alment accepterede begreber, som indikerer, at en lang række fænomener og strukturer i det danske 
samfund er rettet mod at kunne konkurrere på det globale marked. Således bliver det også endnu 
mere tydeligt, hvordan universitetet mister sin magtposition i uddannelsesdiskursen. Dette ses 
blandt andet igennem italesættelsen af forskning og undervisning, som i løbet af diskursens periode 
bliver til elementer, som skal målrettes virksomhedernes konkurrenceevne. I diskursanalysen bliver 
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det tydeligt, at der sker et skift i italesættelsen af forskning, undervisning og uddannelse, som i takt 
med erhvervslivets magtovertagelse bliver italesat med begreber som strategi og målrettet 
udvikling. Det viser, hvordan forskningen dermed går fra at blive betegnet som fri, til at blive 
betegnet som det, jeg tidligere har kaldt ”fri med modifikationer”. Dette bliver nok allermest 
tydeligt i forskellene mellem universitetslovene fra hhv. 1992 og 2003, hvor der i 2003 bl.a. 
introduceres krav til, at uddannelserne skal fremme væksten i Danmark, samt at universiteternes 
forskningsområder skal prioriteres og udvælges strategisk. 
Netop dette viser også politikerpositionens særlige autoritet, som gør det muligt at foretage 
konkrete indgreb, der kan ændre den måde uddannelsessystemet fungerer på. Igennem indførelse af 
begreber som internationalt niveau, strategisk udvælgelse og vækst, velfærd og samfundsudvikling 
bliver det altså tydeligt, hvordan erhvervslivet disciplinerer politikerne til at udføre indgreb, der 
tilgodeser erhvervslivets behov. 

8.3. Disciplinering af universiteter 
Disciplineringen af universiteterne sker i høj grad som resultat af erhvervslivets disciplinering af 
politikerne. 
Som tidligere nævnt har erhvervslivet haft succes med at italesætte et behov for flere akademikere i 
virksomhederne som en forudsætning for at kunne skabe vækst. Dermed har det fra samme 
udsigelsesmodalitet også været muligt at italesætte et ønske om mere målrettede uddannelser, der 
har stort fokus på erhvervslivet. 
Netop dette behov har øjensynligt ført til en række disciplineringstiltag fra politikerne, hvis formål 
har været at ændre, regulere og forme den måde hvorpå universiteternes uddannelser er sammensat. 
Det ses tydeligt igennem indførelse og regulering af bevillingsregler som f.eks. taxametersystemet, 
der bygger på, at universiteter får bevillinger efter hvor mange studerende de uddanner. Reglerne 
har øjensynligt til formål at opjustere antallet af studerende, der gennemfører uddannelser hurtigt på 
landets universiteter, såvel som udbuddet af uddannelser, og er dermed en disciplinerende 
foranstaltning fra politikerpositionen til universitetspositionen. I diskursanalysen blev det synligt, 
hvordan flere udsagn italesatte det stigende antal studerende som problematisk og i forbindelse med 
begreber som fald i kvalitet, manglende mulighed for fordybelse og forringede muligheder for 
forskningsbaseret undervisning. Alligevel har det ikke været muligt for universiteterne at tilkæmpe 
sig magten til at ændre på denne udvikling. Dette indikerer endnu engang magtforholdene i 
diskursen og viser med al tydelighed, at universiteterne, selvom det er dem, der skal uddanne de 
studerende, ikke har retten til at bestemme hvordan det skal foregå. 
Diskursens arkiv har også indeholdt udsagn, som italesætter en differentiering af uddannelser i den 
forstand, at erhvervslivet har behov for flere, der er uddannet inden for bestemte fag, og færre inden 
for andre. Dette har ikke været så fremtrædende i arkivet, at det har været en væsentlig del af 
diskursanalysen. Dog er det muligt at spore en disciplinering af universiteterne som nok vil afspejle 
sig i det antal pladser, der udbydes på forskellige uddannelser. Differentieringen bliver blandt andet 
tydelig i diskursanalysen, når flere udsagn italesætter et stort erhvervsbehov for, blandt andet, 
ingeniører (Jensen, 2001; Jensen, 2011). 
 
I 2011 begynder erhvervslivet at italesætte et behov for flere erhvervsuddannede, og i 2013 
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begynder politikere i oppositionen at rette fokus mod disse (Mortensen, 2013). Begreber som 
akademisering og uddannelsessnobberi bliver fremtrædende, og der bliver sat fokus på et behov for 
at uddanne flere, som har evnen til at producere og bruge praktiske evner til at øge virksomhedernes 
konkurrencedygtighed (Hansen, 2013; Rehling, 2013). Dette markerer en diskontinuitet i 
italesættelsen af uddannelse og formålet hermed samt af behovet for visse faggrupper frem for 
andre. Selvom det ikke er muligt at analysere på denne udvikling endnu, ser det ud som om, at der 
allerede er en begyndende tendens til et større fald i universiteternes status hos både erhvervslivet 
og de oppositionspolitikerne, som efter det seneste folketingsvalg den 18. juni 2015 har overtaget 
regeringsposten). Der er særligt fra erhvervslivets side lagt op til, at der må foretages ændringer, og 
fra politikernes side adopteres denne holdning. Derfor er det sandsynligt, at politikerne i de 
kommende år vil forsøge at gennemføre tiltag, der skal sikre, at erhvervslivet får de 
erhvervsuddannede og faglærte kræfter, de begynder at italesætte et behov for.	  

