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Abstract  

This thesis is spurred by the fact that I observe the current education policy and the education 

science, which contributes to this, as mainly based on the idea of the competition state as an 

ontological fact. I ask for reflection in relation to the epistemological basic assumptions which are 

embraced, and criticize the reluctant dismissal of the necessary normative base for education 

policy. Thus, I phrase my thesis statement in a value-oriented way, as trying to examine the key 

ideas that shape the competition states educational ideals.  

I examine this through an epistemological analysis of the intellectual history and the ontological 

conceptions which are constitutive for the idea of the competition state and its education policy. 

Therefore, I analyze Ove Kaj Pedersen's books Konkurrencestaten and Markedsstaten, which have 

been the formulating basis for the competitive state idea in a Danish context. Subsequently, Niklas 

Luhmann's systems theory is investigated, as several of the educational scholars that can be said 

to have a central role in articulating the education policy of the competitive state today are 

working within this theoretical approach. Luhmann and Pedersen's theories draw their common 

historical inspiration primarily from Talcot Parsons, and the structural functionalism is displayed as 

a link for their basic epistemological assumptions. 

Then I examine the critical potential in relating the consequences of Luhmann's system-oriented 

observations to the American philosopher Robert Nozick’s anarcho-capitalistic libertarianism. In a 

way they have a common understanding of freedom, although Nozick’s is normative in its base 

whereas it is merely a descriptive consequence in Luhmann´s theoretical apparatus. I argue that 

this understanding of freedom has a lot to say in relation to why the classical idealistic thought of 

education with its understanding of formation and learning as something that affects and shapes 

the human being on a radical level, is not legitimate today. 

Subsequently, it is analyzed how the epistemological basis for the unspoken educational ideals of 

competitive states are articulated by educational researchers and through the learning concepts 

they conceptualize today. 

Finally, I discus why the education system cannot relate to the classic idealistic idea of education 

and deal with normativity. I will do this on the basis of two paradoxes which I observe as central in 
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relation to this: First of all, that the education system cannot handle the pedagogical paradox 

based on its epistemological basis and the present concept of freedom. And secondly, that 

educational science is not observed as science and therefore has legitimacy problems. 
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Indledning 

Problemfelt 

Grundlaget for de danske universiteter og uddannelsessystemet som helhed har ændret sig 

drastisk siden sluthalvfemserne. De står så at sige i en reformtid og mange faktorer har relevans 

for den udvikling, universitetet som institution befinder sig i.  

Den reformtid, jeg mener universitetet befinder sig i, iværksattes på nationalt plan med reformen 

af den danske universitetslov i 2003. Med den blev universiteterne gjort til selvejende 

institutioner, ECTS-akkrediteringssystemet i Europa blev standardiseret, og 

styrelsesbestemmelserne omstruktureredes, så de i højere grad mindede om en virksomheds 

bestyrelse. Universitetet og uddannelsespolitikken blev nu i højere grad iagttaget som noget der 

skulle optimeres igennem reformer for at skabe komparative fordele for nationen i den globale 

økonomiske konkurrence.  Under formålsparagraffen stk. 3 blev der tilføjet at ”Universitetets 

forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i 

samfundet” (Universitetsloven §2 stk. 3: 2003). Det kan virke overraskende, men den lovmæssige 

sammenkædning af universitetets formål med vækst, velfærd og samfundsudvikling, der i dag er 

helt elementær inden for uddannelsespolitik, er ikke ældre. 

Kimen til de mange ændringer, der er sket på universitetsområdet, kan iagttages i det 

forudgående europæiske samarbejde. Siden 1999 har de europæiske lande samarbejdet omkring 

Bologna-processen, der blev iværksat med bolognaerklæringen (The Bologna Declaration, 1999). 

Formålet er som udgangspunkt at skabe et ”… mere sammenligneligt, kompatibelt og 

sammenhængende system for videregående uddannelse i Europa” (Bolognaprocessen). Dette 

indbefatter bl.a. den standardisering af ECTS-akkrediteringssystemet vi har set herhjemme, 

kvalitetssikring af uddannelser og en opfordring til at gøre universiteterne mere uafhængige og 

give dem større autonomi. Hvert tredje år afholdes der ministerkonferencer, hvor EU-samarbejdet 

revurderes og der udfærdiges et kommuniké, der beskriver de fortsatte målsætninger i Bologna-

processen. I kommunikéet tre år efter Bolognaerklæringen skrives der, at det europæiske råd 

sigter efter at gøre Europa til “… the most competitive and dynamic knowledge-based economy in 

the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social 

cohesion” (Bolognaprocessen, 2003). Der stilles derved skarpt på global konkurrenceevne og 
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begreber så som `vidensøkonomi´ i de fremtidige policy-processer og følgelig i den politiske debat 

omkring udviklingen af de videregående uddannelser.  

Denne vending mod i større grad at iagttage akademia igennem en markedslogik og som et 

område, der skal optimeres igennem reformer, kan altså aflæses både i den førnævnte 

formålsparagraf i Universitetsloven fra 2003 og i kommunikéet fra det europæiske samarbejde. 

Mange forskere på området beskriver også denne drejning som et af hovedtrækkene ved den 

nuværende udvikling og ikke kun i Europa. I en omfattende undersøgelse af markedsliggørelsen af 

universiteterne i USA navngav to amerikanske forskere tendensen `Academic capitalism´ 

(Slaughter, S., & Rhoades Gary: 2004). Herhjemme beskriver uddannelsesforskeren Susan Wright 

de danske universiteter som `virksomheder i statens koncern´ og som en tendens forbundet med 

New Public Management-tankegangen (Wright, 2012: 266).  

Et begreb, der har fået enorm indflydelse herhjemme på den nutidige forståelse af staten og den 

offentlige ledelse heraf, er politologen Ove Kaj Pedersens begreb `konkurrencestaten´ (Pedersen, 

2011). Det beskriver statens ageren som et kontinuerligt optimeringsarbejde baseret på en 

markedslogik betinget af den globale konkurrence. Dette overvejende økonomistiske blik præger i 

stor grad iagttagelser af og indgriben på det offentlige område. Denne konkurrencestatstankegang 

kan tydeligt ses i de sidste reformer på universitetsområdet. Under den socialdemokratisk ledede 

regering fra 2011 til 2015 blev flere tiltag indført for i højere grad at effektivisere og erhvervsrette 

universitetsuddannelserne. Dette skete hovedsageligt igennem fremdriftsreformen og 

dimensioneringsmodellen. Fremdriftsreformens sigte er at få de studerende hurtigere igennem 

uddannelserne ved at indføre studieaktivitetskrav om obligatorisk tilmelding til 60 ECTS årligt uden 

mulighed for ubegrundet afmelding (Lov om ændring af universitetsloven: 2013). 

Dimensioneringsmodellens formål er at i højere grad, at optimere optaget på videregående 

uddannelser efter bruttoledigheden 1-2 år efter endt uddannelse, så færrest muligt uddannes til 

ledighed (UFM: 2014). Målet er overordnet set at skabe flest muligt højtuddannede med 

uddannelser der fører til den højeste beskæftigelse og vækst, mest efficient.  

Gennemgående i den statslige indgriben er en markedslogisk iagttagelse af universitetets rolle i 

samfundet. Denne tankegang er også blevet dominerende for statens syn på forskning. 

Regeringens handlingsplan `Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til faktura (UFM 2, 
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2004) fra 2003 stillede skarpt på, at Danmark skulle blive blandt de bedste i verden, når det kom til 

samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet. Konkret handlede det om, at forskning i 

videst muligt omfang skulle føre til vækst og innovation. Denne handlingsplan blev kendt under 

den daværende videnskabsminister, Helge Sanders, motto – ”Fra Forskning til faktura” (Hestbæk, 

2011). Innovation blev følgeligt et nøglebegreb for denne tankegang, hvor uddannelse og 

forskning primært blev iagttaget som et middel til vækst. Desuden ændrede Forskningsstyrelsen 

sigende navn til ”Styrelsen for forskning og innovation” i 2006 (DSD, 2014).  

Mange, primært folk indenfor akademia, men også flere udefra, stiller sig dog kritiske over for 

reformerne og udviklingen på uddannelsesområdet, hvilket den offentlige debat bærer præg af. 

Flere røster mener, at andre vigtige faktorer bliver glemt og underprioriteret pga. den herskende 

forståelse af universitetets rolle i samfundet. De efterlyser bl.a. et øget fokus på forhold så som 

dannelse, viden og forskningsfrihed.  Dette kan fx ses i bogen `Universitetsverdenen – 

flerstemmige visioner´ (Larsen et al. 2014), der i kølvandet på regeringens uddannelsespolitiske 

tiltag stillede spørgsmålet: ”Hvad er og hvad kunne være universitetets raison d’être?” (Ibid.: 5) til 

en række bidragydere indefra universitetsverdenen. Bogen er sammen med debathæftet 

”Universitetsverdenen – om kvalitet i forskning og uddannelse” (Mortensen et al. 2014) udgivet af 

`SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse´ som et modspil til kvalitetsrapporten fra det af 

regeringen nedsatte `Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser´, hvis arbejde 

fungerede som anbefalinger til den daværende regerings reformarbejde på området. Sophias 

debathæfte summerer kritisk kvalitetsrapportens konklusion og blik på følgende måde:  

”Universitets- og professionshøjskoleverdenen er befolket af objekter, der i en 

positivistisk filosofisk og videnskabsteoretisk ramme skal styres med NPM’s og den 

neoliberale økonomis ensidige konsolideringstænkning, som forudsætter top-down 

kontrol og resultatstyring. Der er tale om en ensidig konvergent nyttetænkning – det 

private erhvervslivs behov skal tilgodeses – ikke den enkelte forskers, undervisers og 

studerendes innovative og divergente kraft. ”  (Mortensen et al. 2014: 3)  

Grundlæggende iagttager de, at kvalitetsudvalgets eneste markør for kvalitet er kvantificerbar 

efficiens i forhold til beskæftigelse, minimering af udgifter og maksimering af økonomisk afkast. De 

stiller derefter spørgsmålet; hvad er kvalitet for henholdsvis universitetsverdenen selv, 
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forskningen, uddannelsen og samfundet? (Ibid.: 4) Dette afspejler i høj grad den generelle kritik af 

tidens politik og statsstyring som økonomistisk og en tømt for andet indhold. Ofte artikuleres 

dette med henvisning til Ove Kaj Pedersens (forkortes OKP fremadrettet) diagnostik af staten som 

en konkurrencestat. Når udviklingen kritiseres på uddannelsesområdet, gribes der gang på gang 

tilbage det klassiske dannelsesbegreb og til den tyske idealismes (ud)dannelsesfilosoffer såsom 

Immanuel Kant og Wilhelm von Humboldt. Bl.a. den danske filosof Peter Kemp blæser på denne 

baggrund til ”kamp om dannelse” (Kemp, 2012: 275) i sin bog Filosofiens Verden og er blevet en af 

de markante kritiske røster i den offentlige debat. Et andet klart eksempel på den 

gennemgribende fokus herpå er, at den tidligere uddannelsesminister Morten Østergaard holdt en 

forsvarstale mod kritikerne med den sigende overskrift: ”Masseuniversiteter med høj kvalitet - ikke 

et valg mellem Humboldt og humbug ” (UFM 3: 2013) til Forskningspolitisk Årsmøde i 2013 som 

modsvar til kritikerne.  

Samme år afholdt Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) konferencen 

”Konkurrencestatens krav om dannelse - dannelse i uddannelsessystemet” (AU: 2013). En 

konference hvor Danmarks prominente uddannelsesforskere samt OKP gav deres bud herpå. I 

oplægget til konferencen stilles der skarpt på spørgsmålet om, hvilket dannelsesideal 

konkurrencestaten fordrer. Derved iagttages konkurrencestaten på konferencen allerede som en 

normativ og ontologisk præmis, der må arbejdes ud fra og tage udgangspunkt i, når dannelse 

diskuteres. Og dette er mere reglen end undtagelsen ikke kun for politikere, men også for de mest 

indflydelsesrige uddannelsesforskere. En af de mest kritiske i forhold til denne udvikling er lektor i 

pædagogisk filosofi, Thomas Aastrup Rømer. Han påpeger, at centrale uddannelsesforskere så som 

DPU’s tidligere dekan, Lars Qvortrup og professor i pædagogisk sociologi, Jens Rasmussen ikke 

forstår begreberne konkurrencestat og dannelse som konvergerende.  Hovedårsagen til, at det 

derfor i højere grad bliver dem der artikulerer konkurrencestatens uddannelsestanker, er deres 

teoretiske udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori: 

”systemteorien i den danske aftapning leder også direkte til en accept af 

konkurrencestatens præmis, hvilket man kan se ved luhmannismens stærke fokus på 

kompetenceudvikling og på PISA-placeringer og dens forsøg på at undgå begreber som 

normativitet og kritik” (Rømer, 2013) 
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Rømer argumenterer videre, at systemteorien og konkurrencestatstænkningen kommer til at stå i 

modsætning til det klassiske dannelsesideal (Ibid.). Det at gøre de to begreber `konkurrencestat´ 

og `dannelse´ til antagonistiske modsætninger, virker symptomatisk for uddannelsesdebatten. Af 

de kritiske røster bliver dannelsesbegrebet betegner for den klassiske normative oplysningstanke i 

direkte kontrast til konkurrencestatsbegrebet, som bruges som betegner for en neoliberal og 

fordummende uddannelsespolitik. Oftest diskuteres uddannelsespolitik og dannelse dog med 

konkurrencestaten som primat, hvad enten debattørerne forholder sig positivt, deskriptivt eller 

kritisk til denne. Men ofte bliver konkurrencestatsbegrebet taget for givet, og blot noget der 

indforstået refereres til som ontologisk præmis for uddannelsespolitikken og den generelle 

samfundsudvikling. Men i stedet for bare at fremskrive den globale konkurrences præmisser for 

samfundsudviklingen eller blot at vende ryggen til og spejde tilbage efter oplysningstidens 

dannelsesidealer, så vil jeg gå på opdagelse efter konkurrencestatens dannelsesidealer og det 

idéhistoriske grundlag for de erkendelsesteoretiske antagelser der strukturerer disse. For hvis 

konkurrencestaten bliver sat som det konstituerende udgangspunkt for uddannelsespolitikken, 

som det syner, så finder jeg det yderst relevant at undersøge hvorledes det sætter præmisserne 

for dannelsesidealerne i dag. For selvom det i mindre grad end tidligere diskuteres hvilke idéer og 

værdier, der er baggrund for politiske beslutninger, så er de ikke desto mindre valg og fravalg 

baseret på overvejelser om hvad der ”virker” og hvad der er ”rigtigt”.  Derfor må 

konkurrencestaten også have dannelsesidealer, på trods af at dannelsesbegrebet og et normativt 

udgangspunkt ofte sættes i direkte modsætning til konkurrencestatens ”uddannelsesmål” og 

”kompetencefokus” på baggrund af ”påvirkning og tilpasning” (Pedersen, 2011: 14).  

Dannelsesidealerne fremanalyseres igennem en idéhistorisk begrebsanalyse af de 

erkendelsesteoretiske grundantagelser, der sætter de konstituerende rammer for 

konkurrencestatens videnshorisont. I denne sammenhæng vil der blive fokuseret på tre 

hovedpunkter. Nemlig hvorledes forholdet mellem struktur og aktør fastsættes, hvilken 

rationalitet der gør sig gældende, og den tidslige forståelse der arbejdes med. Herunder vil der 

mere konkret blive fokuseret på hvilken forståelse af begreber om staten, subjektet, kausalitet og 

erkendelse der fremtræder i konkurrencestaten og i det teoretiske grundlag for den 

uddannelsesforskning, der knytter sig hertil. Det er interessant, at uddannelsesforskning, der tager 

udgangspunkt i Niklas Luhmanns socialkonstruktivistiske systemteori, har vundet stor indflydelse i 
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disse år og tilsyneladende kobler sig effektivt til konkurrencestatstankegangen. Derfor bliver det 

erkendelsesteoretiske sammenspil for denne kobling også yderst relevant for mit formål om at 

fremanalysere og diskutere konkurrencestatens dannelsesidealer. Først og fremmest er mit sigte 

at fremanalysere grundlaget for konkurrencestatens usagte dannelsesidealer igennem en 

undersøgelse af de centrale idéer, der virker konstituerende for dette blik. På denne måde 

forsøger jeg at undersøge det teoretiske grundlag for uddannelsespolitikken i dag. Dette fokus 

leder mig til følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål: 

 

Problemformulering 

Hvilke centrale idéer former konkurrencestatens dannelsesidealer? 

 

Arbejdsspørgsmål 

 Hvilken videnshorisont og analyseteoretisk tilgang strukturerer det erkendelsesmæssige 

grundlag for OKP’s diagnostik i Konkurrencestaten?  

 Hvorledes danner den analyseteoretiske tradition inden for ny-institutionalismen og 

systemteorien et fælles fundament for OKP og Niklas Luhmann?   

 Hvad er de erkendelsesmæssige grundantagelser i Luhmanns systemteori, og kan de siges at 

føre til et samfundssyn der ligner libertarianismens?  

 Hvordan artikuleres konkurrencestatens usagte dannelsesidealer i dag? 

 Hvorfor kan undervisningssystemet og konkurrencestaten ikke forholde sig til dannelse og 

normativitet?  
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Fokus og fremgangsmåde  

Først og fremmest er specialet en idéhistorisk undersøgelse af intellektuelle grundlag for 

konkurrencestaten og fremkomsten af dens dertilhørende dannelsesidealer. Derfor starter 

analysen med at introducere konkurrencestatsbegrebet og bogen af samme navn, der indførte og 

udbredte det som samfundsbeskrivende i Danmark. Først og fremmest spørges der ind til hvilken 

videnshorisont og analysemetodiske tilgang der strukturerer det erkendelsesmæssige grundlag for 

OKP’s diagnostik af staten og samfundet i dag, som en konkurrencestat. Men for at forstå 

tilgangen må hans bog Markedsstaten fra 2014 analyseres, da OKP i denne foretager en 

arkæologisk, foucaultinspireret, undersøgelse af det historiske grundlag for konkurrencestaten 

som samfundsforestilling. Herigennem finder han den historiske forståelsesramme for de usagte 

præmisser, han tog for givet (de stille præmisser), som strukturerede den samlede epistemiske 

forestilling der gjorde konkurrencestaten historisk mulig som samfundsforestilling. Derudover 

hævder han også at finde det empiriske grundlag for I-D-I-O-T-modellen, der strukturerer metoden 

for den diagnostiske analyse i Konkurrencestaten. Analysen lægger altså ud med en undersøgelse 

og diskussion af de centrale erkendelsesmæssige idéer og den bestemte kausalitet, der 

strukturerer OKP’s beskrivelse af staten som en konkurrencestat.  

Denne undersøgelse gør det klart, at OKP’s konkurrencestatsforestilling beror på en lineær 

kausalitetsforståelse, hvor idéen om, at den åbne globale konkurrence sætter vilkårene for statens 

politiske handlen, der igen sætter betingelserne for og derved former aktøren (borgeren) efter 

disse krav, er determinerende. Der er altså tale om en form for strukturalistisk top-down 

funktionalisme, hvor strukturerne - forestillingerne og dernæst staten og institutionerne, tilskrives 

al agens og derved iagttages som det mægtige historiske subjekt, der skaber samfundets praksis 

og betingelserne for aktøren.  

Derefter undersøges den analysemetodiske tradition OKP arbejder indenfor. Dette gøres, da det 

står klart, at det konkurrencestatsparadigme og den agenstilskrivelse og kausalitetstænkning, han 

er medskaber af, i høj grad kan iagttages som en konsekvens af de grundlæggende 

erkendelsesmæssige antagelser, der er iboende den politologiske tilgang han arbejder indenfor, 

kaldet ny-institutionel teori. Dette er især interessant, da OKP gør meget ud af, at hans metodiske 

tilgang ikke er et valg, men har grundlag i ”virkeligheden”, altså hans empiriske iagttagelser af 
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hvorledes nationale transformationsprocesser forløber. Dette finder jeg interessant, da jeg 

iagttager dette som en uvillighed til at reflektere over ens egen forforståelses konsekvenser og 

forsøge at (med)tænke en reciprok kausalitet, hvor aktøren og den samfundsmæssig praksis også 

medtænkes som handlekraftigt grundlag for de idéer, der igen transformerer samfundet. Derfor 

diskuteres det paradoksale forhold i, at OKP kan siges at genfinde og re-verificere det teoretiske 

grundlag, der strukturerer hans forskningstilgang, i sin egen empiriske undersøgelse.   

Hernæst undersøges systemteorien som historisk teoretisk grundlag for både ny-

institutionalismen og Niklas Luhmann, hvis teori er populær blandt flere af de indflydelsesrige 

uddannelsesforskere. Talcot Parsons systemteori og blik undersøges som den centrale 

idehistoriske inspiration for deres tænkning. Teoriens erkendelsesmæssige udgangspunkt og de 

centrale idéer udforskes, da jeg herigennem mener at finde en stor del af det strukturerende 

grundlag, der stadig ”virker” og har konsekvenser igennem ny-institutionalistisk og 

Luhmanninspireret systemteoretisk forskning og dets indflydelse. Herunder undersøges teoriens 

udgangspunkt i et opgør med Thomas Hobbes problemstilling i ”Leviathan”, dens grundlæggende 

udviklingstanke, teoriens forhold mellem og beskrivelse af struktur, aktør og tilskrivelse af agens.  

Derefter undersøges Niklas Luhmanns socialkonstruktivistiske systemteori igennem en analyse af 

modsætninger og ligheder med Parsons. Herunder diskuteres teoriens analytiske konsekvenser af 

at iagttage alt som kommunikation og mennesket som autopoietisk system. Derefter undersøges 

det kritiske potentiale for at relatere Luhmanns systemorienterede bliks konsekvenser til den 

amerikanske filosof Robert Nozicks anarko-kapitalistiske libertarianisme.  

Efterfølgende vil det blive undersøgt og diskuteret, hvorledes det fremanalyserede 

erkendelsesteoretiske grundlag for konkurrencestatens usagte dannelsesidealer artikuleres i dag. 

Da både konkurrencestatstanken og systemteorien ikke vil forholde sig normativt, så må 

artikulationen findes igennem OKP og uddannelsesforskernes syn på uddannelsessystemet og 

deres læringsbegreber.  

Til slut vil jeg diskutere hvorfor undervisningssystemet ikke kan forholde sig til dannelse og 

normativitet. Dette vil jeg gøre ved at diskutere to paradokser, jeg iagttager som centrale herfor: 

Nemlig, at uddannelsessystemet på baggrund af sit erkendelsesteoretiske grundlag og tidens 
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frihedsbegreb ikke kan forholde sig til det pædagogiske paradoks. Og at pædagogik ikke iagttages 

som videnskab og derfor har legitimeringsproblemer.  