8.4. Disciplinering af studerende 
Selvom det er tydeligt, at erhvervslivs- og politikerpositionerne har den største magt til at foretage 
den dispositive disciplinering i diskursen, får universiteterne også tildelt magt til at disciplinere de 
studerende. Således foregår der en disciplinering fra alle diskursens øvrige positioner, når det 
handler om de studerende og deres adfærd. 
Disciplineringen fra alle tre positioner er essentielle for den subjektivering af studerende, som jeg 
diskuterer i det kommende afsnit. 
Fra erhvervslivspositionen forsøger man øjensynligt at disciplinere studerende ved skiftevis at 
italesætte dem med positivt ladede begreber og mere skarpt opstillede krav. Den positive 
italesættelse ses f.eks. ved brug af begreber som potentiale, fleksibilitet og innovative og kreative 
evner og i det hele taget gennem udsagn, der italesætter de studerende som løsningen på et problem, 
virksomhederne har (Olsen, 1998; Andersen, 2005). 
De mere skarpt opstillede og negativt ladede udsagn bliver fremtrædende, når man påpeger, at de 
studerende ikke er gode nok til at etablere kontakt til erhvervslivet og til at målrette deres 
uddannelse tidligt nok, og at de i det hele taget bør udnytte erhvervslivets muligheder mere og bedre 
end de gør (Stigsgaard, 1998; Heide-Jørgensen, 2003). Således forsøger man at disciplinere 
studerende positivt ved at anvende begreber, der italesætter de studerende som nødvendige for- og 
ønskede i erhvervslivet, og på den anden side negativt ved at kritisere deres niveau og målrettethed 
igennem uddannelsesforløbet. 
Fra politikerpositionen bliver disciplineringen i større grad tydelig igennem udsagn, der italesætter 
begreber som kvantitet og gennemførelsestid og underobjekter som SU. Igennem hele diskursens 
periode, har man løbende talt om behovet for at få de studerende hurtigt i gang med en lang 
videregående uddannelse og ligeledes at blive hurtigt færdige med den. Man har bl.a. forsøgt sig 
med forslag om at give mere i SU til de hurtige og mindre til dem, der er længere tid om at vælge 
(Thorup, 1998; Bonde, 2013). Dermed disciplineres de studerende gennem økonomiske 
incitamenter. Man har yderligere, gennem en disciplinering af universiteterne, forsøgt at øge 
antallet af studiepladser, således at der er plads til flere studerende på uddannelserne, samtidig med 
at man også har forsøgt at øge niveauet gennem en skærpelse af adgangskravene (Villesen, 2008). 
Adgangskrav og gennemførelsestid kan ses som former for overvågning, hvor der er fokus på, hvad 
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den enkelte studerende præsterer, og hvor det gentagne gange er blevet fremtrædende, at man bl.a. 
ønsker at give mindre i SU til dem, som ikke opfylder kravene tilfredsstillende. 
Særligt i forbindelse med antallet af studiepladser er det interessant at se på, hvordan disciplinering 
helt tydeligt også kan foregå igennem positiv italesættelse. Selvom universiteterne italesætter 
bekymringer om fald i niveau og kvalitet i takt med det stigende antal studerende, så holder 
politikerne gennem det meste af diskursen fast i, at flere studerende er godt. De øgede antal 
studiepladser italesættes med begreber som mange kvalificerede ansøgere og menneskelige 
ressourcer (Jensen, 1994). Således ses det, hvordan politikere begrunder det øgede antal 
studiepladser med, at der i Danmark er så mange dygtige, at der nødvendigvis må gøres plads til 
dem alle. Der er altså også her tale om både negativ- og positiv ladet disciplinering. 
SRSF-regeringens SU-reform fra 2013 er endnu en tydeligt disciplinerende foranstaltning, der har 
til formål at sikre, at de studerende opfører sig på en ønskelig måde, og altså skynder sig at blive 
færdige med deres uddannelser. Der indføres med SU-reformen en række indskærpelser, der gør at 
SU’en, og dermed det økonomiske incitament til at uddanne sig, bliver sværere at beholde, hvis 
man ikke efterlever en række krav for gennemførelse af - og ageren på - uddannelsen. Således 
skærpes overvågningen af de studerendes adfærd markant med reformen. 
 
Disciplineringen af de studerende fra universitetspositionen antager en anden form, og 
repræsenterer et tydeligt ønske om at fastholde de gamle dages universitetstradition. Således bliver 
der fra universitetsfolkets side skelnet imellem studerende og uddannelse på gamle dages 
eliteuniversitet og de nye studerende og uddannelser på masseuniversiteterne. I diskursanalysen 
blev det klart, at man fra universitetspositionen forbinder masseuniversitetet og de ”nye” studerende 
med en ærgrelse og altså italesætter dem negativt. Disciplineringen fra denne position bliver 
fremtrædende igennem italesættelsen af nye studerende som uselvstændige, ukritiske, passive og 
halvstuderende stakler og italesættelsen af de gamle studerende med modsatrettede begreber som 
selvstændige og proaktive, med interesse i fordybelse og almen dannelse. 
Ligeledes ses der en tendens til, at man tager de studerende i forsvar, når der fra de andre positioner 
italesættes et behov for skærpede krav, hurtigere gennemførelsestid, større kontakt til erhvervslivet 
og en øget målrettethed i forhold til fremtidige jobmuligheder. Her italesætter man, hvordan de 
studerende bør have ret til selv at vælge uddannelse, tid til at fordybe sig, og mulighed for at opnå 
den almene dannelse, der traditionelt set har været krævet af de akademisk uddannede. Dette er et 
tydeligt forsøg på at få de studerende til at opføre sig mere som i gamle dage og indikerer yderligere 
et forsøg på at få de studerende til at overveje, om de ønsker at efterleve erhvervslivets og 
politikernes krav, og dermed gå på kompromis med niveauet og kvaliteten af deres akademiske 
uddannelse. 
Man forsøger sig således med en disciplinering, som bygger på en strategi, der ligner den, der 
bruges fra de andre positioner, nemlig ved hjælp af både negativt- og positivt ladet italesættelse af 
de studerende, deres niveau og deres interesse for de uddannelser, de tager. 
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9. Uddannelsesdiskursens mulighedsbetingelser 
Afhandlingens to analyser giver anledning til en række diskussioner, som blandt andet bygger på de 
mulighedsbetingelser, der findes for de studerende i uddannelsesdiskursen. Diskussionen om, hvad 
universitetet og lange videregående uddannelser skal være, er, set ud fra diskursanalysen, ikke ny, 
men har været tilstede helt tilbage fra 1990’erne. Det blev blandt andet tydeligt i udsagn fra 
universitetspositionen i 1992, hvor udviklingen i uddannelsessystemet blev italesat kritisk. Allerede 
her blev begreberne finansieringssystemer, effektivitet og normeret tid fremtrædende som noget, der 
er ødelæggende for universitetsuddannelserne i Danmark. Den nutidige debat taget i betragtning er 
det måske overraskende, at disse begreber allerede for 23 år siden var en del af diskursen og at 
deres effekt også dengang blev diskuteret. Dette tegner nemlig et billede af, at universiteterne 
igennem hele diskursens periode har italesat en negativ tone over for den konkurrenceudvikling, de 
har gennemgået. Tonen herfra har kun i minimal grad ændret sig, selvom udviklingen er fortsat, og 
den positive italesættelse af konkurrenceudviklingen fra både politiker- og erhvervslivspositionen 
synes at være intensiveret. 
Det er i al fald en indikation på, at udviklingen mod det konkurrencesamfund, som for tiden igen er 
til debat i de danske medier, allerede var startet i begyndelsen af 90’erne. Det viser, at 
universiteterne på den ene side helt fra begyndelsen af diskursformationen har italesat og til dels 
accepteret konkurrencesamfundet som en del af sig selv, men på den anden side, også lige siden da, 
har været bekymrede over de konsekvenser det vil have på den traditionelle opfattelse af, hvad 
akademisk uddannelse og dannelse er. 
På den anden side bliver det også tydeligt, at universiteterne igennem det meste af diskursen ikke 
har haft succes med at overbevise de andre udsigelsesmodaliteter i diskursen om, at udviklingen bør 
stoppes. Selvom universitetspositionen har været relativt konsistent hele vejen igennem diskursens 
periode, er konkurrenceudviklingen med bevillinger, krav om øget effektivitet, kvantitative mål og 
fokus på målrettet praktisk erfaring frem for dyb, teoretisk viden, fortsat. 
Det ses tydeligt, hvordan erhvervslivet har haft succes med at overbevise de resterende modaliteter 
om, at de er den destination, de studerende bør sigte efter, og at de er den del af samfundet, som 
politikerpositionen må fokusere deres lovgivende magt på. Ligeledes ses det tydeligt, hvordan 
politikerpositionen har adopteret den holdning, at den viden, der produceres på universiteterne, skal 
kunne bruges til at skabe direkte vækst for virksomhederne og Danmark. Dermed gør det sig også 
gældende, at politikerpositionen kommunikerer ud fra en præmis om, at Danmark skal være et 
videnssamfund inden for de rammer, som på bedst mulig vis tjener erhvervslivet. 
Mulighedsbetingelse for dét at uddanne sig, er altså i langt de fleste tilfælde, at man uddanner sig til 
erhvervslivet. 
Her er det også et interessant aspekt, at de studerende lige siden diskursens begyndelse, i flere 
udsagn har ytret et ønske om netop at blive mere klargjort til erhvervslivet igennem deres 
uddannelse, end de hidtil er blevet. I hvert fald i diskursens første halvdel. 
 
På den ene side kan det altså med stor sikkerhed konstateres, at magtfordelingen i diskursen 
tilgodeser erhvervslivet og i nogen grad politikerne. På den anden side er det interessant at se, 
hvordan universitetspositionens modstand alligevel har en betydning for uddannelsesdiskursen. 
Denne betydning er størst for de studerende og har at gøre med universiteternes traditionsfølelse, 
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som de meget nødig vil ændre på. Selvom erhvervslivet har succes med at blive en stor del af 
uddannelsesdiskursen og politikerne har den lovgivende magt til at ændre på formelle strukturer, så 
er det i sidste ende på universiteterne, at uddannelse foregår. Traditionsfølelsen og modstanden mod 
besparelser på forskningsområdet, optagelse af mange studerende og kravene om den hurtige 
gennemførselstid ser ud til at betyde, at universiteterne, så vidt muligt, holder fast i de ”gamle 
dages” uddannelsesmetoder. Differentieringen af gamle dages studerende og uddannelse i forhold 
til i dag foregår tydeligt hele vejen igennem diskursformationen og positionen italesætter løbende 
en række forventninger til de studerendes ageren, som er i åbenlys modstrid med de forventninger, 
der opstilles fra de øvrige positioner. 
 
Dermed opstilles endnu en mulighedsbetingelse, som koncentreres omkring det at være ”rigtig” 
universitetsstuderende. Man bør have en oprigtig og grundlæggende interesse for den teoretiske del 
af sin uddannelse. Man bør have evnen og lysten til at fordybe sig, uanset kravene om 
gennemførselstid og erhvervsrettede fremtidsmuligheder, og man bør være opmærksom på, at dét at 
være studerende også betyder, at man er objekt for en traditionel, almen dannelse. Dette medfører et 
ansvar om at bidrage til samfundet, uden at underkaste sig konkurrencen og erhvervslivets fokus på 
økonomisk vækst. 
 