 

Erkendelsesteoretisk udgangspunkt 

Mit mål med dette speciale er, som sagt, en dybere undersøgelse af begrebet `konkurrencestat´ og 

at forsøge at fremanalysere konkurrencestatens dannelsesidealer. Mit valg af analysestrategisk 

udgangspunkt tager afsæt i et ønske om at åbne for og undersøge de centrale idéer, der virker 

konstituerende for konkurrencestatstankegangen, og derigennem at undersøge det teoretiske 

grundlag for den uddannelsespolitiske udvikling, der i dag påvirker universitet og de andre 

uddannelsesinstitutioner. Jeg går til analysen igennem en både diakron og synkron undersøgelse. 

Dette gøres ved både at undersøge den erkendelsesmæssige tilgang bag konkurrencestatens 

tilblivelses- og transformations-historie, og ved at analysere den samtidige relation det indgår i 

inden for forskningen, der påvirker uddannelses-debat og -politik. Denne tilgang vælges, da jeg 

mener, at man i en undersøgelse af begrebers betydning både må se på deres historiske udvikling 

og de semantiske kampe og modbegreber de er formet af. Med denne tilgang går jeg i hælene på 

en af de mest betydningsfulde begrebshistorikere, Reinhart Koselleck. For ham er det essentielt at 

den synkrone eller diakrone metode ikke står alene, men at de hele tiden står i gensidig relation til 

hinanden: ”It remains neccesary to use both procedures, for they are mutually complementary.” 

(Koselleck, 2004: 221). Grunden til dette er, at man let ender i en renset ordhistorie uden blik for 

semantiske kampe og modbegreber, eller i ren social-/politisk historie uden blik for de lange 

udviklingslinjer. Men da mit speciale først og fremmest er en undersøgelse og diskussion af 

teoriers erkendelsesmæssige grundlag og sammenhæng, vil jeg forsøge at gå ind på teoriernes 

præmisser og være påpasselig med at lægge et fast analysestrategisk blik og begrebsapparat ned 

over empirien. Dette skyldes, at jeg vil forsøge at undersøge de bagvedliggende idéer, der former 

disse tilgange og deres konsekvenser, uden at tabe for meget i en translationsproces til et forud 

valgt begrebsapparat. Dette finder jeg også meget nærliggende, da jeg i analysen blandt andet vil 

diskutere de potentielle konsekvenser ved dette i forbindelse med Niklas Luhmanns rensede 

begrebssystem.  
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Som tidligere nævnt er det en analyse af hvilke idéer om dannelse, der ligger i 

konkurrencestatstankegangen i dag. Derfor er det metodisk vigtigt at reflektere over forholdet 

mellem begreb, dets meningstilskrivelse og det objekt der forsøges beskrevet. Jeg vil derfor 

herunder diskutere denne semiotiske triade og relevante problemstillinger i denne forbindelse. 

Semiotikeren og filosoffen Charles Sanders Peirce udviklede fra midten til slutningen af 1800 tallet, 

som den første, en tegnteori omkring et sådan tredelt relationelt forhold mellem tegn, objekt og 

interpretant (Peirce edition Project, 1998: 478). For eksempel ville begrebet `konkurrencestat´ i 

denne teoretiske sammenhæng være tegnet, der står i et forhold til det objekt det beskriver –  for 

OKP, en kompleks statsform. Interpretanten er hos Peirce den ”tanke” eller idé, der begriber at et 

givent tegn står for en given genstand (objektet). Altså det bevidsthedsforhold som forbinder 

tegnet med det, det anvendes til at beskrive (Kjørup, 2003: 80). Det er netop dette triadiske 

forhold mellem begreber, de sagsforhold de forsøger at beskrive og så de 

meningstilskrivelser/idéer der forbinder disse to og relaterer det til bredere forestillinger inden for 

et givent område, der er centralt for min begrebsanalyse.  Disse forestillinger eller idéer, hvad 

enten de handler om et samlet hele eller forståelsen af enkelte sagsforhold, har stor kraft, da de 

tilskriver mening og fungerer som forklaringsmodeller for vores erfaringer og forståelser af 

forholdet mellem begreber og det de beskriver. Derfor vil jeg i min tilgang være inspireret af folk 

som førnævnte Koselleck, da han har udviklet et teoretisk apparat for idéhistorisk begrebsanalyse 

med blik for de dynamiske sociale og politiske forhold, der former begrebers udvikling og 

betydning. Hvor Peirce grundlagde forståelsen af den omtalte triadiske semiotiske relation, så 

anvender Koselleck denne indsigt i en begrebsanalyse, med fokus på de politiske kampe og 

hvordan begreber er med til at forme hinanden over tid. Både Peirce og Koselleck udgør en 

betydelig del af min forforståelse, der strukturerer min forståelse af meningsskabelse og min 

tilgang i begrebsanalysen. 

 

Idéer der virker 

Herunder vil jeg forklare hvorfor meget af specialet vil kredse om ord som idéer og 

meningsskabelse. Først og fremmest er dette speciale en undersøgelse af bestemte dominerende 

idéer og de meningsskabende strukturer, de indgår i. Jeg er her inspireret af, hvad der er blevet 
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kaldt det ” the ideational turn” i samfundsvidenskaberne. Som to af de centrale figurer herunder, 

Daniel Béland og Robert H. Cox skriver: 

” …ideas shape how we understand political problems, give definition to our goals 

and strategies, and are the currency we use to communicate about politics. By giving 

definition to our values and preferences, ideas provide us with interpretive 

frameworks that make us see some facts as important and others as less so.” (Béland 

and Cox 2011) 

Idéer fungerer som fragmenterede forståelser omkring forhold i verden. Hvis idéen er en samlet 

forståelse/fortælling om samfundet, livet, ja hvordan verden fungerer, så er der tale om en 

helhedsidé, en ideologi. Disse idéer, om de handler om et samlet hele eller forståelsen af enkelte 

sagsforhold, har stor kraft, da de tilskriver mening og fungerer som forklaringsmodeller for vores 

erfaringer. De hjælper os med at forstå, sortere og handle på baggrund af alle de informationer, vi 

modtager og de erfaringer, vi gør os. På den måde ”virker” idéer og har stor indflydelse på 

hvordan vi handler fremadrettet. Idéer og vores abonnering på specifikke idéer er altså med til at 

forme vort samfund og verden. Derfor er idéer og hvordan idéer virker – både på et forståelses- og 

handlings-niveau, yderst essentielt for at forstå samfundsudviklingen. Det er dog vigtigt at forstå 

forholdet mellem idéer og samfundets praksis, som en kontinuerlig vekselvirkning. Nemlig det 

forhold at idéer betinger handlinger samtidig med, at aktørers handlinger både skaber og 

reproducerer idéer. På samme måde som denne dobbeltsidede sociale praksis kendes fra Anthony 

Giddens’ brobyggende strukturationsteori (Giddens, 1986), der forsøgte at overvinde det klassiske 

dualitetsproblem mellem struktur og aktør i sociologien. For eksempel virker helhedsidéer 

(ideologier) såsom socialismen og liberalismen tilbage på samfundsøkonomien igennem den 

økonomiske politik og ageren de muliggør. Men idéer, såsom dem, opstår først og fremmest fordi 

mennesker handler på bestemte måder og har behov for at forstå deres handlinger i en 

meningsskabende sammenhæng, der begriber dem selv i relation til deres omverden, for at 

handle fremadrettet. Altså må man huske at tænke mennesket som udgangspunkt for både 

refleksionsprocessen, der skaber idéer, og menneskelig handlen i sig selv. Meningsskabende 

strukturer opstår på baggrund af menneskets væren som sprogligt væsen. Men vi er som 

mennesker født ind i, eller kastet ind i, en allerede eksisterende verden fuld af meningsskabende 

strukturer. Udgangspunktet for vores væren -derved både for vores erkendelse og handlen, er som 
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Heidegger pointerede det i sit hovedværk ”Væren og tid” (Heidegger, 2007), givet ved en 

kastethed (Geworfenheit). Der er oplagt at foretage undersøgelser af disse strukturer, men vi må 

ikke glemme vores egen rolle som både situeret i og medskabende til disse meningsskabende 

strukturer (idéer). Dette er et generelt kritisk opråb til forskning i den 

systemteoretiske/strukturalistiske tradition og til mig selv i denne undersøgelse af de centrale 

idéer, der former konkurrencestatstankegangen og bliver udslagsgivende for dens idéer om 

dannelse. For i en undersøgelse af forskning, der ligger inden for en sådan strukturalistisk 

tradition, er det er en udfordring ikke at reproducere de samme snævre årsags-virkningsforhold og 

på den måde at komme til at udskrive vekselvirkningen mellem struktur og aktør, og aktørernes 

(menneskets) agens og derved dets aktive (med)skabende rolle. Dette dobbelte forhold, og 

manglen på dette i konkurrencestatens blik, får en central rolle i min analyse og diskussion.  

Men for at komme tilbage til hvorfor jeg har valgt at tage udgangspunkt i en idéhistorisk tilgang til 

det erkendelsesmæssige grundlag for den nuværende uddannelsespolitik, vil jeg herunder 

præcisere dette yderligere. Da menneskets skabelse og orientering i forhold til meningsskabende 

idéer virker medstrukturerende for vores fælles forståelse og ageren, er disse også essentielle at 

undersøge, hvis man vil forsøge at forstå uddannelsespolitikken i dagens Danmark. Som jeg har 

stillet skarpt på i indledningen, er konkurrencestatsidéen helt essentiel for den politik og de 

reformer, der laves i dag. Måske især på uddannelsesområdet, da Danmarks selvproklamerede 

grundstof er og skal være viden og innovation, og uddannelsessektoren følgeligt iagttages som et 

af de centrale konkurrenceparametre der kan og skal optimeres.  

Derfor anser jeg det som yderst relevant at lave denne idéhistoriske undersøgelse af begrebet 

`konkurrencestaten´ og dets erkendelsesmæssige strukturerende præmisser, der kan siges at 

fungere som tavse betingelser og afføde konkurrencestatens dannelsesidealer. Formålet er 

overordnet at undersøge, hvordan begrebet og idéen om staten som en konkurrencestat påvirker 

og er med til at forme uddannelsespolitikken og derved også universitetet. Endvidere vil jeg 

undersøge hvad det er for nogle dannelsesidealer, dette blik medfører. For selvom det ofte er 

modstanderne af den nuværende politik og konkurrencestatstankegangen der taler om dannelse 

eller manglen herpå, så må konkurrencestaten som ideologi, omend implicit, siges at have 

dannelsesidealer. Med dannelsesidealer menes der de pædagogiske og didaktiske idealer, som 

konkurrencestaten sætter mulighedsbetingelserne for. Altså, idealer om hvilke værdier og normer 
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der skal være udgangspunktet for den dannelsesproces, vi vælger at forme vores børn og unge 

idennem. Dog forsnævres den politiske diskurs og retorikken kredser, når der laves policy i dag, 

ofte omkring argumenter om politikkens nødvendighed på baggrund af hvad der beskrives som 

nøgtern deskriptiv empiri – ofte i form af makroøkonomiske nøgletal og kvantificerbare 

undersøgelser, såsom Pisa-undersøgelserne og John Hatties statistiske metastudier af 

undervisningsformers lærings-effekt (Hattie, 2013). Dannelsesbegrebet har ellers historisk haft en 

mere omfattende meningsdimension, der med sit ophav i oplysningstiden og den tyske idealisme i 

højere grad var en værdi- og ideologisk orienteret skabelsesproces mod et humanistisk ideal om 

det fuldkomne menneske (Jeppesen & Kristensen, 2002: 101). Men i dag synes det nu mere og 

mere determineret af konkurrencestatens singulariserende forudsætning om at velfærd kun 

opretholdes igennem økonomisk vækst. Men selvom det i mindre grad end tidligere diskuteres 

hvilke idéer og værdier, der er og skal være baggrund for politiske beslutninger, så er de ikke desto 

mindre valg og fravalg baseret på overvejelser om hvad der ”virker” og hvad der er ”rigtigt”. Og 

netop da uddannelsespolitikken sjældent har et værdipolitisk udgangspunkt i dag og 

dannelsesidealerne ofte kun kommer indirekte til syne igennem teoretiske og metodiske 

udgangspunkter, der kan afkodes igennem en analytisk læsning af uddannelsespolitiske 

retningslinjer, reformer, forskning og debat, så iagttager jeg det som vigtigt at fremanalysere de 

idéer der abonneres på og hvordan de bliver forudsætninger for hvad jeg kalder 

konkurrencestatens dannelsesidealer.  

Da specialet primært er en idéhistorisk begrebsanalyse og har et sigte om at undersøge de 

centrale statsteoretiske og ontologiske idéer der danner det erkendelsesmæssige grundlag for den 

nuværende uddannelsespolitik, så antages det dermed også, at idéer strukturerer og danner en 

stor del af grundlaget for vores muligheder for at begribe og handle i verden. For at underbygge 

dette, er det nødvendigt at udfolde min erkendelsesteoretiske tilgang i specialet.  

 

Erkendelsesteoretiske og ontologiske refleksioner 

Først og fremmest tager min erkendelsesteoretiske tilgang, som sagt, afsæt i min 

forskningsgenstand, der er begreber og de meningsstrukturerende idéer der knytter sig til disse. 
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Derfor er fokus rettet mod sproget som strukturerende for vores mulighed for at undersøge og 

begribe verden, og handle heri.  

 

Vores mulighed for at reflektere over sanselige indtryk går gennem vores sproglige bevidsthed. Vi 

må så at sige begribe verden igennem sproget, hvis vi ikke blot handler instinktivt. Og vores eneste 

mulige tilgang til at undersøge verden og os selv er igennem sproget. Selv når genstanden, der 

undersøges, er fysiske ting eller før-sproglige processer. Her skriver jeg i forlængelse af 

fænomenologiens grundlæggende konstateringer af, at vi kun har adgang til fænomener sådan 

som de fremtræder for os igennem vores erfaring. Og selvom vi oplever verden igennem mange 

sansers indtryk, så kan vi kun reflektere eller bevidstgøre os selv (og følgelig andre) om 

oplevelserne igennem en sproglig bevidsthedsproces. Dette udgangspunkt ligger også lige for, når 

jeg vil undersøge konkurrencestatsbegrebet og fremanalysere forudsætningerne for dets 

dannelsesidealer. Således vil mit ontologiske og erkendelsesteoretiske udgangspunkt i sprogets 

centrale rolle i udviklingen af samfund og kultur medføre følgende tilgang: Nemlig en idéhistorisk 

begrebsanalyse af den intellektuelle historie - grundlaget for den akademiske tilgang til 

(ud)dannelses-forskning og -politik. Altså sproglige kilder i form af nutidige og historiske tekster 

inden for politologi, sociologi, filosofi og uddannelsesforskning, og enkelte videoer af 

forelæsninger omhandlende konkurrencestatsoptikkens indflydelse i dag. Når jeg skriver 

intellektuel historie relaterer jeg til, at målsætningen er at undersøge de idéhistoriske og 

erkendelsesteoretiske grundlag, der kan spores i konkurrencestaten og dens dannelsesidealer. Her 

tænker jeg på hvilket grundlæggende ontologisk og epistemologisk syn der kan spores og mere 

specifikt på, hvordan forholdet mellem struktur, aktør og agens fastsættes, hvilken rationalitet der 

gør sig gældende, og den tidslige forståelse der arbejdes med.  Derudover vil der mere konkret 

blive fokuseret på hvilken forståelse af begreber om staten, subjektet, kausalitet og erkendelse, 

der fremtræder i konkurrencestaten og i det teoretiske grundlag for den uddannelsesforskning, 

der knytter sig hertil. Subjektsbegrebet forstås her som den formende position, mennesket gives i 

et værk eller en beskrivelse. Dette er yderst vigtigt for, hvorledes subjektet beskrives, og sætter 

også dets mulighedsbetingelser inden for denne beskrevne virkelighed. Hvilken subjektsforståelse 

der arbejdes med i en teori, fortæller derfor også om hvilket menneskesyn der råder, og hvilke 

konsekvenser dette kan have. Kausalitetsbegrebet bliver også et centralt fokus i dette speciale. 
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Kausalitetsbegrebet dækker over den forståelse af årsag-virkningssammenhænge der er på spil. 

Ved at undersøge hvilken kausalitetsforståelse, der anvendes, kan man udlede hvilken 

sammenhæng mellem et sagsforhold og muligheden for at afdække hvilke 

nødvendige/tilstrækkelige faktorer (årsager) der sættes for denne virkning. Denne forståelse 

beskriver hvilken logikform (rationalitet) der abonneres på til at beskrive de historiske forhold, der 

kan sættes som årsag til forhold i nutiden, og hvorledes disse menes at kunne fremskrives ind i 

fremtiden som forudsigelser. Hvilken vej årsags-/virkningsforholdet opfattes, hvad der defineres 

som tilstrækkelige faktorer for en hændelse, og forståelsen af i hvilket omfang vi overhovedet kan 

begribe årsager og hændelser meningsfuldt, er alt sammen essentielt for hvilke erkendelses- og 

handlemuligheder der stilles til rådighed inden for en given samfundsforestilling. Til slut vil det 

blive diskuteret om eller hvordan der skelnes mellem en deskriptiv og en normativ tilgang til 

forskning og erkendelse. Dette er de emner, der vil blive de mest centrale omdrejningspunkter i 

analysen.  

Det at rette blikket mod det intellektuelle grundlag for uddannelsespolitikken i dag kan kritiseres 

for at tilskrive den akademiske verden for meget indflydelse på den historiske udvikling og være 

for funderet i en overbevisning om, at udviklingen kan efterrationaliseres gennem en stringent 

semiotisk logik. Dog kan det som fremvist i min indledning ikke undervurderes i hvor stor grad Ove 

Kaj Pedersens bog og indførelse af `konkurrencestatsbegrebet´ i Danmark har sat ord på og 

påvirket politik, herunder uddannelsespolitikken. Samtidig er de tidligere nævnte 

uddannelsesforskere, der arbejder inden for denne tankegang, i høj grad med til at sætte den 

forskningsmæssige og politiske dagsorden herhjemme. De arbejder netop selv inden for en 

akademisk tradition, hvor man i høj grad skal stå til ansvar for sin videnskabelige tilgang og sine 

argumenters rationalitet. Derfor bliver en kritisk analyse af dette også en åbenlys tilgang til at 

undersøge tidens dannelsesidealer, og diskutere de potentielle kausale konsekvenser og 

paradokser, deres epistemologiske udgangspunkter rummer.  

Når jeg argumenterer for relevansen af at undersøge og følge grundlæggende idéers 

erkendelsesteoretiske udgangspunkt til dørs, så bygger det på en antagelse om, at kommunikation 

i høj grad skal følge en historisk socialt vedtaget semiotisk logik, hvis den skal føre til bred 

forståelse, og dens synspunkter skal iagttages som gyldige. Sproglig kommunikation skal altså leve 

op til nogle historisk udviklede krav for gyldighed. I denne sammenhæng vil den sproglige logik, 
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eller rationalitetsform om man vil, som vi tillægger gyldighed i dag være en sproglig logik, der 

baserer sig på en primært lineær kausalitetsforståelse. På en måde er gyldighedsfordringer for 

kommunikation såsom dem Jürgen Habermas fremfører i ”Teorien om kommunikativ handling” 

(Habermas, 2005) gældende i samfundet, men de er ikke idealistiske påbud, men nogle 

hegemonisk konstituerende gyldighedskriterier for sproglig logik, der er dannet igennem en 

vekselvirkning mellem menneskets egne oplevelser af årsagssammenhæng i verden og den sociale 

overenskomstproces. En del af denne proces foregår dog i større eller mindre grad på et 

ureflekteret grundlag, da vi, for at vende tilbage til Heideggers kastethed, må forsøge at begribe 

verden fra en position der allerede er situeret i et virvar af meningsskabende strukturer 

(ideologier). Disse stiller som visse nationale og globale legitimerings-logikker, såsom 

neokapitalistiske ideologiske forestillinger (herunder konkurrencestatens), en vis rationalitet for 

blandt andet sammenhængen mellem vækst og velfærd og en streng lineær forståelse af årsags-

virkningsforholdet mellem global økonomisk konkurrence og Danmarks fremtid. 

På den måde bliver den lineære kausalitet et semiotisk gyldighedskriterium der styrer hvilke idéer, 

forklaringer og meningssammenhænge, der bliver godtaget i offentlig kommunikation, og hvilke 

der ikke gør. Især inden for det akademiske felt, da det har en så stor tradition for denne hårde 

type rationalitet, der i dag har sin reneste artikulation i New Public Management ideologien, der 

har så stor indflydelse på styringen i det offentlige. I forlængelse heraf mente den franske 

litteraturkritiker og filosof, Roland Barthes, at menneskets største begær, er begæret efter mening 

(Barthes, 1999: 80). På den måde kan vores begær efter at forstå verden og skabe sammenhæng 

heri følgelig siges at strukturere en udbredelse og blåstempling af idéer, der kan skabe en 

stringent forståelig meningsfuldhed, såfremt denne kan indløses funktionelt og pragmatisk i ens 

omgang i/med det omgivende samfund. På den anden side har idéer, der ikke ligger inden for den 

mest godtagne meningsskabende logikform, den konventionelle kausalitet, det svært. Derfor 

beror dette speciale også på en undersøgelse af idéer og en analyse af deres logik. For når vores 

samfund i høj grad følger en særlig sproglig logik, kan konsekvenserne af hegemoniske begrebers 

idémæssige blik også til dels perspektiveres fremad. Og på den måde kan det at undersøge 

konkurrencestatstankegangens værdi- og erkendelsesmæssige udgangspunkter og følge dem til 

dørs også give et billede på mulige konsekvenser, hvis den bliver behandlet som ontologisk og 

normativ præmis for uddannelsespolitikken fremadrettet. Dette fokus på lineær årsags-virknings-
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kausalitet skal ikke iagttages som et udtryk for, at jeg mener at verden som udgangspunkt er 

struktureret efter denne lovmæssighed. Denne logik løber nemlig ind i problemer som 

forklaringsmodel i mange henseender. Det at forstå kausalitet som en universel ordningslov i 

universet er problematisk i et historisk perspektiv. Semiotikeren og stifteren af den amerikanske 

pragmatisme, Charles Sanders Peirce undersøgte også kausalitetsbegrebet og skrev meget sigende 

således:  

“Those who make causality one of the original uralt elements in the universe or one 

of the fundamental categories of thought, - of whom you will find that I am not one, - 

have one very awkward fact to explain away. It is that men’s conceptions of a cause 

are in different stages of scientific culture entirely different and inconsistent. The 

great principle of causation which, we are told, it is absolutely impossible not to 

believe, has been one proposition at one period in history and an entirely disparate on 

(at) another and is still a third one for the modern physicist. The only thing about it 

which has stood (….) is the name of it.” (Peirce, 1992: 197)  

Og som han nævner, løber man også ind i andre kausalitetsforståelser i forskellige tider og inden 

for forskellige felter. Også i dag løber denne logikform ind i problemer inden for den moderne fysik 

ift. kvantefysikkens observerede brud på denne type logik og mere relevant ift. emnet, inden for 

kompleksitetsproblematikken.   

Når det der forsøges at begribes, er noget så komplekst som det sociale og i dette tilfælde idéer 

om stat og uddannelse og deres konsekvenser, vil ethvert forsøg på at forklare en lineær kausal 

sammenhæng og forklare årsag og fremtidige virkninger, virke reduktionistisk og være behæftet 

med store usikkerheder på grund af samfundets enorme kompleksitet. Dog er denne form for 

logiske tænkning den mest godtagne, og derfor ”virker” den også og er med til at strukturere 

samfundet, da idéer, der følger denne, nyder popularitet. Vi kan siges at strukturere og medskabe 

en bestemt kausalitet i verden.  

Og den iboende logik i konkurrencestatsidéen er i høj grad ordnet inden for en sådan logik. Derfor 

bliver den ovenstående forståelse af, hvad jeg vil kalde en stram og simplificerende logik, relevant 

ift. hvad der strukturerer konkurrencestaten og dens dannelsesidealer, og hvorfor disse står så 

stærkt i dag. En ideologisk simpel og ensrettet kausalitetsforståelse giver os en meningsskabende 
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helhedssammenhæng, hvilket giver os tryghed og et sikkert grundlag for vores væren og fremtid. I 

forlængelse af kompleksitetsproblematikken er det problematisk at vi, måske i forlængelse af 

Barthes’ beskrivelse af vores begær efter mening, har en tendens til at overvurdere vores viden og 

mulighed for at forstå verden og dens udvikling. Derfor har vi en tendens til at undervurdere, at 

verden er mere kompleks end vi kan begribe, og at begivenheder, der er uforudsigelige, nogle 

gange indtræffer. Der er der, også inden for videnskaben, en tendens til at beskrive viden og 

teorier som fuldkomne og sande, selvom vi kun kan tale om sandsynligheder i forhold til de 

foregående (ikke fuldstændige) observationer af mulige årsagsforhold, der er gjort. Dette kan føre 

til, at man glemmer at medtænke muligheden for, at det ikke planlagte, det usandsynlige, kan ske. 

Dette forhold kan også forstås som en tendens til hvad der kaldes induktionsproblemet. Nemlig, at 

vi aldrig kan konkludere noget endegyldigt om verden, lige meget hvor mange observationer vi 

har. Et klassisk eksempel på dette problem er det at gå fra udelukkende at observere hvide svaner, 

til at formulere aksiomet – Alle svaner er hvide (Popper, 2005: 4). Hvis man kun har observeret 

hvide svaner, kan sorte svaner (australsk svaneart) ikke begribes som statistisk mulighed, før de 

observeres. Men i forlængelse af statistiker Nassim Nicholas Talebs ”Black swan theory” (Taleb, 

2010), må vi lære af de mange umiddelbart usandsynlige og uforudsigelige begivenheders 

indtræffen igennem historien ved at have respekt for muligheden for det, der ligger uden for vores 

kausalitetsforståelse, og forsøge at medtænke usandsynligheder eller tilfældigheders indtræffen. 

Jeg vil diskutere disse problemstillinger dybere i forhold til OKP’s kausalitetstænkning i 

Konkurrencestaten og Markedsstaten i analysen af disse. 

Men før jeg begynder analysen, vil jeg udfolde min analytiske tilgang og fagtermer. Jeg forsøger 

igennem en respekt for begrebernes kontekstuelle betydning at undersøge det 

erkendelsesgrundlag, der ligger i disse, på deres egne præmisser. Dette er naturligvis et 

forskningsideal, da jeg vedkender mig fænomenologiens og hermeneutikkens grundantagelse om, 

at vi ikke kan undsige os vores egen subjektive bevidsthed som grundlag for vores væren i og vores 

erfaring af verden. Samtidig udgør vores sproglige bevidsthed og vores vidensreservoir af 

forforståelser altid en klangbund for vores mulige forståelse af nye sansninger. Det 

forskningsmæssige ideal at forsøge at forholde sig så objektivt og nuanceret til 

forskningsgenstanden omtales også af nogle som det at have et deskriptivt udgangspunkt frem for 

et normativt. Dog er selve det at have et ideal et normativt udgangspunkt, baseret på 
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erfaringsbaserede værdier. I stedet for at frastå sig og abstrahere fra subjektiviteten, må man 

bevidst forholde sig til den, og hvorledes man i højeste grad kan suspendere den. Eksempler på 

pragmatiske idealer for dette er fænomenologiens fader Edmund Husserls fokus på begreberne 

`epoché´ og `reduktion´:  

”Epochéen er betegnelsen for vores suspension af den naive metafysiske indstilling og 

kan derfor betragtes som den filosofiske indgangsport (Husserl 1962a, 260), mens 

reduktionen er betegnelsen for vores tematisering af sammenhængen mellem 

subjektiviteten og verden.” (Zahavi, 2003: 22)  

Dog har alle videnskabsteoretiske realismer og svage konstruktivismer (pragmatisme og 

hermeneutik) lignende idealer eller ”best practice” for den forskningsmæssige erkendelsespraksis. 

De arbejder alle direkte eller indirekte ud fra en ontologisk realisme og efter metoder for bedst 

mulig erkendelsespraksis. Selv de stærke konstruktivismer må i sidste ende have et ontologisk 

udgangspunkt, når de kommunikative kampe og sprogspillenes konsekvenser eller fælles erfarede 

udgangspunkters betydning kommer på tale. Man kan sagtens beskrive betydning til og have del i 

en begivenhed uden at forstå dens komplekse sociale og fysiske kontekst. Et ikke uskyldigt 

eksempel på dette er, som Ole Fogh Kirkeby skriver; ”… det at melde sig under fanerne for det, 

man tror, er en national sag, men som i virkeligheden viser sig at være fascistisk ledet… ” (Kirkeby, 

2013: 19). Etisk må man derfor både forholde sig til, hvordan begivenheder eller fænomener 

tilskrives betydning i erfaringsprocessen, og hvilke konsekvenser disse meningstilskrivelser har i 

form af handlinger. På denne måde kan det normative udgangspunkt for tilstræbelsen efter så 

sand og etisk erkendelse som muligt være ens. Derfor går jeg metodisk til værks, som jeg gør. Med 

et erklæret normativt udgangspunkt der tager afsæt i idealer, der på en måde deler positivismens 

sandhedsideal og derfor også forsøger at medtænke fænomenologiens indsigt for erkendelse. 

Samtidig tager min indgangsvinkel på samme tid udgangspunkt i et etisk ansvar for at undersøge 

begivenhedernes nuværende og mulige fremtidige konsekvenser, uden at jeg iagttager dette som 

modsatrettede indgangsvinkler. Derfor vil det også blive behandlet kritisk i analysen, når nogen 

forsøger at opsætte et paradoksalt skel mellem deskriptiv og normativ forskning og ikke i det 

mindste diskutere dette mere reflekteret. 
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Analyse 

Konkurrencestaten 

Konkurrencestatsbegrebet er ikke Ove Kaj Pedersens egen opfindelse, hvilket han også selv skriver 

i bogen (Pedersen, 2011: 73). Den engelske professor i global politisk økonomi, Philip G. Cerny 

anvendte allerede begrebet (the competition state) i bogen “The Changing Architecture of 

Politics” fra 1990 til, at beskrive en stat der i højere grad bliver en markedsaktør, der intervenerer 

med det formål at give staten komparative fordele i en tid med en mere åben global økonomi 

(Cerny, 1990: 241). Der er derved tale om en form for åben og offensiv konkurrencestats-strategi, i 

og med at den overvejende tager udgangspunkt i international frihandel. Og i stedet for defensivt 

at lukke sig om sig selv som nation bl.a. igennem høje toldmure, så forsøger staten at opnå 

komparative fordele igennem optimering af statens teknologiske og produktionsmæssige styrker. 

Det er på den måde også fremkomsten af at hovedsageligt iagttage staten som en virksomhed, der 

skal skabe vækst og opnå komparative fordele i forhold til dens omverden af konkurrenter. De 

områder staten på denne baggrund især vil have fokus på at fremme igennem den fremtidige 

policy er ifølge Cerny ”enterprise, innovation, and profitability in both private and public sector.”  

(Ibid: 205). Dette er den samme type definition som OKP anvender til at beskrive den danske stats 

ageren i dag. Tanken om den nutidige stat som en konkurrencestat er er altså ikke en dansk 

artikulation eller så relativt ny, som begrebet nu stadig er i den offentlige debat herhjemme. Den 

forståelse, begrebet tillægges, kan i den akademiske litteratur derfor som minimum føres tilbage 

til Cernys beskrivelse fra 1990.  Samtidig står begrebets overordnede idé om staten ikke alene. 

Mange har formuleret lignende og medformende idéer om statens ageren siden slut-

halvfjerdserne, med udgangspunkt i begrebet `neoliberalisme´ og dets effekt på økonomien, 

samfundet, individet og staten igennem dets rolle som den herskende økonomiske filosofi og 

samfundsideologi i dag. Ligesom at idéen om stater, der konkurrerer økonomisk i bred forstand 

nok er ligeså gammel som staten som fænomen.  

 

Begrebet `konkurrencestat´ er dog, som allerede nævnt, blevet introduceret herhjemme af 

professor i komparativ politisk økonomi, Ove Kaj Pedersen. I bogen ”National Identity and the 

Varieties of Capitalism” fra 2006 (Pedersen, 2006), som han er medforfatter til, beskrives statens 
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udvikling igennem en proces fra den retsdannende stat over velfærdsstaten til konkurrencestaten. 

Det er dog først med hans dansksprogede bog Konkurrencestaten fra 2011, at begrebet for alvor 

indføres på dansk og efterfølgende populariseres i både den akademiske og offentlige debat 

herhjemme. Et eksempel der vidner om hvor udbredt og godtaget idéen om konkurrencestaten er, 

at den siddende finansminister i 2013, Bjarne Corydon, udtalte: ”Jeg tror på konkurrencestaten 

som den moderne velfærdsstat” (Corydon: Konkurrencestat er ny velfærdsstat, 23. aug. 2013). 

Begrebet `konkurrencestaten´ og OKP’s definition heraf, tilbyder en samtidsdefinition, der i vid 

udstrækning vækker genklang herhjemme. Bogen giver en beskrivelse af udviklingen i den globale 

orden fra tiden efter anden verdenskrig til nutiden, og undersøger hvilke indflydelse den har haft 

på staten og den politiske samfundsøkonomi i Danmark (Pedersen, 2011: 14). Den tilbyder derved 

en samlet forklaringsmodel for mange af tidens mere fragmenterede beskrivelser af 

nationaløkonomiske og politiske ændringer på baggrund af en analyse, der er funderet i den 

globale økonomiske og internationale politiske udvikling. Basalt set undersøger bogen hvorledes 

(og ikke om) neoliberalismen er blevet den dominerende politisk-økonomiske tænkning og 

hvordan den herskende `samfundsøkonomiske forestilling´ (forkortet SØF i bogen) har ændret sig 

fra en velfærds- til en konkurrence-statstankegang. SØF er beskrevet i bogen som ”… en ideologi 

om de økonomiske sammenhænge i det danske samfund. ” og ”… en særlig forståelse af, hvad en 

nationaløkonomi er, og af, hvordan man identificerer, analyserer og diskuterer økonomiske 

problemer. ” (Ibid: 17). Dette minder i høj grad om Michel Foucaults brug af det antikke begreb 

`episteme´, som han står centralt i hans bog The order of things. Han definerer episteme som et 

historisk foranderligt ordningsprincip. En form for overordnet a priori vidensforhold, der definerer 

hvad der er mulig eller accepteret viden inden for en given periode. Dette vidensforhold 

strukturerer mulighederne for godtaget viden, enten udtrykt som teori eller som tavs viden, der 

former praksis (Foucault, 2002: 183). Det viser sig også tydeligt i OKP’s nyere bog Markedsstaten, 

hvor han udelukkende anvender Foucaults episteme-begreb til at beskrive det samme og helt har 

skrottet sit SØF-begreb. Men begreberne dækker også over samme basale idé, om end SØF 

(samfundsøkonomiske forestilling) i kraft af sit navn er et lidt snævrere defineret ordningsprincip. 

Jeg vil også mene at det er samme grundlæggende idé, som det der ligger i Thomas S. Kuhns 

paradigmebegreb om videnskabelige felters iboende videnshorisont og rationalitetsprincipper. Det 

er alt sammen mere eller mindre feltafgrænsede begreber, der betegner et bestemt ontologisk og 
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epistemologisk blik. OKP’s historiske undersøgelse af grundlaget for hvordan vi er gået fra en 

velfærdsstat til en konkurrencestat beskriver fremvæksten af en ny SØF, eller episteme om man 

vil, men gøres også samtidig til den realitet vi skal forholde os til og styre efter fremadrettet. 

Igennem sin egen analyseteoretiske model (I-D-I-O-T-modellen) følges fremvæksten af en 

forståelse af den moderne stat som en konkurrencestat (SØF) til dens realisering igennem en 

institutionalisering og indlejring i stats- og samfundsstyringen. Derved indskriver OKP en 

samfundsforestilling som realitet og beskriver dens konsekvenser og udfordringer. Men hvordan 

ender han med at gøre en idé til en realitet, han kun forholder sig deskriptivt til i forhold til dens; 

”… udfordringer for demokratiet og statens legitimitet.” (Pedersen, 2011: 39)? Har han ikke derved 

glemt at det normative grundlag for idéer (forklaret i afsnittet ”Idéer der virker”) er et grundvilkår 

og ikke kun et karaktertræk ved velfærdsstaten, som han skriver i Konkurrencestaten (Ibid: 31)? 

For at forstå hvordan der kan skelnes på den måde må OKP’s analysemetode undersøges, da den 

må strukturere hvordan hans analyse får forskningsgenstanden til at fremtræde. Denne metode (I-

D-I-O-T-modellen) er ifølge ham selv opdaget i forbindelse med arbejdet med bogen 

Markedsstaten (Pedersen, 2014: 330), der selvom den er udgivet senere end Konkurrencestaten, 

har lagt præmisserne for hans metode og analyse i Konkurrencestaten. Metoden er også først 

grundigt udpenslet heri. Derfor vil jeg nu introducere Markedsstatens metode og hvorledes den 

strukturerer og præsenterer OKP’s egen analysemodel. 

 

Markedsstaten som grundlag 

Ove Kaj Pedersens bog Markedsstaten kan kortest introduceres som konkurrencestatens 

arkæologi. Som tidligere nævnt tager han udgangspunkt i Foucaults epistemebegreb og forsøger 

at afsøge det episteme, den videnshorisont, der fastsætter logos, ratio og tempus (Pedersen, 

2014: 44) for vores moderne forståelse af stat, marked og individ. Logos dækker over hvem der 

tilskrives aktør- eller agentroller i en given sammenhæng. Ratio dækker over hvad der er 

meningsfuldt. Tempus er den forudsatte tidslige forståelse, der er iboende i epistemet. Med 

udgangspunkt i historiske dokumenter og især den retsdogmatiske metode følger OKP dannelsen 

af det danske arbejdsmarked og det, han anser som et specielt forhold mellem stat, individ og 

marked. At han overvejende går retsdogmatisk til værks, vil sige at han primært sporer det 

historiske grundlag for den moderne statsforståelse i retslig empiri i form af en undersøgelse af 
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udviklingen i lovgrundlaget for arbejdsmarkedet og hvordan det iagttager stat, individ og marked, 

og tildeler disse kategorier rettigheder og pligter. Igennem fremskrivelsen af en, ifølge ham, glemt 

men essentiel frihed, nemlig arbejdsfriheden, dannes grundlaget for hvad han kalder 

markedsstaten. Den epistemiske statstypeforestilling der i OKP’s optik er grundlaget for 

velfærdsstatens nuværende transformation til en konkurrencestat.  

I arbejdsfriheden mener han også at finde den glemte frigørende liberalistiske del i velfærdsstaten 

og udtalte i forbindelse med udgivelsen af bogen, at ”… friheden til at forsørge sig selv … er »det 

glemte socialdemokratiske værdigrundlag«” (Politiko, 2014). Han mener, at når 

beskæftigelsesreformerne og selvforsørgelse skal begrundes som en del af det socialdemokratiske 

projekt, så er arbejdsfriheden essentiel. I stedet for kun at se dette udelukkende som pligt og 

undergravelse af velfærdsstaten, skal det at forsørge sig selv ses som en vundet frihed fra historisk 

ikke selv at kunne vælge arbejdsgiver og i dag fra umyndiggørelsen der følger med offentlig 

forsørgelse. OKP tager udgangspunkt i grundlovens § 74 og 75, der lyder:  

”§ 74 Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det 

almene vel, skal hæves ved lov. 

§75 Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har 

mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. 

Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, 

er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som 

loven herom byder. ” (Danmarks Riges Grundlov,1953) 

§ 74, kaldet næringsfriheden, er retten til fri erhvervsudøvelse uden at adgangen eller handelen er 

styret af herremænd, håndværkerlaug eller centraladministration. Dette er en positivt formuleret 

lov, da næringsfriheden optræder som lovfæstet beskyttet rettighed. OKP’s argument om friheden 

til at eje egen arbejdskraft (arbejdsfriheden) er, at den kun optræder i negativ form som kan 

udlades af § 75. Den er for det første indlejret i et fællesskabsformål (”til fremme af almenvellet”) 

og fremtræder kun formuleret som det, man må have, hvis man ikke får offentlig forsørgelse mod 

at underkaste sig de medfølgende forpligtelser (Pedersen, 2014: 16).  
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Med dette udgangspunkt følges arbejdsfrihedens udvikling som en tosidet mønt igennem den 

historiske og juridiske empiri. På den ene side som et liberalt og frisættende kerneelement i 

markedsstaten, med det udgangspunkt at frihed er noget, der er tildelt ved lov, som rettighed der 

tildeles på baggrund af forhold og pligter (Pedersen, 2014: 29) og på den anden side som bevis for 

vores tradition for administration, intervention og underkastelse af individet, og det generelle 

forhold at sætte det kollektive over det individuelle. Igennem et retsdogmatisk blik kan OKP siges 

at finde et dobbeltsidet grundlag for det danske samfund. Nemlig at vores samfund er baseret på 

en blanding af tildelelsen af friheder og påtvingelsen af pligter. I det fremanalyserede 

arkæologiske udgangspunkt for vores moderne statstænkning er det først enevælden, så staten og 

lovgiverne der sættes som det historisk skabende element, der strukturer samfundet og 

indbyggernes friheder eller mangel på samme.  

Men hvad der også er vigtigt, når man analyserer samfundet og sætter det på begreb, er hvad ens 

erkendelsesmæssige udgangspunkt sætter som mulige iagttagelsespositioner og hvad der sættes 

som mulige aktører og agenter. Altså præcis det samme, som OKP selv fremfører i introduktionen 

til sit epistemiske udgangspunkt i Markedsstaten (Pedersen, 2014: 44). Han undersøger derfor det 

episteme han navngiver markedsstaten og hvordan den fastsætter logos, ratio og tempus. Men 

hvilket episteme fastsætter OKP’s egen forståelse af struktur, aktør og agens, hvad han finder 

meningsfuldt og hans egen tidslige forståelse? Som skrevet i kapitlet `Erkendelsesteoretisk 

udgangspunkt´, så er en del af det at forstå verden også at forsøge at forstå, hvad der er vores 

udgangspunkter for at begribe verden. Derfor er det væsentligt, hvilket erkendelsesmæssigt afsæt 

og herunder hvilket subjektsbegreb OKP arbejder ud fra.  

Selvom hans primære inspirationskilde ift. den arkæologiske metode og epistemebegrebet, 

Foucault, var meget fokuseret på de menneskelige subjekter og de magtstrukturer og -teknologier 

de blev formet/magtet af, så arbejder OKP i Markedsstaten udelukkende med begrebet 

`normalsubjektet´. En kategori defineret af de juridiske pligter og rettigheder det ”normale” 

(inkluderede) subjekt har. Normalsubjektet er en strukturalistisk figur, en juridisk kategori og 

derfor også et af staten defineret subjekt – et statssubjekt. Den der definerer subjektet, og som 

OKP tilskriver agens, er netop staten. Dette forudsætter samme subjektsiagttagelse som der findes 

i funktionalismen og systemteorien, og i OKP’s egen ny-institutionalistiske metode i 

Konkurrencestaten. Et fugleperspektiv hvor det er institutionerne (enevælden og adelen, staten, 
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markedet osv.) der igennem deres lovgivende og udøvende magt er de handlende aktører, der 

styrer de grundlæggende passive individer. Altså et individ der blot tilpasser sig strukturelle 

påvirkninger. Det er staten og ikke samfundet, der er det historisk handlende element, der skaber 

udviklingen. Igennem Markedsstaten følges arbejdspligten og indførelsen af øgede rettigheder og 

friheder tidsligt gennem historien for de besiddelsesløse, bønderne, håndværkerne, arbejderne og 

sidst hos manufaktur- og fabriksarbejderne. Herefter ender vi med at ”… den enkelte bliver 

udstyret med evne til at bære egen arbejdskraft og til at råde over denne på et marked.” 

(Pedersen, 2014: 251). Agens, som det kan ses i dette citat, ligger hos staten (strukturen) og ikke 

hos arbejderne (aktøren), men de bliver blot formet igennem den lovgivende stats udvikling af 

normalsubjektet.  

Arbejderbevægelsens historie som et tidsligt og centralt eksempel på arbejdernes egen agens ift. 

tilkæmpelse af rettigheder og friheder, er kun nævnt nogle enkelte gange i Markedsstaten (på side 

142 og 285). Arbejdernes (og andres) organisering, oprør, strejker, og hvorledes socialismen, 

kommunismen, anarkismen og syndikalismen alle som ideologier har inspireret arbejderklassen til 

at organisere sig og agere som en aktiv modmagt mod borgerskabet og staten, er udeladt, da det 

selvfølgelig ikke optræder i den retshistoriske empiri. På side 285 nævnes dog arbejdernes 

organisationers brug af omgangsskruen (Ibid.: 285) for at gennemtvinge overenskomster. 

Omgangsskruen er et navn for en strejkestrategi, der var udbredt i bl.a. England og derefter 

Danmark. Arbejderne strejkede på omgang hos de forskellige arbejdsgivere for at opnå bedre 

forhold. På denne måde kunne de andre arbejdere i bevægelsen forsørge de strejkende, imens de 

ikke fik løn, og når deres krav var trumfet igennem i en overenskomstaftale med deres 

arbejdsgiver, kunne de finansiere arbejdernes strejke på en anden arbejdsplads, for at de kunne få 

indført samme forhold her. På den måde kunne fagforeninger og nogle gange organiseringer på 

tværs af fag få indført forbedrede kollektive forhold – altså kollektive overenskomster. Hos OKP 

formuleres det dog således at ”et antal arbejdsgivere begyndte at acceptere kollektive 

overenskomster…” (Ibid.) og at grundlaget for ”… fordelingen af handlemuligheder, (er) fastlagt 

ved grundloven 1849 og aftalt ved septemberforliget…” (Ibid.: 352). På den måde bliver 

udgangspunktet, det handlende subjekt, for transformation, som det sidste T i I-D-I-O-T modellen 

står for, staten som lovgiver. En mere magtkritisk og aktørbaseret historisk undersøgelse af denne 

udvikling ville måske i højere grad iagttage, at staten derved fungerer som repræsentant for jord-, 
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finans- og industrikapital, og at udviklingen mod bedre vilkår og arbejdsfrihed anspores af, at 

kapitalen og statsmagten bliver bevidste om arbejderklassens potentielle magt.  