De mulighedsbetingelser, der findes for de studerende i uddannelsesdiskursen er altså i modstrid 
med hinanden. På den ene side opstilles erhvervslivet som den, stort set, eneste destination for de 
studerende. På den anden side stiller universiteterne krav til, at de studerende skal koncentrere sig 
om at være ”rigtige” studerende, og at de, ideelt set, skal uddanne sig for uddannelsens skyld, og 
ikke nødvendigvis bør tage i betragtning, hvilket job det kan føre til. Så vidt muligt forsøger 
universiteterne at fastholde traditionerne for forskningsbaseret undervisning, og det ses i flere 
udsagn, hvordan man ønsker at begrænse erhvervslivets tilstedeværelse på universiteterne. 
De modstridende mulighedsbetingelser stopper dog ikke her. Erhvervslivet er tydeligvis helt 
centralt i uddannelsesdiskursen og de studerende giver udtryk for, at de gerne vil målrette sig det. 
Alligevel bliver der løbende, fra politikerpositionen, reguleret på de muligheder de studerende har 
for, f.eks. at få SU og at designe deres egen uddannelse med tilvalgsfag, praktik og lignende. Dette 
gøres ud fra den præmis, at flere skal igennem en universitetsuddannelse hurtigst muligt. Samtidig 
indikeres det til stadighed, at det er nødvendigt for studerende konstant at udvikle kompetencer, 
specialisere sig og dermed differentiere sig, så de bliver attraktive for virksomhederne. Selvom 
politikerne har forsøgt at efterkomme erhvervslivets ønsker, er der altså meget der tyder på, at de 
måder, de gør det på, gør det svært for de studerende at efterkomme samme ønsker. 
 
Fra universitetssiden bliver politiske initiativer og tiltag løbende italesat negativt og det bliver 
understreget, at konsekvenserne heraf vil blive et fald i niveau og kvalitet. Derfor forsøger man 
også fra denne position løbende at fastholde så meget af den traditionelle universitetsuddannelse 
som muligt. Sideløbende forsøger man fra den politiske position kontinuerligt at understrege, at 
kvaliteten ikke hænger sammen med bevillingerne (Davidsen-Nielsen, 1994). Selv de, som siger det 
modsatte, udfører åbenlyst indgreb, der skærer i bevillinger eller skærper krav til de studerendes 
gennemførselstid (Bonde, 2013). Dette sker, selvom det, ifølge universiteterne og de studerende 
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selv, unægtelig har en negativ konsekvens for muligheden for bl.a. fordybelse og 
praktiskorienterede forløb og fag. 

9.1. Subjektivering af studerende 
Det står klart, at de studerende er underlagt de magtinstanser, der er fremtrædende i 
uddannelsesdiskursen, og at de formes på baggrund af den italesættelse af dem, som de forskellige 
udsigelsesmodaliteter benytter. Hvad de studerende kan sige og gøre er, særligt frem til omkring 
2013, styret af de tre øvrige udsigelsesmodaliteter, med erhvervslivet i spidsen. Igennem den 
kontinuerlige disciplinering af de studerende lykkes det i særlig grad erhvervsliv og politikere at få 
de studerende til at opføre sig som de ønsker. Det ses blandt andet i udsagn, hvori studerende ytrer 
ønske om muligheden for erhvervsrettede uddannelser, og dermed bevæger sig væk fra et ønske om 
at uddanne sig mod forskningsverdenen, som traditionelt set har været formålet. I langt størstedelen 
af diskursens periode udøves der stort set ingen modmagt fra de studerende, med undtagelse af få 
udsagn, der påpeger kompleksiteten i de modstridende mulighedsbetingelser, som er opstillet for 
dem. Det kan blandt andet ses, når universiteterne italesættes som for dybt forankret i sin egen 
akademiske verden (Stigsgaard, 1998), og i italesættelsen af problematikken imellem et 
kontinuerligt øget optag af studerende, samtidig med en gennemgående høj arbejdsløshed for 
nyuddannede (Gravesen, 1993; Stampe, 2011). 
Hele vejen gennem diskursen italesætter udsigelsesmodaliteterne politikere og erhvervsliv 
videnssamfundet, globaliseringen, konkurrenceevnen og erhvervslivet i sig selv som grunden til, at 
unge skal tage en uddannelse. Således bliver disse begreber styrende mekanismer, som, igennem 
disciplineringen, bestemmer hvordan de studerende skal agere og hvordan de kan og bør se sig selv.  
Det bliver på den ene side gjort med positivt ladede begreber, der italesætter studerende som 
Danmarks vigtigste vare. Man forsøger løbende at understrege over for de studerende, at de har et 
kæmpe potentiale, og at de er nødvendige for virksomhederne og Danmarks fremtid. På den anden 
side kan der spores en tydelig og kontinuerlig brug af negativt ladede begreber, der indikerer, at de 
studerende ikke er dygtige nok, hurtige nok, engagerede nok og praktiske nok. 
Fra politisk side foregår der en konstant overvågning af de studerende både før, under og efter deres 
studier. Det ses, når man italesætter behovet for, at de unge kommer hurtigt i gang med en 
uddannelse, når man løbende holder øje med, hvordan de klarer sig – og hvor hurtigt – og når man 
efterfølgende bekymrer sig om, hvilket job de får. I få tilfælde ses det hvordan enkelte studerende 
forsøger at modsætte sig dette, blandt andet ved at udtrykke manglende motivation for overhovedet 
at færdiggøre uddannelsen, ved at udskyde eksaminer og i sidste ende ved at nægte overhovedet at 
begynde på universitetet. Dette sker dog øjensynligt først på et så sent tidspunkt i diskursen, at vi 
nærmer os det diskursive brud (Fancony, 2013; Meyer, 2013). 
 