Men det som OKP fremgraver med arbejdsfriheden fra grundlovens § 75 (Danmarks Riges 

Grundlov,1953) er følgelig hans tilgang disse to forhold:  

Fra stk. 1. det forhold, at det er staten og ikke samfundet, der er det mægtige historiske subjekt, 

der definerer det almenvelle individet skal arbejde for.  

Fra stk. 2. det forhold, at den ikke-arbejdende igennem manglen på selvforsørgelse ekskluderes fra 

friheden fra underkastelse af statslig tvang. Dette betyder, at såfremt individet ikke kan forsørge 

sig selv og betale sine skatter, falder det uden for normalsubjektet. Det er dermed sikret 

forsørgelse af staten, men mister dermed også de rettigheder det havde som normalsubjekt. Den 

ikke-arbejdende mistede bl.a. stemmeret, retten til ejendom og formue, fri bevægelighed og 

friheden til selv at vælge arbejde. Flere af disse forhold gælder til dels stadig, dog er man i dag 

sikret sine demokratiske rettigheder desuagtet.  

 

Jeg er underforstået med, at sigtet i bogen er at spore arbejdsfriheden og markedsstaten primært 

igennem en retsdogmatisk metode, men hvis man ikke afsøger andet end staten som handlende 

subjekt, hvilket det naturligvis er som lovgivende magt, bliver befolkningen også blot et passivt 

tomt subjekt, der styres på i forhold til statens iagttagelser om nødvendighed. Og jævnfører man 

sig konkurrencestaten, er det et krav om mest mulig økonomisk vækst i den globale konkurrences 

nulsumsspil. Og videnskabsteoretisk bliver der da tale om en forklædt funktionalisme. 

På en måde kan man sige at OKP’s analyse minder om en omvendt udgave af Foucault, der ofte 

anvendte historieskrivningen til at fremvise nutidens kontingens og at udfordre den etablerede 

praksis ved at stille skarpt på de subjektiverende magt- og disciplineringsformer. Ja, OKP tager 

udgangspunkt i Foucaults begreber, og Foucault havde også en delvis strukturalistisk tilgang, men 

OKP mangler det kritiske magtblik og den sene Foucaults forsøg på at tænke subjektets selvforhold 

og mulighed for modmagt, som er temaet for tredje bind af Seksualitetens historie, bogen 

Omsorgen for sig selv (Foucault, 2004). Derfor bliver den strukturalistiske tilgang i OKP’s bøgers 

samfundsbeskrivelse en form for anti-humanisme. Dette er et historisk begreb der relaterer til 

strukturalismens fokus på objekt frem for subjekt. Anti-humanisme bliver her defineret som noget 



31 
 

der opererer på et ydre strukturelt niveau og ikke en egenskab ved/fra mennesket. Althussers 

marxistiske filosofi er endnu et eksempel på et sådant anti-humanistisk strukturelt blik (Lewis, 

2014). Dog har mange strukturalister som ham igennem historien dog haft et kritisk frigørende 

idealistisk udgangspunkt. På den måde fungerer den strukturalistiske tilgang til at fremvise 

uretfærdige eller tvivlsomme strukturer og magtformer. Fx hos Foucault hvor fokus i høj grad var 

på at fremvise kritisable dominansformer og menneskelige konsekvenser, og Althussers fokus på 

at kortlægge de strukturer der legitimerer en kritisabel ideologi (kapitalismen). Men OKP’s tomme, 

juridiske subjektsbegreb indeholder ikke en immanent kritik. Som anmelder ved Information, 

David Budtz Pedersen bemærker i sin anmeldelse af bogen, så; ”… hører (man) heller ikke meget 

om, …. hvordan staten er låst fast i en produktivitetsdagsorden, der i stigende grad fremmedgør, 

afmonterer og nedslider det normalsubjekt” (Information, 2014).  

Om OKP’s bøger er tiltænkt til indirekte at føre til kritik og en bevægelse mod deres 

samfundspolitiske beskrivelser eller blot er OKP’s forsøg på nøgternt at beskrive virkeligheden og 

dens konsekvenser, kan kun han selv svare på. Dog er forfatterens intentioner ikke det vigtige, 

men hvordan bogen bliver læst og virker i samfundet. Og der virker det som sagt, som om 

konkurrencestatslogikken i langt højere grad er blevet det ontologiske udgangspunkt og har været 

med til at fremme den samme type rationalitet, den selv observerer. For eksempel er tidens 

reformer og tiltag på uddannelsesområdet mest af alt begrundet igennem en konkurrencestats-

rationalitet og -formålssigte om, at skabe ” … de bedste vilkår for at forske, studere og innovere i 

Europa.” (UFM 4, 2015), som det lyder i `Uddannelses- og Forskningsministeriets mission, vision og 

mål´. Som begrundet i indledningen bliver de politiske tiltag generelt rationaliseret igennem 

nødvendigheden af at skabe mest mulig innovation og flest muligt højtuddannede, der matcher 

arbejdsmarkedets efterspørgsel, for at skabe mest mulig vækst i den globale konkurrence. OKP 

tager ligeledes gerne ud og holder foredrag på konferencer, hvor han præsenterer 

konkurrencestaten som det ontologiske udgangspunkt og præmis for samtidsdiskussioner af 

forskellige emner, så som konkurrencestatens krav til dannelse (AU: 2013), Fagbevægelsens 

fremtid (research@CBS: 2015), socialrådgiveres opgave i konkurrencestaten (Dansk 

Socialrådgiverforening: 2011) eller som oftest, velfærdsstatens fremtid (Au 2: 2012).  

Man kan dog håbe på, at OKP’s planlagte tredje bog i serien om statsformer kan gøre op for dette 

da ”… temaet for den næste bog Staten, altså (er) magtudøvelsen og disciplineringen, og dermed 
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også modmagt og modstand.” (Hansen, 2014). Dog mangler der stadig refleksioner over egne 

analysestrategiske valg og konsekvenser ved egen forsknings indflydelse. Derfor anser jeg det som 

vigtigt at afsøge det teoretiske udgangspunkt for konkurrencestatslogikken, og derfor må 

grundlaget for OKP’s analysestrategi, nemlig `de stille præmisser´ og I-D-I-O-T-modellen, 

undersøges nærmere. For det er disse der strukturerer hans forskningstilgang og derved har store 

konsekvenser for resultatet. Denne tilgang vil efterfølgende blive vist som tilhørende en bestemt 

videnskabsteoretisk tradition, der har stor indflydelse på uddannelsesforskningen og der igennem 

på uddannelsespolitikken. Men først må grundlaget for OKP’s metodiske tilgang undersøges.  

 

De stille præmisser for konkurrencestaten  

Igennem sin arkæologiske metode og empiri i Markedsstaten, der især er af retslig karakter, 

mener OKP at finde: ”… forudsætningerne for at hverdagens rationalitet kan opdages ved at 

afdække, hvad jeg kalder de stille præmisser. ” (Pedersen, 2014: 19) De stille præmisser er de 

historiske strukturelle præmisser, der er udgangspunktet konkurrencestatens fremvækst og vores 

(danske) forståelse af forholdet og udviklingen mellem trekløveren stat, individ og marked. En af 

disse vigtige præmisser er, at ”… nok er markedet blevet gjort til en selvstændig arena i forhold til 

staten, men hverken stat eller marked kan forstås uafhængigt af hinanden. ” (Hansen, 2014) På 

samme måde pointerer OKP videre, at arbejdsmarkedet ikke blot er skabt af spontane individer, 

men er resultatet af en ”… historisk proces, hvor der har været involveret politikere, fagteoretikere, 

tænkere og så videre. ” (Ibid.) OKP argumenterer derved igennem sin historiske udredning for, at 

de tre felter siden den moderne stats fødsel (markedsstaten) har været viklet ind i, påvirket 

hinanden, og at vi altid har interveneret og sat rammebetingelser for markedet, ligesom markedet 

har påvirket statsstyringen og individet. Igennem sin arkæologiske undersøgelse af 

arbejdsfriheden i Markedsstaten mener OKP at have opdaget de stille præmisser og sin I-D-I-O-T-

model (Pedersen, 2014: 330). Hvor Konkurrencestaten ifølge OKP stillede diagnosen 

(konkurrencestat) og analyserede symptomerne på forandringen fra velfærds- til konkurrencestat, 

vil Markedsstaten igennem sin arkæologiske undersøgelse afdække forudsætningerne 

(præmisserne) for, at denne udvikling overhovedet er mulig som forestilling og videre som fremtid 

(Ibid: 32-33). OKP præsenterer fem stille præmisser han især har fundet igennem sin egen 

forskning i forbindelse med Konkurrencestaten og Markedsstaten, men især på baggrund af hans 
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engelske bog The National Origins of Policy Ideas: Knowledge Regimes in America, France, 

Germany and Denmark (Campbell & Pedersen, 2014). I denne laves der en historisk diskursanalyse 

af hvilke forestillinger om stat og marked, de fire landes økonomiske vismænds redegørelser var 

karakteriseret af.  

De fem præmisser vil jeg nu kort ridse op uden at gå ind i de tekniske politisk-økonomiske detaljer, 

da mit sigte ikke er at efterprøve empirien, men at analysere den iboende logik og de 

videnskabsteoretiske antagelser, der får verden til fremstå som den gør igennem OKP’s optik.  

 

Den første præmis er en tidslig forestilling om udviklingen. En udbredt samfundsfortælling om 

statens udvikling. Fra velfærdsstatens udvikling indtil den ramtes af en krise udløst af Bretton 

Woods-systemets sammenbrud, valutakrig og senere hen oliekriser (Pedersen, 2014: 34-35). Det 

er forestillingen om den historiske udviklingsproces fra velfærdsstat til konkurrencestat på 

baggrund af øget global konkurrence. 

Den anden præmis er forestillingen om en samlet national samfundsøkonomi. Det er en 

forestilling om et hele, hvor individ og stat udgør en samlet organisme, der aktivt forsøger at opnå 

en samfundsøkonomisk balance med markedet. Denne præmis er en forståelse af Danmarks 

økonomi som en forhandlingsøkonomi, der forsøger at skabe en ”… efficient balance mellem 

samfundsmæssige og private interesser. ” (Ibid. 36) igennem beslutninger, forhandlinger, og 

reformer, og som ikke tror på eller blot overlader markedet selv til at finde balance. Derved er det 

også en overvejende dansk overbevisning om, at markedet har ”fejl” og staten skal intervenere og 

kompensere for disse. 

Den tredje præmis er en forestilling om rationalitet. Kort og godt, at der overvejende hersker en 

forestilling om at vi kan erkende en samlet tendens (virkeligheden) i tilpas grad til, at det er 

meningsfuldt at tro på, at vi kan gribe ind og finde løsninger herpå. Altså ligger der en tro på vores 

kollektive og individuelle fornuft og erkendelsesevner bag overhovedet at tro på, at vi kan 

percipere og beskrive udviklingen i første omgang.  

Den fjerde præmis er forestillingen om Danmark som en afgrænset stat, der adskiller sig og 

repræsenterer et særligt forhold mellem stat og marked (Ibid.: 38-40). Der opridses under denne 

præmis, hvorledes der i de undersøgte lande i The National Origins of Policy Ideas: Knowledge 
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Regimes in America, France, Germany and Denmark (Campbell & Pedersen, 2014) hersker 

forskellige forestillinger om dette forhold. Om det er staten eller markedet, der har iboende fejl 

eller rummer potentialet for løsninger. I Danmark forudsatte Det Økonomiske Råd både stats- og 

markedsfejl (Pedersen, 2014: 40) og velfærdsstaten iagttages som en ”økonomisk stabilisator”, der 

igennem reformer kan øge udbuddet af arbejdskraft, styre offentlige udgifter og lønudviklingen 

igennem trepartsforhandlingerne.  

Den femte præmis er Danmarks overordnede samfundsøkonomiske forestilling om sig selv som en 

forhandlingsøkonomi, en hybrid, der beredvilligt intervenerer. Altså at der hersker en ideologisk 

konsensus omkring, hvad OKP kaldte den ”Samfundsøkonomiske forestilling” (SØF) i 

Konkurrencestaten. Hele grundlaget for dette og samtidig hans analysestrategi (I-D-I-O-T-

modellen) og overordnet den ny-institutionelle tilgang er markedsstaten som episteme. 

Disse stille præmisser er derfor grundlaget for den SØF, OKP diagnosticerer i Konkurrencestaten og 

sidenhen sporer grundlaget for i sin arkæologiske undersøgelse i Markedsstaten. Langt det meste 

af grundlaget for disse præmisser er, hvis man tjekker OKP’s kildehenvisninger (Pedersen, 2014: 

34-42), hans egen forskning i forbindelse med Konkurrencestaten og den engelske bog om hvilke 

forestillinger om stat og marked fire landes økonomiske vismænds (Frankrigs, Tysklands, USA’s og 

Danmarks) redegørelser var karakteriseret af. De stille præmisser er altså nogle danske 

grundforestillinger omkring forhold mellem stat og marked (og individ i mindre grad). De er 

hovedpræmisser i en særligt dansk samfundsøkonomisk ideologi – de grundlæggende idéer der 

strukturer den ifølge OKP herskende forestilling, om end man så anvender SØF, episteme eller 

ideologi til at beskrive dette. Han skriver i et interview i Turbulens, at de stille præmisser er det; 

”… jeg selv tog for givet i Konkurrencestaten. ” (Hansen, 2014). Han beskriver også her de stille 

præmisser som en form for usagte præmisser, der konstruerer det episteme, han undersøger 

grundlaget for i Markedsstaten. Altså skrev han diagnosen Konkurrencestaten inde fra et episteme 

(en ideologi) han ikke fuldt ud kunne erkende, men som udgør grundvilkårene for den 

Samfundsøkonomiske forestilling (SØF) han alligevel diagnosticerede og undersøgte symptomer 

på. Bagefter (selvom den er påbegyndt før Konkurrencestaten) undersøgte han så epistemets 

grundlag i Markedsstaten og fandt heri fremvæksten af, hvad han definerer som markedsstaten og 

arbejdsfriheden som udgangspunkt og mulighedspræmisser for epistemet SØF, der indeholder 

præmisserne for den af OKP iagttagede (nødvendige) udvikling fra velfærdsstat til 
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konkurrencestat. Det syner måske forvirrende, og det vil jeg gerne medgive, da det på sin vis er et 

stort paradoks. Og ligesom OKP ikke gør meget ud af at afdække og forklare sine 

videnskabsteoretiske og metodiske valg som valg, og deres anvendelse og problematikker, så 

bliver dette overordnede paradoks heller ikke udpakket. Som skrevet i mit kapitel ” 

Erkendelsesteoretisk udgangspunkt”, kan man ikke undsige sig sin egen subjektive bevidsthed som 

grundlag for vores væren i og vores erfaring af verden. Men i stedet for at frastå sig og abstrahere 

fra subjektiviteten og ens forforståelse, i dette tilfælde OKP’s stille præmisser, må han forholde sig 

til dem, og hvorledes man i højest grad kan suspendere dem. Netop ved at være bevidst om disse 

og hvilke konsekvenser de har, kan vi opnå en større grad af reflekteret erkendelse. Man skal så at 

sige gøre sig selv opmærksom på den sociale realitet, man skriver indefra for bedst muligt at 

kunne modvirke at begå selvopfyldende cirkelslutninger. For selvom han undersøger de stille 

præmisser for konkurrencestaten og den nuværende udvikling, så er den rationalitet og den 

metodiske tilgang, der skaber disse resultater, essentiel. Og denne tilgang er den OKP har døbt I-D-

I-O-T-modellen. Og hvor kommer denne fra? Den har han som nævnt opdaget i forbindelse med 

tilblivelsen af Markedsstaten (Pedersen, 2014: 330). Derfor må I-D-I-O-T-modellen undersøges.  

 

I-D-I-O-T-modellen 

OKP’s analysemetode i Konkurrencestaten bygger på hvad han kalder I-D-I-O-T-modellen. Den er 

opstået som en konklusion på det arkæologiske tekststudie af markedsstatens udvikling 

(Pedersen, 2014: 49). Den bygger på observationer om, at udviklingsprocesser i Danmark følger en 

kausal proces igennem de fem fænomener (de fem bogstaver) som handlingsramme for en proces 

fra idé til transformation (Ibid.: 32). Modellen går fra Idéers potentielle forandringspotentiale, til 

mulig Diskurs, til mulig Institutionalisering, til mulig indlejring i Organisationer og slutteligt til 

mulige Transformationer af organisationer, og deres policy-processer og handlinger (Pedersen, 

2011: 34-36). I Konkurrencestaten er de fem fænomener og den kausale forandringsproces 

igennem disse ”antagelser” (Ibid.) som giver indsigt i hvordan ”… samfund har forandret sig, og 

hvorfor det er sket. ” ved at ”… studere institutioners historie eller ved at studere forskydninger i 

idealer (eller værdier)…” (Ibid.: 34). Dette giver indsigt i ”… hvad der forandres, og hvilke 

udviklingsforløb – herunder perioder i samme – dette indebærer.” (Ibid.:36). Sådan bliver I-D-I-O-T-
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modellen beskrevet i Konkurrencestaten. I Markedsstaten bliver modellen beskrevet anderledes. 

Her er modellen:  

”… ikke videnskabelig i gængs forstand, dvs. udviklet til ved hjælp af deduktive 

antagelser at frembringe en sandsynlighed på baggrund af systematiske iagttagelser. 

Den er heller ikke subjektiv i gængs forstand, dvs. et udslag af mine egne 

forestillinger. Den er derimod et socialt fænomen, historisk og geografisk afgrænset, 

men opdaget ved at studere en mængde tekster, publiceret over mange år, af et 

flertal af forfattere, der til sammen har frembragt en problematik. ” (Pedersen, 2014: 

49).  

Men i Konkurrencestaten introduceres modellen netop som deduktive ”antagelser”, der anvendes 

til at give indsigt i forandringsprocesser og deres konsekvenser for staten, marked og individ 

(samfundet) i Danmark. Derfor er det vel en form for videnskabelig model, der er udviklet og bliver 

anvendt af OKP selv til at ”frembringe en sandsynlighed”? At postulere at en model, der retter 

blikket mod specifikke systematiske iagttagelser (I-D-I-O-T), kan give en indsigt i udviklingen, 

bygger implicit på en antagelse om, at dette giver resultater, der er bedre end andre og derved har 

en større sandsynlighed for at observere virkeligheden. Det er i hvert fald et sådant deskriptivt og 

strukturalistisk blik, der møder en i Konkurrencestaten. Den anden del af citatet ovenfor fra 

Markedsstaten postulerer, at modellen ikke tilbragt på baggrund af OKP’s egne forestillinger, men 

er et socialt fænomen. Først og fremmest må det fortolkes således, at modellen ikke kommer inde 

fra hans bevidsthed og ud, men er et gængs socialt fænomen observeret af et ”flertal af 

forfattere”. Altså er det en hegemonisk forestilling om et socialt fænomen, OKP har fundet 

induktivt.  

Forholdet mellem forforståelse, erfaring og den proces i bevidstheden hvor de to møder hinanden 

og bliver til nye forståelser, optræder modsigende hos OKP. Mit postulat er at I-D-I-O-T-modellen i 

Konkurrencestaten netop var en klassisk videnskabelig model der tydeligt ligger inden for den 

videnskabelige tradition `organisatorisk institutionalisme´, men at han i Markedsstaten, gennem 

sin inspiration af Foucaults arkæologiske metode og epistemebegreb, bliver tvunget til at iagttage 

modellen på en konflikterende måde. Den første tilgang, den i Konkurrencestaten, er præget af et 

strukturalistisk blik og en tradition, der er vokset ud af en mere positivistisk deskriptiv inspireret 

betragtningsmåde. Den anden tilgang, den i Markedsstaten, indbefatter en refleksion over det 
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forhold, at man på en og samme gang skriver indefra/er fanget i epistemet og på samme tid 

prøver at begribe epistemet. Det ses også i følgende sætning: 

”Med inspiration fra Michel Foucault har jeg set på spørgsmålet om virkelighedens 

beskaffenhed som inkluderet i (eller immanent til) en verdensforståelse, tilblevet 

gennem udbredelse af en politisk epistemologi… ” (Pedersen, 2014: 328-329)  

Dernæst beskriver han, hvorledes markedsstaten som virkelighed udgør et episteme, der sætter 

en verdensanskuelse for hvorledes vi kan være os selv (vores subjektsposition) og en 

rationalitetskontekst (Ibid.: 329). Det historiske episteme sætter altså de stille præmisser for en 

videnshorisont og rationalitetskontekst, der får konkurrencestaten til at blive en realitet i vor 

nutids- og nær-fremtidsforståelse. Samtidig udleder OKP af sin arkæologiske undersøgelse af 

markedsstaten, at forandring på et overordnet samfundspolitisk-økonomisk niveau kan observeres 

via en proces gennem de fem fænomener (I-D-I-O-T).  

Problemet er at han veksler mellem et konstruktivistisk blik, hvor konkurrencestaten ville være en 

form for episteme eller samfundsideologi, og et positivistisk realisme-blik, hvor konkurrencestaten 

er en indiskutabel realitet uden rigtig at distingvere. I OKP’s bog Konkurrencestaten og i alle hans 

interviews, artikler osv. er konkurrencestaten en realitet, vi som samfund må forholde os til og 

lede efter. Som OKP udtalte i et interview i Politiken, er konkurrencestaten et ”… reelt vilkår… ”, 

men ikke er lig med ”… nødvendighedens politik… ” (Jespersen og Kvorning, 2015). Men i 

Konkurrencestaten står evnen til ”Tilpasning og påvirkning” (Pedersen, 2011: 14) ellers centralt, 

hvilket logisk ligger i forlængelse af en øget forståelse af politik som nødvendigheder og ikke valg 

med udgangspunkt i værdier og etik. Derfor er det også vigtigt, hvorledes virkeligheden 

fremmales. Og selvom OKP arbejder med Foucaults epistemebegreb og en enkelt gang nævner det 

paradoks, der ligger i både at eksistere immanent i et episteme og forsøge at transcendere dette 

og beskrive det udefra, så reflekterer han ikke over hvilke konsekvenser det har, at han er 

(med)skaber af det selvsamme konkurrencestats-episteme, han beskriver. På samme måde bliver 

hans metodiske tilgang (I-D-I-O-T’en) også en selvopfyldende profeti. Især da han ikke mener, den 

er et valg (se citat på forrige side) eller noget at gøre med hans egen forforståelse, der bl.a. kunne 

være præget af egen akademiske tradition inden for politisk økonomi, men udelukkende er et 

socialt fænomen. I et interview med Turbulens, et internetbaseret tidsskrift for samtidsrefleksion, 
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udtaler han sig på samme måde om sin epokeinddeling af markedsstaten som den første reelle 

stat: ”Det jeg prøver at vise, er ikke en epokeinddeling, som jeg selv indfører, men én som jeg 

henter ud af retsdogmatikken og faghistorien.” (Hansen, 2014) Han reflekterer aldrig over sin egen 

rolle som medskaber eller sin forforståelse (det episteme han skriver inden for), men konstaterer 

blot hvordan det de facto forholder sig. Her minder OKP’s tilgang om den klassiske logiske 

positivisme. Han observerer verden og udleder heraf induktivt en teori og model. Indirekte må det 

i denne tankegang logisk antages, at man er i stand til at gå til verden, uden at ens optik er slebet 

af ens forforståelse (hypoteser og teorier) og at ens iagttagelser er fyldestgørende på det 

tidspunkt, man vælger at gå fra observationer til at formulere en teori. Paradokset kaldes 

induktionsproblemet –at vi aldrig kan konkludere noget endegyldigt om verden, lige meget hvor 

mange observationer vi har. Et klassisk eksempel på dette problem, er det at gå fra udelukkende 

at observere hvide svaner, til at formulere aksiomet – Alle svaner er hvide (Popper, 2005: 4). Det 

konkrete problem med eksemplet er, at der findes en australsk svaneart, der er sort. Generelt er 

problemet, hvornår og under hvilke forudsætninger kan man gå fra observationer til aksiom, eller 

om det overhovedet er muligt. For videnskabsfilosoffen Karl Popper var selve problemet det at gå 

fra observationer til via opstillede kriterier for verifikation, at udforme universalistiske love. 

Videnskabelige fremskridt er ikke en proces mod en endelig erkendelse af verdens beskaffenhed, 

der blot beror på vores akkumulering af sanseerfaringer og hvor objektivt og metodisk, vi kan gå til 

disse. For: “Even the careful and sober testing of our ideas by experience is in its turn inspired by 

ideas: experiment is planned action in which every step is guided by theory.” (Ibid.: 280). 

Videnskabelige ideer bygger altid på den forgående viden, lige meget om den bygger videre på 

teser eller formuleres som antiteser. Dette er på sin vis den samme lære, som vi kan hente fra 

hermeneutikkens forforståelsesbegreb og fra fænomenologiens fokus på subjektivitet. Hvor det 

for hermeneutikken og fænomenologien er et fokus på den menneskelige rolle i 

erkendelsesprocessen, der var udgangspunktet, kommer Popper til samme konklusion igennem sit 

studie af forskningens logik. 

Popper mente derfor, at man i stedet for en induktiv tilgang skal gå deduktivt til værks fra 

hypotese eller teori og derefter opstille klare betingelser for falsificering af sin teori. For det er 

praktisk taget umuligt at opsætte kriterier for endegyldig verificering af observationer, men der 

skal kun en falsificering til, før en teori kan afvises. Derfor er Poppers forslag, at empiriske 
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videnskabers teorier skal opsætte klare falsificerbare påstande, der gør det synligt og muligt at 

efterprøve dem (Ibid.: 17). Og i forlængelse heraf, at det er en af videnskabens hovedopgaver at 

forsøge at modbevise sig selv i sin jagt på nye opdagelser. For det er ofte igennem falsificering og 

undersøgelsen af videnskabelige problemer, der gøres fremskridt, ifølge Popper (Ibid.: 90). Der 

skal med andre ord kun én sort svane til at modbevise, at ”alle svaner er hvide”, hvorimod det er 

umuligt at gå til værks den anden vej. Vi kan derfor aldrig endegyldigt bevise en teori og derved 

opsætte universalistiske sandheder. Men vi kan og skal opstille hypoteser og teorier på baggrund 

af allerede eksisterende ideer og videnskabelige problemer fundet igennem 

falsifikationsprocessen. Poppers teori er derfor på sin vis evolutionær, i og med at der sker et 

videnskabeligt fremskridt, selvom det er en uendelig proces og der ikke er endegyldige svar (Ibid.).  

 

Hvis vi vender tilbage til OKP, så er hans påstand i Markedsstaten, at grundlaget for I-D-I-O-T-

modellen og de stille præmisser, der blot var antagelser i Konkurrencestaten (Pedersen, 2011: 34), 

er taget ud af faghistorien og ikke blot er udledt af ham selv (Pedersen, 2014: 49). Det der danner 

den analytiske prisme, han iagttager samfundet igennem, er derved hans iagttagelser af 

samfundet. Det er denne tautologiske slutning, der står som et af de centrale problemer med 

OKP’s analysetilgang. Selvfølgelig er det eksistensens og forskningens grundvilkår, at vi, som 

induktionsproblemet viser, aldrig kan opnå sikker viden, og at vi altid er prægede af vores 

videnshorisont, forforståelse, subjektivitetens vilkår, eller med andre ord, vores immanens i 

epistemet. Men når OKP nu anvender Foucault som inspiration til sin arkæologiske metode, 

benytter epistemebegrebet, et begreb der dækker over en konstruktivistisk refleksion over viden, 

så er det paradoksalt, at han ikke reflekterer over sin egen videnshorisont og sine empiriske valg. 

For eksempel hvorfor arbejderbevægelsen ikke spiller nogen rolle for transformation i skabelsen af 

markedsstaten. For netop disse til- og fravalg strukturerer hans analysetilgang og derved 

konklusionerne. Han tager udgangspunkt i institutionel teori, som han selv siger (Pedersen, 2011: 

11), men reflekterer ikke over dette udgangspunkt, da det i Markedsstaten gøres til historisk 

realitet, selvom hovedbegrebet i denne bog, epistemebegrebet, lægger op til kritiske refleksioner 

over viden og vidensproduktion, ikke blot som en realitet, men som konstruktioner med 

konsekvenser. For at simplificere problematikken vil jeg fremføre en kort lignelse over processen 

med den føromtalte hvide svane som genstand i stedet for en stats- og samfundstype:  
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Med udgangspunkt i en forskningstradition for observation af hvide svaner, diagnosticeres det at 

alle svaner er hvide, og konsekvenserne ved dette undersøges. Derefter undersøges grundlaget for 

at alle svaner er hvide som et historisk fremvokset episteme. Men selvom inspirationen til 

epistemebegrebet er konstruktivistisk og ligger inden for en tradition for at fremvise epistemet 

som en social konstruktion og åbne op for dets kontingens (fx for muligheden for svaner i andre 

farver), så behandles det fremanalyserede episteme blot som en historisk realitet og 

underbyggende grundlag for diagnosen ”alle svaner er hvide”.  Sidst men ikke mindst tilskrives al 

agens til strukturerne, og derved kan OKP’s epistemebegreb siges at forudsætte, at alle aktørerne 

enten må være farveblinde eller ikke kan påpege, at de altså har set en sort svane.  

Det fører mine tanker tilbage på H.C. Andersens eventyr ” Kejserens nye klæder” og spørgsmålet 

om, hvorvidt folkene i byen ikke kunne se, at kejseren var nøgen, da de var lige så forblændede 

som ham selv, eller om de blot ikke kunne påpege dette af den ene eller den anden grund. For hvis 

man vil kritisere OKP’s episteme indefra, så ville en magt- og ideologikritisk analyse af hvad der 

fastholder aktørerne i denne passive position, være oplagt. Her ville det paradoksalt nok være 

oplagt bl.a. at finde inspiration i Foucaults skarpe magtblik.  Jeg vælger dog som bekendt, at 

koncentrere mig om at afsøge de erkendelsesteoretiske forestillinger der muliggør 

konkurrencestatens blik. 

For at opsummere, så bliver forskningsstilgangen, ligesom i den ovenstående lignelse, en 

selvopfyldende praksis. Dette er kritisk både inden for den positivistiske (realisme) tradition, pga. 

manglen på falsifikations-kriterier og –afsøgelse, og inden for den konstruktivistiske traditions 

fokus på det sociales konstruktion som en aktiv og kontingent proces. Ikke mindst i forhold til 

valget af iagttagelsesposition. Samtidig undersøges anden empiri eller andre forskningstilgange 

ikke, der i højere grad ville have kunnet fremvise aktørenes medskabende rolle i statens 

udviklingshistorie. Da der ikke findes meget selvrefleksion over valget af analysestrategi, men at 

den blot gøres til et historisk vilkår, og at overvejelser omkring medskabelsen af 

konkurrencestaten som samfundsøkonomisk forestilling og dens konsekvenser er fraværende, 

finder jeg det nødvendigt at undersøge den analysestrategiske tilgang og den idehistoriske 

tradition, den bygger på. Dette gøres for at forsøge at udlede hvilke grundlæggende forestillinger 

om aktør, struktur, rationalitet og agens, der er medskabende for konkurrencestatens 

dannelsesidealer og derved nutidens uddannelsespolitik, og hvorfra de kommer.  
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Analyseteoretisk tradition 

OKP tager som nævnt udgangspunkt i institutionel teori. Der er mere præcist tale om en form for 

organisatorisk institutionalisme, der undersøger vejen fra idé til manifestationer i bred form – 

både som institutionaliserede værdier, normer og holdninger (Pedersen, 2011: 36) og mere 

håndfast, som ændringer på organisatorisk niveau, lovændringer og afledte konsekvenser heraf. 

Overordnet er institutionel teoris sigte at forklare samfundets økonomiske, politiske og sociale 

udvikling på baggrund af den institutionelle kontekst, de befinder sig i. Institutionel teori befinder 

sig i et felt, der historisk har været splittet imellem problemstillingen om forholdet mellem aktør 

og struktur. Nemlig: Er det aktøren der gennem sine handlinger skaber de kollektive rammer og 

strukturer, eller er aktøren determineret af strukturerne? Institutionel teori befinder sig i et 

grænseland mellem den mere aktørbaserede spilteori og rational choice-teorier, og de mere 

strukturorienterede teorier. Rational choice-funderede teorier tager i deres forklaringsmodel 

udgangspunkt i det egennyttemaksimerende individs (homo economicus) handlinger som 

skabende for kollektive handlinger og strukturer. Spilteorien forsøger i højere grad at sætte 

kalkulerbare modeller op for, hvordan rationelle aktører vil handle inden for nogle givne 

begrænsende rammebetingelser, eller med andre ord, spilleregler (Bogason, 1989: 216-17). Disse 

spilleregler kan være lovmæssige, økonomiske, netværksbegrænsninger, men også kulturelle 

normer osv. Altså de rammestrukturer der begrænser et ellers utilitaristisk handlemønster. 

Strukturalistisk orienterede teorier tager omvendt udgangspunkt i strukturerne, og hvordan de 

former den sociale adfærd. Eksempler herpå er Talcot Parsons sociale systemteori, Ferdinand de 

Saussures lingvistiske sprogsystem, på sin vis Michel Foucaults diskursteori og Niklas Luhmanns 

konstruktivistiske systemteori, der nu er meget populær herhjemme. Grundlæggende ligger 

forskellen mellem de aktør- og de struktur-orienterede tilgange i, om det der betinger social 

adfærd primært anses som internaliseret i individet eller eksternaliseret i institutioner og 

strukturer.  

 

Ny-institutionalisme 

Den teoretiske retning OKP’s I-D-I-O-T-model og den organisatoriske institutionalisme ligger 

indenfor, er det der kaldes ny-institutionalisme. Denne retning repræsenterer et fokusskift fra 
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konsekvens- og rational choice-logik mod en anden form for adfærdslogik. Nemlig et fokus på 

hvad aktøren anser som `passende´ (appropriate) i situationen. Altså arbejder man med en aktør, 

der i højere grad handler i henhold til sin forståelse af, hvad der er de socialt gældende regler og 

praksis på området (March & Olsen, 1989: 23). Inden for den mere organisationsorienterede del af 

retningen anses det at handle inden for logikker for passendehed, eller, med andre ord iagttaget 

social relevans om man vil, kritisk i forhold til organisationers behov for legitimitet. Dette krav 

fører til en observeret isomorfisk tendens hos organisationer. Dette forklares primært ud fra 

handling baseret på opfattelse af normer, direkte tvang og imitationsprincipper (Greenwood, et 

al., 2008: 6). Meget på samme måde som det kendes fra Gabriel Tardes massesociologiske teorier 

om imitation (mimesis). Ny-institutionalisme forsøger derved at forklare hvorfor aktører (også 

organisationer) ikke altid blot handler nyttemaksimerende ved at inkludere en medtænkning af en 

passendeheds-rationalitet på baggrund af de observerede institutionelle rammevilkår. Men den 

dynamiske vekselpåvirkning mellem aktør og struktur og modsat, er uhyre kompleks, og ethvert 

teoretisk valg er i endnu højere grad et fravalg af fokus på andre faktorer. OKP’s I-D-I-O-T-model 

forsøger også at medtænke påvirkninger begge veje. Dog er analysen præget af et blik, der 

overvejende stiller skarpt på de globale politisk-økonomiske strukturer og forsøger at forklare 

disse hændelser og deres følger for samfundet og aktørerne igennem en lineær kausalitet. Derved 

bliver det overvejende den af OKP beskrevne SØF, der determinerer konsekvenserne, fremtiden 

og mulighedsrummet. For politiske valg snævres ind til muligheden for at nyttemaksimere inden 

for en SØF eller et episteme, der i den grad lægger vægt på global konkurrence mellem stater i et 

verdenssamfund med knappe ressourcer. Ved OKP’s stålsatte abonnering på sin egen beskrevne 

helhedsideologi – SØF, lukkes der ned for kontingens og andre muligheder end påvirkning og 

tilpasning til de beskrevne realiteter. OKP’s eget udsagn om at ”… Påvirkning og tilpasning kommer 

til at stå centralt… ” Pedersen, 2011: 14) kan iagttages som de afledte konsekvenser af den ny-

institutionelle tilgangs syn på forholdet mellem struktur og aktør, og især den begrænsede aktør-

figur i forhold til agens, der arbejdes med. Det grundlæggende videnskabsteoretiske udgangspunkt 

har direkte konsekvenser for Konkurrencestatens mulige konklusioner. Derfor vil jeg herunder gå i 

dybden med disse. 
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Systemteori og ny-institutionalisme  

Ny-institutionalisme har spillet en stor rolle herhjemme som forskningsretning inden for 

samfundsvidenskaberne og især politologi de sidste par årtier. Altså ligger Konkurrencestatens 

videnskabsteoretiske blik inden for en lang og dominerende forskningstradition herhjemme. Dette 

blik, hvis grundlag OKP fører tilbage til markedsstatens grundvilkårs fastsættelse med grundloven 

fra 1849 og især paragraf 75, stk. 1 og 2s kanonisering af forholdet mellem arbejde og 

borgerrettigheder, har selvfølgelig konsekvenser for hvorledes genstandsfeltet, i dette tilfælde 

staten og den politisk-økonomiske samtidsdiagnose, træder frem. Og da konkurrencestatsidéen i 

den grad både har beskrevet og påvirket den politiske tendens herhjemme, er det vigtigt at forstå 

hvilke grundlæggende videnskabsteoretiske idéer, der former dette blik. Og i forhold til at forstå 

udviklingen inden for den nationale uddannelsespolitik er det ligefrem essentielt.  

 

Niklas Luhmanns systemteoris landvinding herhjemme er noget nyere end ny-institutionalismen. 

Men den har haft også stor indflydelse på den seneste uddannelsespolitik herhjemme, da flere af 

de mest indflydelsesrige uddannelsesforskere arbejder inden for denne tradition. Her tænkes der 

især på Lars Qvortrup, der er professor ved Aalborg universitet ved Institut for læring og filosofi 

(Vbn Aau: 2015) og Jens Rasmussen, der ligeledes er professor ved Aalborg universitet, dog på 

Danmarks institut for pædagogik og uddannelse (Pure Aau: 2015). Jeg vil senere gå dybere ind i 

disse herrers store indflydelse på uddannelsespolitikken og den akademiske disput inden for 

pædagogik og uddannelsesforskning, hvor de to udgør hovedpersonerne på den ene side af fejden 

sammen med OKP’s konkurrencestat. Men først fokuseres der på det videnskabsteoretiske 

grundlag, for OKP’s Konkurrencestaten og Luhmanns systemteori. Derfor vil der herunder 

undersøges, hvorledes ny-institutionalisme og Luhmanns systemteori på mange måder har klare 

videnskabsteoretiske forbindelseslinjer, og hvorfor dette har stor betydning for den danske 

uddannelsespolitik.  

Ny-institutionalismens forskningsfokus, som jeg allerede kort har introduceret, omhandler 

institutioner som kognitive, normative og regulative strukturer, der regulerer social adfærd, og 

derved former samfundet (Scott, 1995: 33). Både ny-institutionalismens strukturfokus og Niklas 

Luhmanns systemteori har forbindelseslinjer til Talcot Parsons’ systemteori. Den måde, de tænker 

strukturer og deres indvirkninger på, har væsentlige koblinger hertil.  
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Niklas Luhmanns teori er en konstruktivistisk systemteori, der er direkte inspireret af Talcot 

Parsons’ handlingsorienterede systemteori (Fuglsang, 2009: 131). Han mødte og læste endda 

under Parsons fra 1960-61 (Qvortrup, 2012: 18). Begge forsøgte at skabe en stor samlet teori om 

samfundet. Men hvor Parsons’ system grundlæggende bygger grundantagelser om funktionel 

enhed og universalisme (Fuglsang og Olsen, 2009: 120 &131), så er Luhmanns system baseret på 

en evolutionistisk biologisme inspireret af Humberto R. Maturana og Francisco J. Varela (Kneer og 

Nassehi, 1997: 52-53). De ender dog begge med en form for tomt subjekt og anti-humanisme. For 

Parsons sker dette gennem en gradvis eksternalisering af normer og værdier ud i strukturer 

igennem hans forfatterskab. For Luhmann som konsekvens af hans tomme ontologi og den 

biologisk funktionalistiske erkendelsesteori, inspireret af Maturana og Varela, som han tager 

udgangspunkt i. Jeg vil før den direkte sammenligning af Luhmanns teori og ny-institutionalismen 

introducere Parsons’ teori, der på mange måder har lagt en stor del af grundlaget for begge 

traditioners tænkning. 

 

Ny-institutionalismens og Luhmanns fælles inspirationskilde 

Hos systemteoriens fader Talcot Parsons er genstandsfeltet handlinger. Det er en funktionalistisk 

handlingsteori, hvor handlingerne forklares i relation til de funktioner, de har i forhold til et 

systems hele. Altså står et funktionalistisk forhold mellem del og helhed centralt. Han er inspireret 

af en biologisk tankegang, hvor kroppens forskellige organer kan; ”… siges at have en ”struktur”, 

der er funktionel for kroppen som helhed… ” (Fuglsang og Olsen, 2009: 120). På samme måde 

forsøges handling at beskrives igennem samspillet og tilpasningerne mellem forskellige sociale 

systemer.  Udgangspunktet for Parsons’ teori udsprang af Thomas Hobbes’ problemstilling i 

Leviathan fra 1651. Denne var, hvordan alles krig mod alle kan undgås, og hvorledes der sikres 

stabilitet i en verden med knappe ressourcer. Britiske Hobbes tog udgangspunkt i et utilitaristisk 

menneskesyn, og hans løsning var en social kontrakt, hvormed statens indbyggere giver afkald på 

deres frihed og underkaster sig en suveræn for at sikre stabilitet og ”commonwealth”. Her er 

samfundets grundlag og orden motiveret af en kynisk individuel selvopholdelsesdrift (King, 2012: 

21). Altså utilitarismen, der som bekendt tager udgangspunkt i det egennyttemaksimerende frie 

individ.  

Parsons vender Hobbes’ udgangspunkt på hovedet. Han tager nemlig afsæt i den observation, at 
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der overvejende er orden og forudsigelighed i samfundet, og prøver dernæst at forklare dette 

igennem tilpasning mellem sociale systemer. For Parsons er Hobbes’ utilitaristiske udgangspunkt 

paradoksalt. For orden er usandsynligt i et samfund, hvor alle har og udnytter deres frie vilje til at 

egennyttemaksimere inden for et system med knappe ressourcer.  Ellers skal en ekstern faktor (en 

suveræn) træde til og dominere individerne ind i en samlet orden, og derved aftager deres 

individuelle frihed til fordel for en assimilationsproces i henhold til forskellige sociale 

ordningsforhold (Parsons, 1966: 64). Derfor kan udgangspunktet for en samfundsteori ikke være 

utilitarismen, men en mere kompleks multidimensionalitet. På denne baggrund bliver Parsons 

handlingsteori til med udgangspunkt i tilpasningen og samspillet mellem forskellige sociale 

forhold, karakteriseret som sociale systemer. Hvis man vil beskrive orden eller handling er det for 

Parsons nødvendigt at kigge på det komplekse samspil mellem de forskellige strukturerende 

systemer. Handling forklares her igennem samspillet mellem et kultursystem, sociale systemer, 

såsom det politiske system, juridiske system, økonomisk system og et personlighedssystem, der 

opsætter nogle fælles værdimæssige rammer. Samspillet mellem disse skaber roller og 

institutionaliserede normer, som de psykiske systemer (individerne) er orienteret imod at 

efterleve.  

Systemteoriens udgangspunkt er altså et opgør med utilitarismen til fordel for en 

multidimensionalitet, der forklarer handling ud fra tilpasning til et komplekst samspil mellem 

mange samfundsforhold, der påvirker os og internaliserer bestemte roller og handlinger i os. Men 

ved at følge sin egen systemteori til dørs bliver Parsons’ teori paradoksal. For da han i 

udgangspunktet forsøgte at forklare social orden ud fra internalisering af normer og værdier 

igennem tilpasning til sociale systemer, ender han med at begrunde denne tilpasning på baggrund 

af aktørenes mål-orientering efter at leve op til disse normer og roller skabt af de sociale systemer 

(Parsons, 2005: 41). Normerne er derved eksternaliserede, og aktøren er igen grundlæggende 

utilitaristisk i sin rationalistiske målorientering, dog inden for et matrix af sociale roller og normer, 

der er skabt igennem et komplekst samspil af systemer, og ender derved tætter på spilteorien. 

Hvor udgangspunktet hos Hobbes var den utilitaristiske aktør, var det for Parsons systemets 

strukturerende helhed. Altså startede de i hver deres ende af den klassiske dualitet inden for 

sociologien imellem aktør og struktur. Men der er ingen af dem, der overvinder denne dualitet og 

også Parsons ender med en grundlæggende utilitaristisk aktør. Dette er dog stort set usagt hos 
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Parsons, og den rationalistiske målorientering, som han beskriver det, fungerer kun som 

handlingskatalysator under et fokus på samspil og tilpasning mellem strukturerende systemer.  