Uddannelsesdiskursens magthavere, erhvervslivet og politikerne, har opstillet en række kasser, som 
den perfekte studerende skal passe ned i. Studerende skal arbejde for at komme hurtigt i gang og 
skabe gode karakterresultater. De skal sørge for at tilegne sig så meget praktisk erfaring ved siden 
af deres uddannelse som muligt, og de skal samtidig så vidt muligt fordybe sig så meget i teorierne, 
at kvaliteten på uddannelserne opretholdes, og så de har en stor teoretisk ballast, når de er færdige. 
Øjensynligt er dette ikke noget, de studerende modsætter sig. De vil gerne det hele, og det er muligt 
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at læse ud af deres udsagn, at de, i langt de fleste tilfælde, også godt kan. Dette kan tages som et 
udtryk for, at magthaverne har formået at udøve disciplineringen så succesfuldt, at den er blevet en 
internaliseret del af de studerendes identitet. De studerende har accepteret erhvervslivet som 
destination, men ytrer samtidig et ønske om at dygtiggøre sig og levere gode karakterresultater på 
universiteterne. 
Sideløbende med dette formår universitetspositionen at opretholde en italesættelse af de 
traditionelle universitetsværdier; forskning, fordybelse og selvstændig uddannelse, i hvert fald hos 
sig selv. Dermed opstiller de en kasse for ”de rigtige studerende”, hvor det forventes, at man 
engagerer sig i sit studie, uden at holde sig for øje, at man skal bruge det praktisk bagefter. Denne 
kasse holder universiteterne øjensynligt fast i, og selvom viden som vejen til vækst løbende bliver en 
mere integreret opfattelse på universiteterne, så ønsker man fra universitetspositionens side i langt 
de fleste tilfælde ikke at følge med udviklingen. Derfor forsøger man igennem disciplinering af de 
studerende at forhindre denne, netop gennem italesættelsen af det at være ”rigtig” studerende. 
Denne disciplinering bruges for at få de studerende til at opføre sig på en måde, så de traditionelle 
universitetsværdier kan opretholdes, og så man, i nogen grad, kan holde konkurrencestaten og 
virksomhederne væk fra universiteterne. 
 
9.2. De studerendes identitetsgrundlag 
Frem til 2013 har man fra erhvervslivets- og den politiske position altså arbejdet for at få de 
studerende til at opføre sig på en måde, så de hurtigst muligt kan tilegne sig de kompetencer, der 
skal til for, at de kan komme ud og bidrage til samfundet igennem et arbejde. 
Men fra 2013 begynder der at tegne sig et billede af, at erhvervslivet ikke længere har det samme 
behov for akademikere, men i stedet ønsker en større mængde produktionsmedarbejdere. Som 
konsekvens af dette begynder man fra politikerpositionen at italesætte studerende og akademikere 
med decideret nedladende begreber, som snobberi, og der tales om, at akademikerne har overtaget 
samfundsdebatten uden at gøre plads til andre. Denne udvikling skaber et brud i diskursen, og 
dermed i de studerendes mulighedsbetingelser, som indtil videre har dannet grundlag for den 
identitet, der har været fremlagt dem i diskursen. Det kan derfor kun forventes, at der opstår 
forvirring og frustration hos de studerende, som indtil videre har forsøgt at opføre sig, som de er 
blevet bedt om ud fra de muligheder, uddannelsesdiskursen har givet dem. Udviklingen, og 
forvirringen bliver særligt understøttet, når det bliver tydeligt, hvordan enkelte politikere helt skifter 
holdning undervejs i diskursen, som det kunne ses i to af tidligere undervisningsminister Bertel 
Haarders (V) udsagn. Tidligt i diskursen italesatte han nødvendigheden af at uddanne mange 
studerende til erhvervslivet (Davidsen-Nielsen, 1994). Men sent i diskursen er det også ham, der 
benytter sig af begreberne akademisering og uddannelsessnobberi og dermed retter en kritik imod 
dét at uddanne for mange og at forsømme erhvervsuddannelserne (Hansen, 2013). Det er således 
også nogle af de udsagn, der tydeligst viser, hvordan politikerne retter sig efter erhvervslivets 
anvisninger. 
Bruddet bliver i særdeleshed tydeligt ved indførelsen af SU-reformen i 2013, hvor de krav, der 
stilles bliver så svære for de studerende at efterleve, at de begynder at italesætte en moddiskurs. De 
studerende forsøger at finde alternative måder at forlænge deres studier på, så de kan gennemføre 
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dem tilfredsstillende (Meyer, 2013), og de begynder ligeledes at stille spørgsmålstegn ved pointen i 
overhovedet at gennemføre deres uddannelse (Fancony, 2013). 
 
Fra de studerendes position er det fremtrædende, hvordan arbejdsløsheden gennem hele diskursen 
har en afskrækkende effekt. Der opstår en frustration, når de forsøger at uddanne sig efter 
erhvervslivets- og politikernes anvisninger om, hvor der er behov, og dette behov så allerede har 
ændret sig markant, når de er færdige med deres uddannelse. Det blev tydeligt både tidligt og sent i 
diskursen (Gravesen, 1993; Stampe 2011). På den ene side kan dette opfattes som et udtryk for, at 
de studerende oplever en negativ effekt af det høje antal af færdiguddannede, der skal konkurrere 
om pladserne på arbejdsmarkedet, og det kan således ses som en mindre moddiskurs til politikernes 
ønske. På den anden side er der ikke noget der tyder på, at det er de studerendes frustrationer over 
arbejdsløsheden, der får en betydning for diskursens opbrud. Det er i stedet endnu engang 
erhvervslivet, der synes at have magten til at italesætte et behov for flere erhvervsuddannede og 
færre akademikere. Og det er først når dette sker, at der begynder at dukke markante moddiskurser 
op fra de studerende. Det blev tydeligt i italesættelsen af den manglende motivation for at 
færdiggøre sin uddannelse, når man er bevidst om den høje akademikerarbejdsløshed (Fancony, 
2013). Ligeledes blev det fremtrædende i udsagn fra den STX-studerende, der igennem sin 
ungdomsuddannelse har opført sig rigtigt, ud fra de mulighedsbetingelser, der skubber de unge mod 
universiteterne. 
Her italesatte han, hvordan han ikke længere vil på universitetet, og han vælger at følge sin egen 
lyst og motivation, frem for politikernes ønsker. 
 