De ender begge af forskellige veje med magtende strukturer og individualiserede aktører, og uden 

blik for mennesket som socialt dyr og et begreb om fælleskab. Hobbes’ subjekt er utilitaristisk og 

har en statisk natur; “… who naturally love liberty, and dominion over others …” (Hobbes, 1651: 

103) og et top-down syn på samfund (Gessellschaft), som noget der pålægges individerne ovenfra 

af en suværen. Hobbes har derfor ikke noget blik for mennesket som socialt dyr og ikke noget 

begreb for fællesskab som en/den drivende kraft, men ender i stedet med at bekrive samfundet 

som et bibelsk uhyre (Leviathan fra Jobs bog) der består af mennesker der, ifølge deres natur, 

opfører sig egoistisk.  

Den tyske sociolog Ferdinand Tönnies’ distinktion mellem begreberne `Gessellschaft´ (samfund) og 

`Gemeinschaft´ (fællesskab) er væsentligt for forståelsen af forholdet mellem menneske og 

samfund. Hvor Gesselschaft er det ydre bånd præget af en egennytte-orienteret rationalisme og 

stærkt inspireret af Hobbes’ utilitarisme (Parsons, 1973: 141), er Gemeinschaft struktureret af det 

indre bånd mellem mennesker som er forenet gennem værdier og normer, og præget af et 

solidarisk og følelsesmæssigt udgangspunkt for handlinger (Ibid: 143-144). Parsons forsøger at 

inkorporere og videreudvikle denne distinktion imellem, hvad han kaldte selv-orienteret og 

kollektivt-orienteret handling (Treviño, 2001: 41). Han uddifferentierer handling som havende 

baggrund i fire variable funktioner nemlig: Adaptation, Goal-attainment, Latency og Integration. 

Dette bliver kendt som Parsons’ AGIL-skema (Fuglsang og Olsen, 2009: 123). Dette var et forsøg på 

at medtænke et mere komplekst meta-subjekt, der ikke kun er en individualiseret 

egennyttemaksimerende aktør. Nemlig at menneskers handling i høj grad er styret af mere 

komplekse funktioner, hvor også normer, værdier og en fællesskabstrang og –nødvendighed er 

vigtige strukturerende forhold. Parsons’ funktionalistiske tilgang har dog sine konsekvenser. Hans 

forsøg på at funktionalisere menneskets handlingsgrundlag eksternaliserer det som systematiske 

egenskaber ved virkeligheden, hvilket virker reduktionistisk for forståelsen af menneskets 

bevidsthed og handlingsgrundlag. Gemeinschaft (fællesskabet) reduceres også som en funktion 

imellem mange differentierede funktioner i hans sociale system (Ibid, 2009: 124). Denne forståelse 

bærer præg af, at han i sin senere teori har et evolutionært udgangspunkt, hvor udvikling forklares 

ud fra funktionel differentiering som den drivende proces for ændring af tidens styrende systemer 
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(religion, økonomi, jura osv.) og værdier. I forlængelse af denne tankegang mener Parsons, 

inspireret af Max Webers analyse i `Den protestantiske etik og kapitalismens ånd’ (Weber, 1998), 

at vi bevæger os mod en større og større rationalisering af det sociale liv (Treviño, 2001: 41). Som 

følge heraf ender han igennem sit forfatterskab selv med at nærme sig Hobbes’ aktørsyn igennem 

samspillet af hans beskrevne samfundstendens og udviklingen af hans teoretiske apparat, der i 

øget grad sætter funktioner for handling lig tilpasning til eksternaliserede funktioner. For kort at 

relatere til Ove Kaj Pedersen, så begår han præcis samme slutning. Gemeinschaft, fællesskabet og 

mennesket som handlende og medskabende subjekt, bliver blot en underlagt funktion på 

baggrund af staten, lovgivningen og institutionerne som det mægtige strukturerende og 

transformerende subjekt. 

Parsons’ biologistiske inspiration bygger på idéer om tilpasning ud fra en biologistisk tanke om 

equilibrium (Parsons, 2005:423) og fra evolutionsteorien (Fuglsang & Olsen, 2009: 124). Disse 

skaber en rationalistisk kerne, der igennem forsøget på at opstille en teori for handling ender i at 

tømme subjektet for alt andet end en uudtalt form for utilitarisme, der dog handler rationelt inden 

for et meget mere komplekst system end Hobbes’ samfund. Følgerne af en observeret 

rationalisering af det sociale liv og det centrale fokus på tilpasning, er jo logisk en rationalisering af 

aktøren. Ny-institutionalismen og Ove Kaj Pedersen har som nævnt ”arvet” samme fokus på 

tilpasning til strukturerende forhold. Og dette er en af de centrale forskelle på denne teoretiske 

traditions subjektsforståelse og dens adskillelse fra det klassiske begreb om subjektet, der møder 

en hos flere af de klassiske dannelsestænkere.  
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Niklas Luhmann 

Niklas Luhmanns teori, der har vundet stærkt indpas inden for uddannelsesforskningen, har også 

nogle af de samme teoretiske konsekvenser og fungerer på mange måder i synergi med den ny-

institutionelle forskningstradition. Dette vil forsøges fremvist i dette kapitel. Luhmann studerede, 

som tidligere nævnt, i en periode under Talcot Parsons. Hans egen systemteori er også stærkt 

inspireret af Parsons’ og er ligeså et forsøg på at lave en stor sammenhængende teori om 

samfundet. Hvor mindsteenheden hos Parsons var handlinger, så er det i Luhmanns 

konstruktivistiske systemteori kommunikation. Parsons tager som nævnt udgangspunkt i en 

observeret samfundsmæssig orden og helhed, og forklarer denne igennem strukturelle 

institutionaliserede normer og værdier. På den måde bliver aktørenes handlinger funktioner 

struktureret gennem de sociale systemers institutionalisering af bestemte handlingsmønstre. 

Luhmann tager i stedet funktion før strukturelle forhold (Kneer & Nassehi, 1997: 41). 

Udgangspunktet for dette er Luhmanns observation af vores samfunds funktionelle differentiering. 

Dette fører til, at man i nutidens samfund ikke kan udpege et centrum eller en fast række af 

instanser, der kan skabe enhed og orden som hos Parsons. Samfundet som hele er 

uddifferentieret i delsystemer, der igen kan uddifferentiere sig i del- og subsystemer, der til 

sammen følgelig gør udgangspunktet for vores verden polykontekstuel (Ibid.: 147). Samfundet er 

uddifferentieret i et utal af delsystemer såsom økonomi-, politik-, rets-, videnskab-, kunst-, 

religion-, uddannelsessystem osv. Og det skaber og håndterer på samme tid udviklingen af 

kompleksitet igennem at differentiere sig i nye og flere del- og subsystemer. Derfor er det 

moderne samfund for Luhmann også kendetegnet ved at det historiske samfunds centraliserede 

hierarkiske opdeling er blevet erstattet af en primær horisontal differentiering.  

Parsons tog som nævnt udgangspunkt i en biologistisk idé om equilibrium (Parsons, 2005:423), 

som han anvender til at forklare hvorledes det sociale system som helhed er struktureret af 

subsystemers strukturerende funktioner, der har en iboende tendens til at bevæge sig mod en 

samlet samfundsorden og helhed. Derfor er Parsons’ samfundsteori, selvom den er evolutionær i 

sin udviklingstanke igennem funktionel differentiering, en form for ordnet eller planlagt 

evolutionstanke, da strukturernes funktionelle tendens for at søge mod equilibrium sikrer dette. 

Derfor opererer Parsons modsat Luhmann med et centreret samlet samfund og et ordningsprincip, 

der følgeligt giver et ordnet samfund og en mere struktureret og forudsigelig lineær kausalitet. 
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Luhmann tager derimod udgangspunkt i den mere moderne og tilfældighedsprægede 

evolutionsidé i sin forståelse af systemers organisering. Luhmann er her inspireret af biologerne 

Humberto R. Maturana og Francisco J. Varelas forståelse af de biologiske rødder for menneskelig 

erkendelse og organisering (Maturana og Varela, 1992). Fra dem henter Luhmann bl.a. begreberne 

”autopoiesis” og ”structural coupling”. Idéen er at levende systemer er karakteriserede ved at 

være kontinuerligt selvskabende (autopoiese). De er både lukkede og åbne over for omverdenen 

på en gang. Som en celle har systemer en cellevæg, og de genskaber konstant sig selv på baggrund 

af deres interne kodning (DNA) og er derfor selvreferentielle. Dog er systemet alligevel åbent, da 

det interagerer og har behov for næring fra dets omgivelser for at kunne genskabe sig selv. Det er 

denne proces der inden for biologien kaldes for cellemetabolisme (Ibid.: 43-44). Dog kan tilpasning 

mellem systemer også finde sted. Hvis gentagen interaktion mellem systemer fører til strukturel 

kongruensproces er der tale om en strukturel kobling (Ibid.: 75). Dog er systemer primært 

autopoietiske, og tilpasningsprocesser sker igennem en gensidig kontinuerlig interaktionsproces, 

der påvirker systemernes autopoietiske proces. På samme måde udgør vores hjernes neurale 

system et autopoietisk system, hvor nerveceller udelukkende interagerer med andre nerveceller, 

og derved udgør et selvskabende/referentielt system. Følgeligt forstås bevidstheden (det psykiske 

system hos Luhmann) på samme måde. Tanker interagerer med andre tanker i en autopoietisk 

proces og genskaber løbende bevidstheden (Kneer og Nassehi, 1997: 63-65). Interaktion med 

omverdenen sker igennem, at det psykiske system kobler sig til kommunikation og derved 

indoptager impulser udefra. Men det indoptager det ikke direkte. Det iagttager det og frembringer 

det for sig selv som tanker igennem dets egen selvreferentielle tankeproces, der skaber mening. 

Derfor kan systemer (både sociale og psykiske) i Luhmanns teori ikke forstå hinanden direkte. 

Systemet kan kun iagttage dets omverden og andre systemers kommunikation ved at genskabe 

dem igennem dets egen kode, om den så er DNA for celler, psykiske systemers meningsskabelse 

eller sociale systemers funktionelle kodning. Luhmann vælger at betragte både levende (psykiske 

systemer) og sociale systemer som selvreferentielle og autopoietiske. Maturana og Varela mente 

dog, at kun levende systemer var karakteriserede ved begge dele, da sociale systemer ”… ikke selv 

frembringer de bestanddele, de består af.” Da ”Sociale systemer består af autopoietiske 

bestanddele, nemlig levende systemer.” (Fuglsang og Olsen, 2009: 133). Luhmann overfører dog 

begge egenskaber til uorganiske sociale systemer. Ved at gøre kommunikation til 
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mindsteenheden, modsat handling hos Parsons, gøres det muligt at beskrive og observere 

autopoietiske processer fra alle systemtyper, også sociale ikke-levende systemer. Handling kræver 

jo netop en direkte materialitet og kan ikke siges at reproducere sig selv internt i et sådant system. 

Luhmann adskiller kommunikation fra at være en performativ rettet handling udført af levende 

subjekter, som det kendes fra traditionelle kanyleteorier, der karakteriseres ved at arbejde med en 

afsender, en modtager og et budskab der forsøges kommunikeret. Da systemer er afgrænsede fra 

deres omverden og kun kan iagttage og kommunikere igennem dets autopoietiske funktion, kan 

interaktion kun iagttages som kommunikation, der kommunikerer med kommunikation. Psykiske 

systemer (vores bevidsthed) fungerer kun som omverden for kommunikation og er adskilt herfra. 

Derfor kan Luhmanns teori heller ikke siges at forholde sig til: 

” …” a foundational level”. Nor does it consider the problem as a problem of bridging. 

At the same time, it does not share any traditional emphasis on ethics and rationality, 

a brilliant formulation of which has been once more suggested by Habermas.” 

(Luhmann, 1996:264) 

Da kommunikationen, som er det eneste der observeres, ikke føres tilbage til et subjekt, behøver 

Luhmann heller ikke at gå dybere ind i filosofiens hovedspørgsmål omkring subjektets bevidsthed, 

erkendelse og baggrunden for handlen. Luhmanns hårde distinktion mellem system og omverden, 

og fokus på den autopoietiske funktion, gør det psykiske system (og alle andre systemer) til en 

form for black box-teori. Ligesom det kendes fra behaviorismen (Bl.a. Pavlov og Skinner), hvor 

aktøren, om det så er hunde, mus eller mennesker, gøres til en black box. Da man ikke kan vide 

hvad der sker inde i dem, så må man nøjes med at registrere på input og respons når man vil 

forsøge at forstå deres adfærd. For Luhmann er aktøren (the black box) i stedet givet ved nogle 

enkle generelle systemiske funktioner hentet fra cellebiologien, og man må derudover nøjes med 

at iagttage på, hvordan der kommunikeres, og hvorledes et systems kommunikation knytter sig til 

anden kommunikation, da der arbejdes med en tom ontologi. Resultatet giver ikke meget 

mulighed for et aktør- eller subjektsbegreb. Implementeringen af Manturana og Varelas 

biologistiske erkendelsesteori kan siges at legitimere Luhmanns ophævelse af det klassiske 

subjektsbegreb. Luhmann er derfor også blevet beskrevet af ”… flere forfattere, inklusive ham 
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selv, beskrevet som ”antihumanist” (Habermas 1985; Thyssen 1992; Luhmann 1997, 35).” (Bjerg, 

2006: 192).  

For at forklare hvorfor Luhmanns systemteori kan siges at være antihumanistisk og mangle evnen 

til at reflektere over konsekvenser og kunne tilskrive ansvar tilbage til et menneskes valg af 

handlinger, vil jeg igen bringe Charles Sanders Peirces triadiske semiotik på banen. Nemlig 

forholdet mellem et tegn (representamen), et objekt og en interpretant. Interpretanten dækker, 

som tidligere nævnt, over den meningstilskrivelse / den idé, der forbinder et objekt med et tegn, 

og relaterer det i forhold til det netværk der udgør ens andre forestillinger.  

For Luhmann kan alle systemer, også sociale systemer, drage en distinktion og derved skabe 

mening. Dvs. alle systemer kan skabe mening igennem at reproducere kommunikation igennem 

dets kode. Som Maturana og Varela påpegede, er dette paradoksalt, og i modstrid med common 

sense, da sociale systemer nødvendigvis må bestå af levende systemer, der handler for systemet 

og til sammen står for at udføre den distinktion, systemet iagttager omverdenen igennem, og 

derigennem generere systemets autopoietiske proces. Men hos Luhmann fungerer de psykiske 

systemer kun som omverden til kommunikationen og kan ikke kommunikere eller foretage 

kommunikationsselektionerne. Derfor kan interpretationsprocessen, altså selektionsprocessen, 

ikke føres tilbage til et menneske, der vælger på baggrund af vilje og intention. Systemteorien er 

med andre ord blind for, hvad eller hvorfor et system forbinder forholdet mellem tegn og objekt, 

som det gør. Dette forhold ”… må forblive overladt til de for tilfældet givne koincidenser.” 

(Luhmann, 1992: 126-127).” (Bjerg, 2006: 206). Med andre ord kan systemteorien med baggrund i 

dens opgør med aktør- og subjekt-begrebet ikke forklare dette forhold som andet end kontingent.  

I forlængelse af professor Søren Brier mener jeg, at den teoretiske forklaring på dette er, ”… at 

Luhmanns teori er en anden ordens teori.” (Brier, 2006: 223), da Luhmann ikke anser ontologien 

som verificerbar. Verden kan derfor kun iagttages igennem iagttagelser af iagttagelser og aldrig 

reelt erkendes. Derfor vil en iagttagelse af, hvordan forholdet mellem tegn og objekt observeres, 

aldrig kunne føres tilbage til en intentionel handling fra et historisk formet subjekt. Det vil blot 

være et system, der iagttages at iagttage (anden ordens iagttagelse) igennem en given kode.  

Problemet er, at hvis ikke (kommunikativ) handling kan føres tilbage til subjektet og en 

bevidsthedsproces på baggrund af en rettethed/vilje/intention, så står autopoiesen tilbage som 

eneste forklarende grundlag for vores kommunikative såvel som fysiske handlinger. Den 
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autopoietiske proces selekterer og reproducerer konstant igennem dets kode, men hvorfor er 

systemet overhovedet tvunget til konstant at selektere? Dette forklares ved, at omverdenens 

kompleksitet forårsager systemers selektionstvang, da de ikke kan forholde sig til overskuddet af 

selektionsmuligheder (Luhmann, 2000: 62). Hvis grundlaget for systemers handling skal findes i 

Luhmanns teori, så er det altså givet ved:  

 Systemers selektionstvang for at mindske omverdenens evigt voksende kompleksitet. 

 Systemers selvrefererende og selvskabende funktion (autopoiese). 

 Teoriens tomme ontologi og deraf følgende konstruktivistiske forklaring gennem 

kontingensbegrebet. 

Luhmanns radikalt konstruktivistiske udgangspunkt i en tom ontologi og ophævelse af et 

subjektsbegreb med en form for intentionalitet/vilje kan paradoksalt nok siges at lade den 

evolutionære inspiration og tankegang stå tilbage, som en form for ontologisk udgangspunkt i en 

teori, der ellers arbejder med en tom ontologi. At systemer er tvungne til at selektere (handle), og 

ikke blot kan stille sig indifferent eller forholde sig passivt, afspejler en indskrevet konstant 

evolutionær udviklingsproces. Systemer beskrives måske ikke som havende en form for natur og 

herunder en intentionalitet eller vilje, men på baggrund af deres selektionstvang og konstante 

selvskabelse bliver systemerne, og derved også mennesker, givet ved en biologistisk evolutionær 

funktion og en lignende form for rationalitet som den utilitaristiske kerne, der var udgangspunktet 

for Hobbes og på sin vis delvist stod tilbage hos Parsons. Samtidig kan baggrunden for deres 

handlinger ikke eftersøges, og systemteorien ”frikender” derfor mennesket for moralsk dom.   

Dette kan teorien, da den både iagttager alle systemer og derved også menneskelige subjekter 

som selvstændige og selvskabende, og også som at de alle er givet ved en lineær kausal funktion, 

som beskrevet ovenfor. Dette er inden for en almen teori om hele samfundet som sociale 

systemer. Altså en generaliserbar totalitetsforestilling (et lukket system). Derfor kan Luhmanns 

systemteori på sin vis siges både at have et individualistisk afsæt i den hårde system/omverden-

adskillelse, men også at være erkendelsesteoretisk modstander af muligheden for et 

planlæggende politisk subjekt og værdiers rolle for handlinger. Systemet har nemlig ikke nogen 

vilje eller handlefrihed, det følger blot selektionstvangen og dets autopoietiske funktion (natur) i 

et polycentrisk samfundssystem med voksende kompleksitet. Derfor må individuel frihed fra 
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totalitære strukturer i Luhmanns systemteori anses som noget, der vokser frem igennem den 

voksende systemdeling, deraf decentralisering, og ikke noget der tager udgangspunkt i en 

forestilling, der overføres til praksis via værdier. Her vil jeg gerne relatere Luhmanns teori til 

libertarianismen, da jeg mener, de fører til et lignende samfundssyn.  

 

Luhmann og libertarianismen 

Libertarianismen kan siges at være en anarkistisk videreførsel af liberalismens frihedsideal. Den 

tager udgangspunkt i en retfærdighedsfilosofisk tankegang, hvor det især er statens 

magtudstrækning, der står i vejen for individets frihed. Den amerikanske filosof Robert Nozick 

præciserede med sin bog Anarchy, State, and Utopia fra 1974 libertarianismen og gjorde den 

anarkistiske kapitalisme populær i akademiske kredse. I bogen tager Nozick udgangspunkt i 

spørgsmålet; hvorfor overhovedet have en stat? (Nozick, 1974: 3-4). Hans begrundelse for svaret 

tager afsæt i en beskrivelse af naturtilstanden. Denne var, som tidligere nævnt for Hobbes, givet 

ved alles krig mod alle, der fører til nødvendigheden af en social kontrakt, hvormed statens 

indbyggere giver afkald på deres frihed og underkaster sig en suveræn for at sikre stabilitet og 

”commonwealth”. Nozick ser dog mere naturtilstanden i forlængelse af John Lockes forståelse, 

som givet ved nogle naturgivne moralske rettigheder – fx ikke at skade andre og ejendomsretten 

(Ibid: 10f). For at sikre disse indgås en social kontrakt, og der dannes en stat, der kan løse 

potentielle konflikter og straffe overskridelser af de naturgivne rettigheder. I naturtilstanden, altså 

menneskets udgangspunkt før statsmagten, mente Hobbes ikke, at retfærdighed og uretfærdighed 

overhovedet eksisterede som begreber. Vores liv handlede kun om overlevelse og dominans, 

inden fremvæksten af staten førte til ordningsprincipper. For Locke og derfor også for Nozick er 

mennesket grundlæggende lige, og tolerance og fornuft er også en del af menneskets natur. 

Derfor må staten skabes med udgangspunkt i menneskets forud givne natur som: 

“… a state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and 

persons, as they think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave, or 

depending upon the will of any other man.” (Locke, 1690: chap. II. sect. 4.) 

Statens metier er følgeligt at forsvare disse rettigheder og derved menneskets naturgivne frihed.  

Da Nozick i forlængelse heraf mener, at man har en fundamental ret til afkastet af ens arbejde, ens 
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ejendom og formue, så længe denne er opnået legitimt uden at overskride nogle af de basale 

rettigheder, så kan han kun se legitimeringen af en nattevægterstat. En minimalstat hvis opgave 

udelukkende er ligeligt at beskytte borgerens rettigheder, ejendom og liv, med andre ord, de 

negative rettigheder. Fordeling af goder er ikke en opgave for staten, og samfundets ulige 

fordeling er, da tankegangen tager udgangspunkt i mennesket som lige, kun et retfærdigt resultat 

af gentagne individuelle valg (Ibid: 149). Økonomisk frihed er en frihed fra omfordeling for 

libertarianismen. Så længe fordelingen ikke bygger på historiske overtrædelser af naturlovene, så 

er den berettiget. Nozicks aktørsyn tager derved afsæt i lighed som et ontologisk udgangspunkt for 

at tænke mennesket som kategori. Ikke som et ideal der skal efterstræbes igennem politisk 

intervention, så som omfordeling. Politisk intervention vil, når individet anses som havende 

samme naturgivne forudsætninger som rationel aktør og ens rettigheder, være en overskridelse af 

og virke indskrænkende på individets frihed. Nozick forsvarer dette med et argument mod 

omfordeling – Alle idéer om en bestemt fordeling af goder har udgangspunkt i en forestilling om 

en bestemt sluttilstand eller et bestemt mønster som retfærdigt eller givende mere ligelig 

fordeling af muligheder og deraf frihed. Men for at opretholde et sådant distributivt mønster skal 

staten konstant blande sig i folks liv, da deres frivillige transaktioner hele tiden vil forstyrre dette 

mønster. Derfor kan intet sluttilstandsprincip opretholdes uden kontinuerlig indblanding og 

undergravelse af personers frihed til at handle, som de vil. (Nozick, 1974: 163). Derfor bliver 

enhver idé om et retfærdigt fordelingsprincip en kontinuerlig undergravelse af menneskets frihed. 