Det er tydeligt at se, hvordan der foregår en subjektivering af de studerende. Igennem italesættelse 
og magtstrukturer opstilles en række mulighedsbetingelser, eller kasser, som den gode studerende 
bør passe ned i. Men kasserne passer ikke sammen, og for langt de fleste studerende er det umuligt 
at passe ned i dem alle sammen på én gang. Det er således for de færreste studerende muligt at 
opføre sig på den ønskelige måde. Dette skyldes i høj grad, at magtinstanserne ikke er enige om, 
hvad en god studerende er. Hvor universiteterne ønsker, at de studerende skal interessere sig for 
teoretisk, almen dannelse, ønsker erhvervslivet, at de får praktisk erfaring og relevante 
kompetencer, mens politikerne ønsker, at de skal gøre deres uddannelser færdige så hurtigt som 
muligt. 
Subjektiveringen og disciplineringen af de studerende medfører, at de bliver tildelt en identitet, som 
de skal opføre sig ud fra, uden at de har mulighed for at yde nogen form for betydningsfuld 
modmagt. Det lykkes på den ene side erhvervslivet og politikerne at italesætte de studerende på en 
positiv måde, samtidig med, at de formår at internalisere en opfattelse af, at studerende ikke er gode 
nok, hvis de ikke kan efterleve de krav, mulighedsbetingelserne opstiller. Dermed benytter 
magtpositionerne sig altså af en strategi, der har til formål at give de studerende dårlig samvittighed, 
hvis de ikke opfører sig, som det er ønsket. På den anden side lykkes det i nogen grad 
universiteterne at fastholde en traditionel opfattelse af det at være studerende, og igen bliver den 
dårlige samvittighed, og følelsen af ikke at gøre det godt nok en afgørende disciplinerende 
mekanisme. Alt dette resulterer i, at det er svært for de studerende at passe ind i kasserne, og det er i 
sidste ende også med til at forme den mulige moddiskurs, som begynder at træde frem omkring 
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2013 og 2014.	  
 
Afhandlingens analyse og diskussion er nu afsluttet, og jeg vil i det følgende afsnit konkludere på 
de opdagelser, jeg har gjort mig i løbet af dens udformning. Dernæst vil jeg perspektivere 
konklusionen og inddrage nogle forestillinger om, hvilken betydning det brud, jeg løbende har 
indikeret er ved at ske i uddannelsesdiskursen vil få i fremtiden. 
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10. Konklusion 
Igennem analysen blev fire væsentlige udsigelsesmodaliteter fremtrædende som en del af den 
danske uddannelsesdiskurs; universitetet, erhvervslivet, politikere og studerende. Hver især har de 
italesat henholdsvis uddannelse og studerende forskelligt, hvilket må konkluderes at være et 
produkt af den ulige magtfordeling i uddannelsesdiskursen. Jeg vil nu konkludere på 
konsekvenserne af dette. 
 
Det kan konkluderes, at de to store magthavere i uddannelsesdiskursen er politikerne og 
erhvervslivet. Siden 1990 har de sideløbende med hinanden haft succes til at forme 
uddannelsessystemet så det retter sig mod økonomisk vækst og velfærd i virksomhederne og i 
Danmark. Ydermere har de haft succes med at overbevise de studerende om, at denne måde også er 
den bedste for de studerende selv. 
 
Universitetet har gennem hele perioden stået fast på sine egne, traditionelle værdier, som altid har 
haft fokus på forskning og forskningsbaseret undervisning. Ligeledes har universitetet kontinuerligt 
rettet kritik mod den udvikling, der har lukket erhvervslivet længere og længere ind bag 
universitetsmurene. Argumentet er, at erhvervslivet kun i meget lille grad er kompatibelt med 
universitetets kerneområder, og at kvaliteten i uddannelserne derfor vil falde med det stigende 
erhvervsfokus. Ligeledes har de løbende fastholdt, at det stigende optag af studerende, samt 
politikernes øgede krav til gennemførselstid yderligere kompromitterer universitetsuddannelsernes 
kvalitet, de studerendes niveau og retten til den fri forskning. 
Dermed må det konkluderes, at universiteternes italesættelse af uddannelsessystemet er overvejende 
negativ, og at udviklingen i denne italesættelse har været relativt lille, omend de har været nødt til at 
acceptere de tiltag, som løbende er blevet implementeret fra politisk hold. 
 
Anderledes ser det ud med italesættelsen af uddannelse fra de største to magthavere; politikere og 
erhvervsliv. Fra begyndelsen af den undersøgte periode har de to positioner arbejdet for at få flere 
dygtige unge ind på landets universiteter. Det har de gjort med den begrundelse, at Danmark skal 
være et videnssamfund, og at det derfor er nødvendigt at uddanne flere kloge hoveder, som kan 
skabe vækst. Argumenterne bygger på en grundlæggende opfattelse af, at Danmark er en del af det 
globale konkurrencesamfund, hvor fokus er på økonomisk vækst og velfærd, og at det derfor er 
nødvendigt at skabe konkurrencefordele for landets virksomheder. Det har vist sig at være alment 
accepteret i diskursen, at virksomhederne er løsningen på de globale, økonomiske 
konkurrenceudfordringer. Både erhvervslivet og politikerne har derfor haft succes med at 
implementere forestillingen om, at uddannelse skal rettes mod erhvervslivet. 
 
Udviklingen i de studerendes italesættelse af uddannelse har derimod stået relativt stille i den 
undersøgte periode. De studerende ønsker fleksible uddannelser, hvor de kan få mulighed for at 
opfylde de krav, der stilles til dem. Først ved indførelsen af SU-reformen i 2013 synes de 
studerende at italesætte en mere intensiv modstand mod de ændringer den medfører, fordi de 
decideret umuliggør at opfylde alle krav. Det må konkluderes, at ændringerne vil påvirke de 
studerendes identitetsgrundlag drastisk. Under alle omstændigheder ser det ud som om, at flere 
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begynder at søge væk fra universiteterne i et modsvar til politikernes stærkt øgede krav og 
erhvervslivets ønske om færre akademikere og flere erhvervsuddannede. 
 
Erhvervslivet, politikerne og universitetet benytter sig af forskellige disciplineringsmekanismer, 
som har til formål at få hinanden til at opføre sig på en ønsket måde. 
Erhvervslivet har disciplineret politikerne til at udføre tiltag, som kommer dem til gavn. Politikerne 
har disciplineret universiteterne ved at indføre taxametersystemet og opstille krav til bl.a. optagelse 
og forskning. Universiteterne har forsøgt sig med at italesætte udviklingen som problematisk for det 
generelle uddannelsesniveau, men har fejlet i forsøget på at overbevise de øvrige parter om dette. 
 
Fælles for dem alle er, at de på hver deres måde kontinuerligt disciplinerer de studerende. Med 
disciplineringen har de forskellige parter opstillet kasser, som deres version af den perfekte 
studerende, skal passe ind i. 
Der er en kasse til den perfekte studerende, der hele tiden koncentrerer sig om at blive klar til 
erhvervslivet. Der er en kasse til den perfekte studerende, der bliver hurtigt færdig, med gode 
resultater. Og der er en kasse til den perfekte studerende, der fordyber sig i sit studie og tager sig tid 
til at suge den almene dannelse til sig. 
Hver især forventer magthaverne, at de studerende passer ind i deres kasse. For de studerende 
gælder det, at de forsøger at passe ind i dem alle sammen på én gang. Den største effekt af 
disciplineringsmekanismerne afspejles i de studerendes ønsker om mere erhvervsrettede 
uddannelser, samt bedre mulighed for praktikforløb, praktiskorienterede tilvalgsfag og 
studiearbejde ved siden af uddannelserne. 
Dermed må det også konkluderes, at den største vinder i uddannelsesdiskursen er erhvervslivet, som 
har overbevist de studerende om at gå virksomhedernes vej. 
 
Fælles for erhvervslivets og politikernes italesættelse af de studerende på de lange videregående 
uddannelser er, at de ses som Danmarks fremtid, med et stort potentiale, men samtidig med et stort 
ansvar for at vælge de ”rigtige” uddannelser og gennemføre på kortest mulig tid. 
For universiteterne gør det sig i stedet gældende, at de studerende nok er Danmarks fremtid, men at 
nutidens studerende ikke er gode nok til at fordybe sig, til at fokusere på uddannelsen for 
uddannelsens skyld, og at de ikke bekymrer sig om den almene dannelse længere. Den gode 
studerende vil, ifølge universitetet, gøre det modsatte. 
 
De studerende har frem til SU-reformens indførelse i 2013 gjort hvad de kunne for at opfylde de 
krav, der bliver stillet til dem fra de øvrige positioner. 
De har ytret ønske om, at få mulighed for at fordybe sig, som universiteterne ønsker, at de skal.  
De har ytret ønske om at få mere erhvervsrettede uddannelser, med mulighed for praktiske 
tilvalgsfag og praktikforløb, som erhvervslivet ønsker, at de skal. Og de har accepteret de skiftende 
regeringers krav om, at de skal hurtigt i gang med- og igennem uddannelsen, samt at de skal dele 
pladsen på universiteterne med flere og flere andre studerende. 
Den eneste tydelige bekymring og kritik, de studerende retter mod systemet er den stigende 
arbejdsløshed, de uddanner sig til. De kobler ikke nødvendigvis denne med, at der bliver optaget 
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flere på universiteterne. I stedet udtrykker de frustration over, at de ikke kan få lov at benytte de 
kompetencer, de har arbejdet for at tilegne sig på deres uddannelser. De studerendes velvillighed 
kan skyldes den positive italesættelse af deres identitet som Danmarks fremtid, sammen med de 
relativt begrænsede mulighedsbetingelser, de rent faktisk har for at bestemme over deres egen 
uddannelse. Det må alligevel konkluderes, at det, der fylder mest hos de studerende, er muligheden 
for at få et arbejde efter at have afsluttet deres uddannelse. 
Men selvom de studerende løbende ytrer ønske om at efterkomme erhvervslivets ønsker, forhindrer 
diskursens mulighedsbetingelser, at de kan gøre det.  
Universiteterne forsøger at fastholde de traditionelle måder at uddanne på og ønsker så vidt muligt 
at holde undervisningen forskningsbaseret, teoretisk og fri for praktisk indhold. Samtidig forsøger 
politikerne med forskellige tiltag, særligt SU-reformen, at få de mange studerendes 
gennemførselstid ned, hvilket medfører indskrænket fleksibilitet til netop praktikforløb, 
praktiskorienterede tilvalgsfag og studiearbejde ved siden af uddannelsen. 
 