Fremsættelsen af argumenter for omfordeling vil ifølge Nozick altid bero på nogens subjektive 

fastsættelse af principper for berettigelse, og derved være en form for magtovergreb over for folks 

frie valg. Derudover mener han ikke, at fordeling, hvis den følger et ureguleret marked, vil følge et 

fast mønster, men udelukkende være et resultat af vores handlinger og folks værdisættelse af 

disse, om det så er ved at købe frembragte produkter eller ved at belønne vores samfundsværdi 

(Ibid: 157-158). En kritik der ofte bliver bragt på banen som argument for omfordeling, er 

problemet om fænomenet ”arv”. Både i materiel forstand som arv af formue og ejendom, og som 

social arv, herunder uddannelse. Han argumenterer bl.a. for, at vores genetiske forudsætninger, så 

som intelligenskoefficienten, ikke følger et mønster (Ibid: 156). Randomiserede ahistoriske 

variable som denne bryder netop muligheden for at fastsætte principper for berettigelse, som han 

kalder det. Samtidig er materiel arv for ham blot et resultat af valg på valg på valg, altså gentagne 
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handlinger igennem historien, der er blevet belønnet af andre mennesker. Arv bliver derfor blot en 

historisk videreførsel af Nozicks statement om berettigelse: ” from each as they choose, to each as 

they are chosen.” (Ibid: 160). Altså lignende pseudo-/folkevisdom som ligger i det gamle ordsprog 

– Man høster som man har sået. Fastsættelsen af enhver form af omfordelingsmønster vil tage 

udgangspunkt i fastsættelsen af et universalistisk moralsk berettiget sluttilstandsprincip, og vil 

derfor modvirke individernes frihed til selv at vælge. For at opsummere: Så længe de negative 

rettigheder bliver håndhævet, så kan positive rettigheder og en intervenerende planlæggende 

politiske stat kun iagttages som undergravende for individet og naturtilstandens rettigheder.  

Dette argument fungerer dog kun så længe man har samme individualiserede frihedsforståelse 

baseret på de naturgivne rettigheder som universale historieløse kategorier og primært iagttager 

staten som den struktur, der indskrænker menneskets frihed. Lighed er givet ved menneskets ens 

naturgivne frihedsrettigheder. Frihed er givet ved menneskets frie valg, handlemuligheder og ret 

til dets ejendom. Men fordelingen i samfundet bunder også til dels i historiske ulovligheder, 

hvilket Nozick også tilkendegiver. Derfor fremsætter Nozick også et princip for, at man kun har 

rettighed til det, man har fået eller tilegnet sig, så længe det ikke er sket ved en overtrædelse af de 

negative rettigheder. Men hvorledes dette princip skal håndhæves i forhold til historiske 

ulovligheder, og hvor langt tilbage det kan retfærdiggøres, kommer Nozick ikke med nogen løsning 

på (Nozick, 1974: 151-152). Derfor står den nutidige fordeling blot tilbage som et udgangspunkt, 

og en applikation af Nozicks teori kan kun starte med et ulige afsæt. Derfor bliver hans principper i 

sidste ende også en fornægtelse af, at frihed er en relativ størrelse, der i høj grad er afhængig af 

den sociale arv både i form af økonomisk, social og kulturel kapital. Uddannelsesniveau og 

tilknytning til arbejdsmarkedet er eksempelvis stærkt betinget af social arv i Danmark ifølge den 

sidste undersøgelse på området af Danmarks Statistik (Holm, 2012). Og uddannelsesniveau og 

adgang til arbejdsmarkedet er primære faktorer for social mobilitet og deraf muligheden for at 

opnå større formue, indflydelse og derved handlefrihed. Samtidig er forældrenes formue den 

største faktor for deres børns velstand, også i Danmark (Boserup et al., 2014). Libertarianismens 

frihedsbegreb er derfor enten ignorant eller kynisk. Og den pragmatiske konsekvens af den 

anarkistiske kapitalisme er en legitimering af den evolutionære krig mellem subjektløse aktører 

med ulige udgangspunkter både i samfundet og på markedet, blot det foregår inden for de 

naturgivne vilkår i form af de negative rettigheder. Luhmann kan på en paradoksal måde siges at 
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ende samme sted. Naturtilstanden, der skaber vilkårene for samfundets opbygning og 

minimalstaten, er hos Luhmann skrevet ind som funktioner ved systemerne. Luhmanns teori 

indeholder samme erkendelsesmæssige affejelse af det planlæggende politiske subjekt. Hos 

libertarianismen fremtræder dette forhold både som et normativt etisk udgangspunkt i dets 

frihedsværdi og i dens deskriptive beskrivelse af alle forsøg på politisk intervention ud over sikring 

af de negative rettigheder som undertrykkende for individet. Hos Luhmann fremtræder dette 

forhold kun deskriptivt, som en konsekvens ved systemteoriens beskaffenhed. Dette er altså en 

samlet effekt ved systemernes selektionsnatur, fokusset på kontingens og som konsekvens ved 

øget kompleksitet og deraf uddifferentiering mod et decentraliseret globalt verdenssamfund 

(Luhmann, 2000: 283). Hvor libertarianismens udstrakte frihedsideal fører til modstanden mod 

den politisk planlæggende stat, så er dette blot en erkendelsesteoretisk umulighed inden for 

Luhmanns systemteori, samtidig med at teorien overhovedet ikke har nogen etisk base. 

Ikke overraskende kan Luhmanns analyse af velfærdsstatens paradoks ses som en klar logisk 

konsekvens af det beskrevne erkendelsesmæssige grundlag i hans systemteori. I Luhmanns 

analyse er udgangspunktet, at velfærdsstaten i højere og højere grad iagttager sociale problemer 

som dens opgave, da den iagttager politisk inklusion som sit hovedformål. Paradokset er, at i en 

verden hvor distinktioner skaber mere kompleksitet inden for en kontingent 

virkelighedsforståelse, så skaber løsningsforsøg blot mere kompleksitet og fører derfor til nye (og 

flere) problemer, der igen iagttages som problemer staten skal løse osv.:  

”Programs are put into operation with the best intentions but with unforeseeable, 

”counterintuitive” consequences. These side effects are fed back into the system as new 

issues for which responsibility cannot be denied” (Luhmann, 1990: 171). 

Ergo en ond cirkel. På grund af dette paradoks er velfærdsstaten som politisk system givet ved en 

konstant udvidelse og kolonisering af understøttende systemer, såsom økonomi og ret, i dens jagt 

på inklusion (Borch, 2011:121). Igennem denne beskrivelse fremstår statens mulighed som politisk 

planlæggende subjekt problematisk. Dens ageren fører kun til flere problemer og truer andre 

systemers selvstændighed, og derved dens egen legitimitet som stat. Mit argument er, at 

Luhmann derved ender som modstander af den aktivt handlende stat og positive rettigheder, der 

intervenerer i individernes (systemernes) liv og indbyrdes forhold, ligesom libertarianismen. Frihed 
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er lig individets uforstyrrede natur i libertarianismen, og på samme måde er systemernes natur 

givet ved deres funktion. Frihed har i denne forståelseskontekst ikke en samfunds- eller stats-

mæssig dimension, som i Markedsstaten, hvor frihed er noget der tildeles og skabes igennem 

dannelsen af rettighedskategorien ”normalsubjektet”. Frihed fungerer derfor kun som et negativt 

begreb. Altså tilskrives frihed kun mening igennem et fravær af det modsatte, nemlig ufrihed, 

primært fra statens magtelse, kolonisering og inklusionsforsøg. Frihed er ikke givet eller skabt ved 

nogle bestemte rettigheder, men blot det der er, når andet ikke står i vejen.  

Dette blik bunder også i en forståelse af strukturerne og primært staten som den struktur, der 

undertrykker individernes frihed. Hvis vi går tilbage, så gjorde Luhmann op med Parsons’ 

samfundsforståelse, der bundede i en iagttaget orden og en systemisk tendens mod equilibrium. 

Derfor er samfundet heller ikke givet ved en centraliseret orden og strukturerne kan ikke 

opretholde denne igennem normer og værdier. Luhmann tog, som bekendt, i stedet udgangspunkt 

i Maturana og Varelas evolutionære biologistiske systemforståelse og en konstruktivistisk 

virkelighedsforståelse, hvor alt er kontingent. Han kan derfor siges at indskrive Thomas Hobbes’ 

før-statslige naturtilstands evolutionære alles-kamp-mod-alle som grundlag ved systemerne selv i 

samfundet. Hobbes’ naturtilstand blev jo suspenderet igennem den sociale kontrakt og 

fremkomsten af en stat. Men hos Luhmann og for libertarianismen, igennem Lockes alternative 

forståelse af naturtilstanden, kan alles kamp mod alle siges at være skrevet ind som universal 

kategori for mennesket og dermed også i samfundet efter statens skabelse. For Nozicks 

libertarianisme sker dette igennem Lockes naturtilstands moralske rettigheder, der gør alles kamp 

mod alle og ulighed legitim, så længe de negative rettigheder ikke overtrædes. For Luhmann gøres 

det evolutionære til systemers funktion, og derved naturliggøres det som et uomtvisteligt 

kerneelement i mennesket, da hans teori ikke rummer et forsøg på at indskrive etik eller en 

subjektskategori. Lighed er derfor kynisk nok givet ved aktørforståelsen og ikke en forudsætning 

for frihed.  

Problemet ligger i det erkendelsesmæssige universalistiske syn på aktør- og frihedsbegrebet. 

Aktøren og frihed er i denne kyniske udgave af liberalismen og i Luhmanns teoretiske apparat ikke 

underlagt og formet af den tidslige udvikling - altså historien.  De er ikke formet af begivenheder 

(såsom skabelsen af en juridisk kategori) eller af de historiske magtteknologier og -konstellationer, 

som det kendes fra Foucault, eller givet ved den kulturelle meningsskabende horisont. Mennesket 



58 
 

ér fra naturens side lige, og frihed er friheden fra indskrænkelsen til at handle frit, så længe det 

ikke begrænser andres frihed. Denne definition af frihed er dog, som tidligere berørt, 

problematisk. For erhvervelse af ejendom, der jo er et begrænset gode, begrænser andres 

mulighed for erhvervelse og anvendelse af denne, plus at erhvervelsen nedbringer udbuddet, der 

følgelig øger prisen for at erhverve lignende ejendom. Et andet eksempel er indførslen af 

privatbetaling på universiteterne. Dette indskrænker de økonomisk mindrebemidledes adgang til 

uddannelse og følgelig til den social mobilitet, der statistisk følger med en højere videregående 

uddannelse. 

Derfor kan velfærdsstatens inklusionsobjektiv forstås normativt, modsat Luhmanns deskriptive blik 

i sin analyse af velfærdsstaten. Det kunne forstås som hvilende på en socialt bevidst forståelse af 

frihed, hvor lighed og inklusion iagttages som forudsætning for friheden til lige handlemuligheder. 

Altså et forsøg på at skabe lighed i samfundet, da udgangspunktet netop er, at vi ikke er lige og 

derfor heller ikke har samme frihedsgrad og handlemuligheder i samfundet. Dette strider dog mod 

Luhmanns nutidsopfattelse af samfundet som horisontalt differentieret (Kneer og Nassehi, 1997: 

158). Men statens tildeling af positive rettigheder og interventionistiske adfærd under 

velfærdsstaten tager vel netop udgangspunkt i en iagttagelse af samfundet som klassedelt og 

ulige, og staten som havende legitimitet og agens til at kompensere for dette. Dette blik ville være 

noget nærmere OKP’s historiekontekstuelle statsforståelse og fremanalysering af muligheder og 

lighed som centrale for velfærdsstatens menneskesyn (Pedersen, 2011: 181). Det skal dog huskes 

at OKP mener, at vi er ved at have forladt denne forestilling. Men alt andet lige, så er 

velfærdsstatens forståelse af mennesket nemlig ikke en fast eller tom historieløs aktørkategori. 

Det er her den største forskel ligger. For systemteoriens og libertarianismens forståelse af 

mennesket (aktøren) og dets frihed er universalistisk i sit udgangspunkt. Men intet – heller ikke 

aktøren, samfundet eller frihed er faste størrelser. Som mennesker er vi, for at vende tilbage til 

Heidegger, kastet ind i en allerede eksisterende verden fuld af positionerende og 

meningsskabende strukturer. Derfor er aktøren og dens frihedsgrad til dels givet af dets rumlige og 

tidslige placering. Fx har graden af frihed åbenlyst noget at gøre med de historiske 

omstændigheder for ens liv. Både dem før ens fødsel og dem efter. Det er et sådant dynamisk og 

historisk menneskesyn, der ligger i både velfærdsstatens, humanismens og derunder i den 

klassiske dannelsestankes subjektsforståelse. Det er også dette menneskesyn, der gør det etiske 
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ræsonnementet for en aktiv og kompenserende stat legitimt. Men i og med at libertarianismen og 

Luhmann kan siges at dele modstanden mod det planlæggende politiske subjekt, staten, så står 

markedet og det private erhvervsliv frit tilbage som styrende for samfundet. Især da mennesket 

ikke er givet som socialt dyr, der finder eller får friheden igennem fællesskabet, men i 

libertarianismen får individet friheden ved sin autonomi fra fællesskabets indblanding. I 

forlængelse heraf er Luhmanns teoris forståelse af psykiske og sociale systemer som autopoietiske 

og afskårne fra omverden igennem den hårde system/omverden-distinktion også en 

individualiseret og upåvirkelig aktørforståelse. Og når systemteorien ikke kan siges at efterlade 

systemet, altså mennesket, handlemuligheder i forhold til interpretationsprocessen i forbindelse 

med forståelsen af statens rolle, så genskabes den hegemoniske konkurrencestatsinterpretation 

blot i systemerne igennem deres egen kode. For systemerne har ingen personlig 

intentionalitet/vilje ift. deres kommunikation. I et funktionalistisk, Luhmannsk blik, vil Luhmanns 

teori kun iagttage kommunikations formål som kommunikation. Der er med udgangspunkt i den 

tomme ontologi og den autopoietiske funktion ikke mulighed for refleksiv erkendelse af hinandens 

artikulation af livsvilkår og skabelsen af kollektive erkendelsespunkter eller fælles værdier. Dette 

gør, at mening kun bliver ren overflade og kommunikation med det formål at opretholde 

systemerne selv igennem den konstante selvskabelse. Denne iagttagelse producerer individer, der 

ikke vil eller kan forstå hinanden, men kun opretholder sig selv som system på baggrund af deres 

funktionalistiske natur.  

Altså er det den samme individualiserede og utilitaristiske aktørforståelse der arbejdes med i 

systemteorien og i OKP’s konkurrencestat. En form for robot, altså en aktør givet ved en simpel 

årsags-virkningsfunktion, der ikke selv har en vilje eller kan skabe idéer, men blot handle rationelt i 

forhold til ”den samfundsøkonomiske forestilling” (Pedersen, 2011: 17), altså epistemet, som det 

præciseres i Markedsstaten. Dog er statsforståelsen forskellig. I konkurrencestatstankegangen 

tilskrives staten al agens og er det historisk skabende subjekt, der skal sikre nationen under de 

globale markedsvilkår. Inden for systemteorien er det samlende planlæggende politiske subjekt på 

sin vis umulig, da struktur og aktør, altså sociale og psykiske systemer er givet ved samme 

funktion. Luhmanns analyse af velfærdsstaten konkluderer netop også, at en sådan stat vil skabe 

flere problemer, end den løser, og få legitimitetsproblemer. Men konkurrencestaten er netop 

heller ikke en velfærdsstat og fungerer måske nærmere som en rationel aktør, der igen er 
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nærmere Luhmanns systemer. Centralt for konkurrencestaten er netop en adfærd præget af ”… 

tilpasning og påvirkning. ” (Pedersen, 2011: 14), hvilket vel blot er utilitaristisk adfærd eller 

selvskabelse i forhold til en strukturel kobling til det globale økonomiske system. Altså er det 

”planlæggende” for staten i hvert fald kun en form for strategisk handlen (kommunikation i 

Luhmannsprog) på baggrund af omstændighederne. Udviklingen er under konkurrencestaten på 

sin vis i forlængelse af Luhmann ”… ikke planlagt, bevidst villet eller intentionelt styret: Det er en 

kontingent proces … ” (Kneer og Nassehi, 1997: 122). For viljen er kun givet ved en form for 

rationalistisk natur/funktion til evolutionær overlevelse.  

Derfor vurderer jeg, at man kan konkludere, at både konkurrencestatens aktør- og statsforståelse 

lægger sig op ad den utilitaristiske aktørfigur, der igen passer sammen med Luhmanns 

systemteoris funktionelle systemforståelse. Dette er på sin vis paradoksalt, da konkurrencestatens 

episteme bygger på en historisk forståelse af staten som det skabende mægtige subjekt, hvorimod 

Luhmanns systemforståelse ikke rummer vilje/intentionalitet og i forlængelse af libertarianismens 

frihedsforståelse forstår en handlende stat som potentielt illegitim. Men igennem 

konkurrencestatens fokus på tilpasning til global påvirkning og dens udbredte forsimplede lineære 

kausalitetsforståelse kommer den handlende stats ageren i nutidens konkurrencestatsideologi til 

at ligne dens egen utilitaristiske aktørbeskrivelse. Samtidig bliver frihed i konkurrencestaten i 

højere grad friheden fra statslig indgriben, så længe man forsørger sig selv og handler rationelt. 

Dens frihedsbegreb nærmer sig derfor libertarianismens negative frihedsbegreb, så længe man 

opfylder sin arbejdsfrihed. Hvis ikke, falder man uden for normalsubjektet og har derfor ikke 

samme rettigheder, da det er selvforskyldt. Velfærdsstatens humanistiske lighedsideal og 

frihedsbegreb - forståelsen af skabelsen af lige forhold som forudsætning for at skabe frihed i 

samfundet, er i konkurrencestaten afløst af en forståelse af frihed som noget, der konkurreres om 

på lige vilkår, i tråd med den evolutionære systemforståelse. Disse paradoksale lighedspunkter, 

mener jeg er udgangspunktet for, at den ny-institutionelle konkurrencestatslogik i dag fungerer i 

en overvejende synergi med Luhmanns teoretiske system, da de nede i maskinrummet bygger på 

nogle af de samme teoretiske grundidéer, der kan spores tilbage i deres intellektuelle ophav. 

Derfor er det heller ikke overraskende, at Luhmanninspirerede uddannelsesforskere får stor 

indflydelse på, eller nærmere, bliver dem der får lov at artikulere uddannelsespolitikken for en 

stat, der overvejende iagttager sig selv som en konkurrencestat. 
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Konkurrencestatens dannelsesidealer 

Hvordan artikuleres konkurrencestatens usagte dannelsesidealer så? Først og fremmest vil jeg 

klargøre, hvad jeg mener med usagte. Her refererer jeg til den affejelse af det normative grundlag 

for uddannelsespolitik, der især er så udbredt blandt dem, der har udgangspunkt i systemteorien 

og godtager konkurrencestaten og dens erkendelsesteoretiske blik. Dette så vi i OKP’s affejelse af 

både sit eget subjektive udgangspunkt for erkendelse og hans insisteren på udelukkende nøgternt 

at beskrive virkeligheden, altså at arbejde og kunne beskrive samfundet deskriptivt. Det samme 

gør sig gældende for Luhmanns deskriptive tilgang. Hans fuldstændige affejelse af etik og 

systemteoris mangel på at medtænke intentionalitet/vilje, efterlader mennesket som 

evolutionært system, der gør dannelse af selvet og en normativ funderet tilgang til handlen 

umulig.   

Som centralt grundlag for denne samlede tilgang, er derved affejelsen af det idealistiske 

udgangspunkt for uddannelse og uddannelsespolitik. Uddannelse er blevet afkoblet den normative 

dannelsestanke, og derfor handler uddannelse om tilegnelsen af ”færdigheder” i 

Konkurrencestaten (Pedersen, 2011: 186). OKP’s egen beskrivelse af hvordan skolen og synet på 

uddannelse har ændret sig, beskriver et skred, hvor uddannelsespolitik og den dertilhørende 

værdikamp er blevet underlagt den samfundsøkonomiske forestilling. Tidligere tiders ideale ”… om 

den eksistentielle personlighed omformuleres til idealet om den opportunistiske personlighed. ” 

(Ibid: 188).  Den eksistentielle personlighed gøres til velfærdsstatens ideale og den opportunistiske 

til konkurrencestatens. Konkurrencestatens menneskeforståelse er todelt ifølge OKP. På den ene 

side er det allerede færdigt. Personen ved allerede hvad ”… han/hun skal være og kan blive, 

nemlig egennyttig og motiveret af tilskyndelser. ” (Ibid: 191). På den anden side er det aldrig 

færdigt, da det er ”… omgivet af en række tilskyndelser (teknologiske, finansielle, sociale), men 

også skal uddannes til at udnytte disse ved hjælp af tillærte færdigheder. ” (Ibid.). I forlængelse af 

libertarianismens individ, så må den første forståelse være et udtryk for, at mennesket allerede er 

færdigdannet, og dets frihed ikke er givet igennem fællesskabet, men på trods, da dette kun kan 

begrænse dets egennyttige natur. Den anden forståelse, menneskets behov for færdigheder og 

som aldrig færdigt projekt, kan forenes med den første forståelse, den utilitaristiske 

individualiserede forestilling om mennesket, ved at uddannelse forstås som noget eksternt, der 

ikke rækker ind og er medskabende for selvet. Det er derfor ord som færdigheder og kompetencer 
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tager over i stedet for dannelse og viden. Færdigheder og kompetencer griber ikke ind i 

personligheden. Deres forståelseskontekst ligger tættere på idéen om værktøjer; noget man kan 

fylde i sin værktøjskasse og derved klare sig bedre i konkurrencestatens konkurrencesamfund. 

Derfor bliver dannelsesidealerne også lettere at funktionalisere i dag, da idealerne for 

undervisningen allerede er indrulleret i hovedmålet om øget økonomisk konkurrenceevne.  

Derfor kan undervisningsforskningen og -politikken i højere grad orientere sig mod læringsmålene. 

Altså handler det ikke mere så meget om de fælles mål for hvad der skal undervises i, men mere 

hvad eleverne til slut skal kunne. For som uddannelsesforsker (og systemteoretiker) Jens 

Rasmussen citeres for på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside, så skal ”… 

indholdet af undervisningen tænkes som middel, ikke som mål i sig selv. ” (UVM, 2015). 