Magtforholdene i diskursen har gjort erhvervslivet til vinderen, politikerne til erhvervslivets 
værktøj, universiteterne magtesløse og de studerende identitetsløse. For selvom de ønsker at gøre 
det godt og at få de bedste muligheder i erhvervslivet, forhindrer diskursens mulighedsbetingelser 
dem i det. Således er det ikke muligt for de studerende at passe ind i alle kasser, og dermed bliver 
den italesatte identitet som Danmarks fremtid umulig at leve op til. 
Det må desuden konkluderes, at det ser ud til, at italesættelsen af et stigende behov for 
erhvervsuddannede og ønsket om færre akademikere vil føre til et brud på uddannelsesdiskursen, 
der vil forringe de studerendes identitetsgrundlag yderligere. Hvad konsekvenserne af dette 
diskursive brud bliver, kan der indtil videre kun gisnes om. 
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11. Uddannelse i fremtiden 
Jeg har konkluderet, at uddannelsesdiskursen har udviklet sig i en retning, der tilgodeser 
erhvervslivet med den begrundelse, at konkurrencesamfundet kræver økonomisk vækst, som i 
Danmark længe er blevet skabt af de ”kloge hoveder”. Jeg har ligeledes konkluderet, at diskursens 
magthavere løbende har disciplineret studerende til at uddanne sig rigtigt, hurtigt og effektivt.  
Disciplineringen, sammen med de studerendes lave niveau af magt har ført til en subjektivering af 
dem, der har betydet, at de i dag kun i meget lille grad har kontrol over deres egen identitet. 
Men disciplineringen ser ud til at blive kontraproduktiv i diskursens seneste år, idet diskursens 
øvrige aktører opstiller mulighedsbetingelser for de studerende, som synes at være så inkompatible 
med hinanden, at de studerende ikke længere ønsker eller formår at efterleve dem. 
 
I 2011 og særligt efter SU-reformen i 2013 begynder erhvervslivet og derefter politikerne at 
italesætte et stigende behov for erhvervsuddannede. Samtidig benytter de nedsættende begreber om 
de studerende. Dermed begynder de studerendes identitetsgrundlag at skride. Ændringen i 
italesættelsen kan komme til at betyde, at de studerendes identitet som Danmarks fremtid ikke 
længere vil gøre sig gældende i årene frem. I stedet bliver de nu italesat som et proletariat, der 
uddanner sig til arbejdsløshed, ikke er praktiske og dygtige nok, og derfor ikke opfylder 
erhvervslivets og samfundets behov. Det skift, jeg hele vejen igennem afhandlingen har antydet er 
ved at ske, kommer allerede på nuværende tidspunkt tydeligere til udtryk i den offentlige debat. 
Nedprioriteringen af de akademiske uddannelser bliver tydeligt understreget af de store besparelser, 
som Venstreregeringen har varslet i finanslovsforslaget for 2016. Sådanne besparelser vil uden tvivl 
påvirke både de universitetsstuderendes identitetsfølelse, og sandsynligvis også de muligheder, de 
øvrige parter har for at disciplinere de studerende til at opføre sig ønskeligt. 
Besparelserne og den diskurs, der synes at skubbe akademikerne længere væk fra pladsen som 
Danmarks fremtid til fordel for de erhvervsuddannede, vil betyde, at de studerende ikke længere 
føler sig værdsat på samme måde som tidligere. Formålet med at tage en universitetsuddannelse har 
tidligere været, at der var fremtid i det, og belønningen er blevet givet i form af rosende ord til de, 
der har formået at blive færdige og opfylde politikernes og erhvervslivets krav. Hvis denne ros 
forsvinder, kan man forestille sig, at de studerendes incitament til at tage en akademisk uddannelse  
vil følge trop. Særligt, hvis akademikerarbejdsløsheden opretholdes og kravene til dét at være 
studerende forbliver ligeså skærpede, som de er nu. For hvad er pointen med en uddannelse så?  
 
Vi så allerede i slutningen af den undersøgte diskursperiode, at nogle studerende begynder at 
modsætte sig de mulighedsbetingelser, de bliver givet. Nogle mister motivationen til at færdiggøre 
deres ellers påbegyndte universitetsuddannelse, mens andre helt søger væk fra universiteterne. De 
studerende er øjensynligt ved at blive trætte af konstant at skulle differentiere og positionere sig i 
konkurrencesamfundet, for at komme forrest den kø, andre synes, de skal stå forrest i. Og hvis 
taknemmeligheden, anerkendelsen og behovet for akademikerne samtidig forsvinder, vil 
muligheden for disciplinering af de studerende hen mod uddannelserne også gøre det. Fortsætter 
den begyndende tendens til, at unge vælger noget andet end universitetsuddannelserne, vil vi om 
nogle år nok se et helt andet uddannelsesbillede end det, vi har i dag. Dette vil yderligere gøre sig 
gældende som konsekvens af besparelserne, samt ønsket om flere erhvervsuddannede.  
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Behovet for erhvervsuddannede er højst sandsynligt opstået som konsekvens af, at man i en lang 
periode har tilgodeset de akademiske uddannelser, og har forsøgt at lede den danske ungdom ind på 
universiteterne, og har forsømt erhvervsuddannelserne. Spørgsmålet er så bare, om det diskursive 
billede ikke blot vil gentage sig, således at vi om 25 år kommer til at høre erhvervslivet og dermed 
politikerne italesætte en stor mangel på de akademikere, de nu selv synes at begynde at lukke ude i 
kulden. Man bør måske i stedet begynde at tale om et uddannelsessystem, der anerkender behovet 
for kompetencediversitet i det danske samfund, og som anerkender, at hvis der lukkes ned for nogle 
kompetencer, vil der blive mangel på dem i fremtiden. 
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