Læringsudbyttet står derfor centralt. Undervisningen skal planlægges fremadrettet på baggrund af 

testresultater. Dette ligger i forlængelse af det beskrevne fokus på, hvad der ”virker” i den store 

undersøgelse af forholdet mellem teori og praksis i pædagogikken, Rasmussen m.fl. foretog i 

bogen ”Viden om uddannelse” (Rasmussen et al., 2007). Heri beskrives bl.a. oprettelsen af Dansk 

Clearinghouse for Uddannelsesforskning, der indsamler, bedømmer og videreformidler dansk 

uddannelsesforskning i meta-analyser, med det formål effektivt at videreformidle evidensbaseret 

viden om uddannelse og undervisning til både andre forskere, politikere og praktikere. (AU 3, 

2016). Der er, som det konstateres i bogen, en større efterspørgsel efter denne type viden, som 

følge af det stærke fokus på undervisningens resultater (Rasmussen et al., 2007: 13-14). Bogen 

tager igen udgangspunkt i Luhmanns systemteori og hans semantiske analysestrategi, og forholder 

sig derfor også meget lidt normativt til den beskrevne udvikling eller spørgsmålet om, hvad der 

skal undervises i. Rasmussens egen holdning står mere tydeligt frem i interviewet i artiklen: ”Er 

dansk læreruddannelse under internationalt niveau? ” (Holm, 2010) bragt i det uddannelses- og 

pædagogiskorienterede tidsskrift, Asterisk. Heri kritiserer Rasmussen læreruddannelsen og følgelig 

lærerne for at sidde fast i ”… filosofisk baseret professionsviden” (Ibid.) og et forældet fokus på 

dannelse. Baggrund for artiklen er et komparativt studie af indholdet i læreruddannelser i Canada, 

Danmark, Finland og Singapore, da disse lande klarer sig bedre end Danmark i komparative tests 

såsom PISA, der tester færdigheder indenfor læsning, matematik og naturfag (PISA, 2015) og 

TIMMS, der tester færdigheder indenfor matematik og naturvidenskab (TIMMS, 2016). Rasmussen 

har sammen med kollegaerne Martin Bayer og Marianne Brodersen lavet dette studie og 
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konkluderer simplificeret, at i Danmark er en stor del af indholdet på lærestudiet filosofisk 

orienteret og har et normativt grundlag, hvorimod de lande der klarer sig godt i testene 

overvejende underviser i evidensbaseret viden og derfor i højere grad forbinder teori med 

afprøvning i praksis (Rasmussen et al., 2010: 6). I interviewet udtrykker Rasmussen nogle skarpe 

holdninger i forhold til den normative dannelse. Dannelsestilgangen er ikke tidssvarende:  

”Fordi den bygger på en nu overhalet skelnen mellem den enkelte og det almene, som 

pædagogikken tog til sig i tiden omkring 1800. Dengang var idealet, at individet skulle 

tilegne sig så meget viden om verden som muligt – og på en sådan måde, at det almene 

repræsenteredes i den enkelte på individuel vis. Forestillingen udviklede sig til, at den 

enkelte skulle kunne begrunde sine handlinger ud fra vedkommendes rationelt valgte 

menneskesyn og samfundssyn” (Holm, 2010). 

Det er klart, at idéen om det almene (fællesskabet) med en fælles kultur og værdimæssig 

forståelsesramme, der derved giver et beredskab for et ”Gemeinschaft” og muligheden for 

begreber såsom fælles ansvar, medborgerskab og sammenhængskraft, ikke passer ind i en 

forståelse af samfundet, der ligger i forlængelse af Luhmanns polycentriske samfund med en 

konstant voksende kompleksitet. Rasmussen, der også er Luhmannforsker, bekender sig nemlig 

også til en beskrivelse af samfundet i det 21. århundrede som ”Det hyperkomplekse samfund” i sin 

bog, Konstruktivistiske Bidrag (Rasmussen, 2004: 37). Denne samfundsbeskrivelse refererer til en 

bog af samme navn, skrevet af hans kollega, uddannelsesforsker og Luhmannteoretiker Lars 

Qvortrup (Qvortrup, 1998). Bogen er som helhed er en genfortælling af Luhmanns beskrivelse af 

samfundsudviklingen og de udfordringer, der heraf følger.   

Tilbage til artiklen og Rasmussens løsningsforslag. I stedet for det forældede dannelsesfokus, skal 

læreruddannelsen og lærernes undervisning være forskningsbaserede viden og være orienteret 

mod et nyt ideal om at ”Lære-at-lære”:  

”… den næste generation må udvikle læringsforudsætninger og læringsparathed, og målet 

bliver den enkeltes optimale udvikling (…). Det nye perspektiv har som ideal, at alle udvikler 

sig og kommer længere. Nogle elever vil arbejde med at tilegne sig viden og færdigheder, 

andre vil kompetent anvende denne viden, og atter andre vil kunne benytte disse 

kompetencer kreativt og innovativt. ” (Holm, 2010).  
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Idealer om hvad der skal læres, og derfor hvilke mennesker man er med til at skabe, er altså skiftet 

ud med et anden ordens læringsideal, hvor selve færdigheden `at lære´ er dannelsesidealet. 

Rasmussens konklusion, der præsenteres som værende på baggrund af det empiriske komparative 

studie, er overraskende tæt på Luhmanns beskrivelse af udviklingen af samfundets 

uddannelsessystem i bogen Das Erziehungssystem der Gesellschaft fra 1998. Heri beskrives 

uddannelsessystemets bevægelse mod autonomi fra stoffet (undervisningsmaterialet), da man 

ikke længere kan spørge til stoffets indre værdi, og samfundet ikke længere har et fælles center. 

For at kunne modstå samfundets og politikernes skiftende krav til uddannelsesindholdet, gøres 

uddannelsessystemet uafhængigt af dannelsesbegrebet og kanonbeskrivelser: 

”Det der sker under overskriften »dannelse» eller ej – er en tilpasning af 

uddannelsessystemets kontingensformel til tabet af funderede »kanoniske» sikkerheder. På 

den ene side taler man nu om »livslang læring», og det betyder frem for alt, at man må 

have lært sig evnen til at lære at lære.” (Luhmann 2006 s 212) 

Luhmanns deskriptive analyse af uddannelsessystemet fra 1998 udgør altså Rasmussens 

anbefaling på baggrund af den empiriske undersøgelse. Det nærmer sig samme type cirkelslutning 

jeg kritiserede OKP for, omkring hans diagnose af konkurrencestaten og efterfølgende 

selvopfyldende historiske validering af den selv samme. Rasmussen arbejder inde fra en stærkt 

Luhmanninspireret forståelsesramme og har det med at genfinde denne som løsning for 

uddannelsessystemet og den uddannelsespolitik, han anbefaler. Han reproducerer og spreder 

altså Luhmanns beskrivelse af samfundet i samfundet. Problemet er at forforståelser eller hele 

ideologier, hvis man kan kalde Luhmanns systemteoretiske blik for en ideologi, både fungerer som 

forståelsesramme for ens iagttagelser og ”virker” tilbage på det samfund man er medskaber af. 

Lære-at-lære-parolen er som sagt et anden ordens læringsbegreb. Det er tømt for indhold ud fra 

parolen om at verden er kontingent. Det er en form for konstruktivistisk affejelse af ontologien. 

Det der står tilbage, er: evnen til at lære - læring uden indhold. På samme måde tømmes 

uddannelsessystemet for indhold og derved for den normativitet, der anfægtes af 

Luhmanninspirerede uddannelsesforskere så som Rasmussen og Qvortrup. Dette sker igennem det 

tomme læringsbegreb og det følgende fokus på, hvad der virker, som det, der er videnskabelig 

evidens for, giver bedst mulig læring. Dette budskab formidler Qvortrup og Rasmussen sammen 

med deres kollega Dorthe Staunæs som ”Visionen for den nye, stærke danske skole” (Qvortrup et 
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al., 2012) i en artikel i Politiken med samme navn. Artiklen er skrevet efter, at de sammen har 

været på studiebesøg i Toronto, da Canada, som det tidligere omtalte komparative studie viste, er 

gået fra at klare sig dårligt til at klare sig bedre end Danmark i internationale tests. En 

optimeringstankegang, der skal sikre Danmarks konkurrenceevne i forhold til internationale tests 

af sammenlignelige færdigheder såsom regne-, skrive- og læsefærdigheder, samt fast viden såsom 

basal naturvidenskabelig fagkundskab, breder sig. Dette skal sikre højest mulig læring og derved 

kvalitet af uddannelse og følgelig kvalificering af arbejdskraften. Tidens mest indflydelsesrige og 

populære uddannelsesforsker, John Hattie, er i forlængelse af dette uddannelsespolitiske fokus 

blevet populær på baggrund af sine store metaanalyser, blandt andet i bogen Synlig læring – For 

lærere (Hattie, 2013), der sammenligner data fra over 800 studier og vurderer hvilke tiltag, der 

statistisk fører til størst effekt på elevers læring. Dette er begge eksempler på en orientering mod, 

hvad der empirisk kan siges at virke. Lars Qvortrup sammenligner i forlængelse heraf lærere med 

kiruger og ytrer i den forlængelse at: ”Jeg vil nødig ligge på operationsbordet foran en læge, der 

svinger med sin kniv og jubler: her har vi metodefrihed… ” (Krog, 2015).  

Det jeg anfægter er ikke at man forsøger at gøre undervisningen og læringen så god som muligt, 

men at dette sker igennem en fornægtelse af det nødvendige normative og derfor politiske 

indhold i dannelse og uddannelse. Man skal stadig vælge hvorfor og i hvad man vil undervise, og 

med hvilket formål. For at relatere til ovenstående citat, så skal man først beslutte sig for, om man 

vil have et offentligt sundhedssystem, og hvad dets formål er, før man kan optimere på dets 

metodevalg og kompetencer. På samme måde skal de uddannelsespolitiske mål, 

dannelsesidealerne, stadig vælges og være noget man forholder sig til i forhold til hvilket samfund, 

man vil skabe. For hvis visionen for den danske skole blot er, at vi skal klare os bedre end Canada 

eller Singapore på de sammenlignelige parametre, så bliver vores dannelsesidealer blot passivt 

fokuseret mod de internationale sammenlignelige mål, der kan testes i. Derved tømmes 

dannelsesidealet for andet indhold. Den beskrevne udvikling for folkeskole, er den samme 

ensretning og orientering mod global konkurrenceevne, jeg beskrev i introduktionen i forhold til 

universitetets udvikling. Det, der står tilbage, når dannelse tømmes for indhold. Billedet, der males 

i Konkurrencestaten og af de omtalte uddannelsesforskere, får den nuværende uddannelsespolitik 

til at fremtræde som en nødvendig tilpasning til den globale udvikling. Men måske er afvisningen 

af dannelse og andre politiske visioner til dels en konsekvens af de teoretiske blik, der har forrang 
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indenfor konkurrenceepistemet. Den danske filosof Peter Kemp pointerer i sin bog Filosofiens 

Verden (Kemp, 2012), at Jean-François Lyotard i sit værk La condition postmoderne fra 1979 

allerede da hævder, ”… at samfundets støtte vil gå til den forskning og undervisning, der præsterer 

noget. Det er ikke længere bidraget til kultur og humanitet (dvs. til dannelse), der berettiger 

støtte… ” (Ibid.: 284). Kemp fremhæver yderligere, at Lyotard allerede dengang henviser til 

Luhmanns idé fra 1969 om ”… legitimering gennem fremgangsmåde (legitimation durch 

Verfahren).” (Ibid.). Ved at de Luhmanninspirerede uddannelsesforskere fornægter dannelse og 

etik, og derved tømmer pædagogikken for normativt grundlag, så ender de paradoksalt nok med 

at underordne undervisningssystemet det statslige system, selvom dette ikke passer ind i 

Luhmanns horisontale og ikke vertikale differentierede samfundsforståelse. 

Undervisningssystemet bliver derved blot et forsyningssystem til konkurrencestaten, der skal 

effektiviseres i forhold til dens krav.  

 

Det deskriptive / normative paradoks 

På baggrund af denne gennemgang vil jeg diskutere to problematikker, jeg mener er centrale for, 

at undervisningssystemet og konkurrencestaten ikke kan forholde sig til dannelse og normativitet. 

Disse er, at de ikke kan håndtere hvad der kaldes det pædagogiske paradoks, og at pædagogik ikke 

iagttages som en videnskab.  

Først vil jeg diskutere problemet omkring det pædagogiske paradoks. Dette relaterer sig til hvad 

Immanuel Kant mente, var et af de største paradokser inden for pædagogikken:  

” One of the greatest problems of education is how to unite submission to the necessary 

restraint with the child’s capability of exercising his freewill – for restraint is necessary. How 

am I to develop the sense of freedom in spite of the restraint?” (Kant, 2003:27).  

Altså det forhold, at (ud)dannelse og opdragelse bygger på et paradoksalt forhold mellem 

undertrykkelse og frihed. Man undertrykker barnets frie vilje for på sigt at danne det og 

samfundet til frihed. Derfor beror hele dannelsestanken på et paradoks: Hvordan undgår man at 

dannelse blot bliver undertrykkelse og indoktrinering, men i stedet bliver en proces mod at danne 

mennesket til humanitet og frihed? Denne tanke beror på en forståelse af, at mennesket ikke er 
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født færdigt, og at udviklingen af de naturlige anlæg hos mennesket ikke sker af sig selv. ”It is 

discipline, which prevents man from being turned aside by his animal impulses from humanity, his 

appointed end. ” (Ibid.: 3). Mennesket er altså ikke en komplet tabula rasa, men rummer kimen til 

og formålet om at realisere sin egen humanitet. Det har dog også det dyriske (selviske, 

uciviliserede) træk i sig, og derfor skal vi stræbe efter denne humanistiske dannelse gennem 

disciplin. I forhold til den gamle dannelsestanke er mennesket sat i Guds sted hos Kant. 

Kristendommen tager udgangspunkt i mennesket, som er skabt i Guds billede (1. Mosebog 1:27) 

og historisk tager den kristne dannelseskultur udgangspunkt i, at vi igennem en dannelsesproces 

skal skabes i Guds billede. Dannelsesbegrebet kommer af det tyske `Bildung´ (billedliggørelse), 

som står centralt her, da det netop tager udgangspunkt i, at vi skabes i et billede, et aftryk af noget 

andet og at denne spejlingsproces i det hele taget er muligt. Gud er så at sige lagt ind i mennesket 

hos Kant, og derfor ligger ansvaret for dannelsesprocessen nu også hos mennesket.  

Hvis man derimod forstår frihed i forlængelse af Nozick, så vil den klassiske dannelsestanke være 

illegitim. For hvis frihed ikke er noget, der skabes, men udelukkende er det, man har, når ens 

handlefrihed ikke indskrænkes på nogen måde, så vil udefra kommen tvang og indoktrinering af 

andres regler og værdier være præcis så illegitimt som de positive rettigheder. Luhmanns 

systemers faste autopoietiske kerne, polycentriske samfund, og manglende blik for åbninger 

mellem psykiske og sociale systemer, gør også idéen om et Gemeinschaft (fællesskab) og den 

klassiske dannelsestanke umulig. Indirekte kan Luhmanns systemteori siges at legitimere et 

frihedsbegreb a la Nozick og libertarianismens. I forlængelse heraf kan både 

uddannelsesforskerne, der tager udgangspunkt i Luhmann og Konkurrencestatens blik, siges at 

arbejde med læringsbegreber, der ikke krænker menneskets faste kerne og ikke har noget med 

fællesskabet at gøre. For et fokus på `færdigheder´, `kompetencer´ og performance i forhold til 

test, eksternaliserer læring og afviser normativiteten. Er det fordi de ikke længere tror på, at 

læring og viden griber ind og er med til at skabe mennesket og dets værdier? Eller er det mere 

sandsynligt, at det er et resultat af et ukrænkeligt frihedsideal, der går hånd i hånd med den 

globale konkurrencekultur, der skaber et udhulet dannelsesideal? For som vist ligger der i selve 

dannelsesbegrebets historie et ideal, der griber ind og er medformende for hele mennesket. 

Denne tanke er et direkte overgreb i forhold til et ukrænkeligt totalitært frihedsbegreb, som vores 

samfund i højere og højere grad kan siges at bygge på. Tænk på populariseringen af begrebet 
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krænkelseskultur og akademias utallige kritiske disciplinerings- og magtanalyser. Mange af disse er 

inspireret af Michel Foucaults kritiske magtblik og hans begreber om biomagt og governmentality. 

Fremvæksten af sådan en tankegang kan være noget af årsagen til, at den klassiske 

dannelsestanke bliver illegitim. Men i stedet for at staten og især en konkurrencestat blot lader 

være med at optimere på befolkningen, så forsøger den at legitimere dannelse som kompetencer, 

færdigheder og et tomt anden ordens læringsbegreb, nemlig at ”lære at lære”. Derfor bliver 

normative dannelsesidealer blot passive ikkevalg defineret af den globale konkurrence, og ikke et 

åbent spørgsmål om hvilke idealer vi vil danne os og derigennem samfundet gennem. Derfor bliver 

det også udfordrende at have en kritisk debat omkring spørgsmålet om, hvorvidt vi disciplinerer 

for meget, eller i hvilke grad vi danner til frihed i dag, da selve dannelsen, og det faktum at 

dannelse også indeholder en nødvendig tvang, fornægtes. Det er yderligere en fornægtelse af 

humanismens flersidige pointe. Nemlig at vi ikke kun er givet ved en fast rationel kerne, og vi 

derfor kun agerer på baggrund af en lineær kausal proces, der går fra ideer til praksis, som vi 

kender det fra det funktionalistiske og strukturalistiske blik.  Men at vi både skabes af samfundet 

og er medskabere af det. Vi (aktøren) har altså også agens, modsat det erkendelsesteoretiske blik i 

Konkurrencestaten.  

Selvom dannelsesprocessen disciplinerer os, skaber fælles erkendelsesobjekter og værdier, så er 

det også dette beredskab, der gør en fælles forståelse og skabelsen af et fællesskab mulig. Altså er 

det et kontinuerligt dobbeltvirkende forhold. Der opereres med en ikke-lineær kausalitet, hvor 

både vejen fra idé til praksis og omvendt er underlagt ens mentale forestillinger og en 

oversættelsesproces via ens aksiologiske værdisystem, der er skabt af kontingente historiske 

begivenheder, magt-konstellationer og -teknologier og ens kulturelle horisont. På baggrund af 

denne proces’ kompleksitet, er vi langt fra ensrettede, selvom vi dannes ud fra fælles idealer, men 

dannelse og uddannelsespolitiks nødvendige normative udgangspunkt må diskuteres. Vi må med 

andre ord diskutere værdier - hvilke mål vi vil nå, og ikke kun midler som mål i sig selv. Det fokus 

på eksternaliserede og tomme læringsbegreber, jeg har fremvist tendensen for inden for 

uddannelsesforskningen i dag, kan derfor iagttages som en konsekvens af, at det pædagogiske 

paradoks ikke kan legitimeres i forhold til samfundets frihedsbegreb og individualiseringstendens. 

At en del af uddannelsesforskningen har problemer med at forholde sig til dannelses nødvendige 
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normative afsæt kan også forstås som en reaktion på, at pædagogik har legitimeringsproblemer i 

forhold til dens videnskabelighed.  

 

Pædagogik ikke en videnskab?  

Igennem specialet har jeg bevidst anvendt betegnelsen uddannelsesforskning og ikke pædagogisk 

forskning. Dette er gjort af den grund, at forskningsfeltet kan siges at have ændret navn indenfor 

de sidste 5 år. Især mange af dem, der tager afstand fra dannelsesbegrebet, det normative 

grundlag og den klassiske pædagogiske filosofi, omtaler sig selv som uddannelsesforskere. DPU, 

der originalt stod for Danmarks Pædagogiske Universitet ændrede i 2011 navn til Institut for 

Uddannelse og Pædagogik (DPU, 2016) i forbindelsen med at det blev underlagt Aarhus 

Universitet. Fra henholdsvis 2010 og 2013 har de oprettet bachelor- og kandidatuddannelsen 

`Uddannelsesvidenskab´ (DPU, 2015). Uddannelsen ”… uddanner kandidater, der understøtter 

Danmarks omfattende uddannelsesindustri… ” (ibid.). Dette må ses som en skift fra de ældre 

universitetsuddannelser i enten den mere metodeorienterede didaktiks eller i den mere filosofisk 

orienterede pædagogiks formål. I stedet for pædagogik er det nu uddannelsesforskning og 

uddannelsesvidenskab, der vinder frem. Ordet pædagogik og pædagogisk filosofi som Kants, er 

som udgangspunkt normativt. Etymologisk kommer begrebet af det græske ord paidagogikos, 

hvilket betyder "suitable for a teacher" (Etymonline 3). Normativiteten er altså indbygget i ordet 

igennem spørgsmålet om hvad der er ”suitable” – passende/egnet for læreren i forhold til 

undervisningen af vedkommendes elever. Uddannelsesforskning og -videnskab er begge mere 

neutrale begreber og bærer præg af en videnskabeliggørelse af feltet.  Men at noget 

videnskabeliggøres må også implicit betyde, at det distancerer sig fra hvad der iagttages som en 

mindre videnskabelig tilgang. I den tidligere behandlede bog Viden om uddannelse diskuteres 

konsekvenserne ved at iagttage pædagogik, nærmere pædagogisk filosofi, som 

uddannelsessystemets selvbeskrivelse. Med henvisning til den norske pædagogikforsker Lars 

Løvlie defineres pædagogisk filosofi som ”… refleksion over den pædagogiske praksis” (Rasmussen 

et al., 2007: 128). Med denne baggrund forstås pædagogik af forfatterne som opererende 

igennem koden brugbar/ikke brugbar og ikke igennem den videnskabelige kode sand/falsk (Ibid.). 

De konkluderer følgende, at selvom pædagogik ”… har sin særlige praktiske betydning og 
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relevans… ” (Ibid.: 129) inden for uddannelsessystemets rammer, så er ”… den slet ikke en 

videnskabelig disciplin. ” (Ibid.: 130).  

Hvis man anvender sådanne kriterier for videnskab, så er det klart at pædagogik som videnskab 

iagttages som havende legitimeringsproblemer. Den type binære distinktionsforståelse er et klart 

resultat af, at bogen er skrevet med et udgangspunkt i systemteorien, hvilket den også selv gør 

opmærksom på (se bagsiden). Men man kunne som Peter Kemp stille spørgsmålstegn ved denne 

smalle og udelukkende evidensbaserede standard for videnskab. Han foreslår, at der for 

humanistisk videnskab også kunne være andre kriterier og foreslår selv: ”… akribi, hensyn til 

empiri, sammenhæng i analysen, afklaring af normativiten” (Kemp, 2012: 292). Det lader til, at de 

Luhmanninspirerede uddannelsesforskere har en tendens til at iagttage uddannelsesvidenskaben 

som havende legitimeringsproblemer, da deres systemteoretiske forståelse på et teoretisk niveau 

tager afstand fra normativitet. Men måske er det blot fordi, human- og socialvidenskaber i højere 

grad har en åbenlys normativ dimension og arbejder med komplekse sammenhænge omkring 

menneske, samfund og kultur, der sjældent lader sig afprøve i samme grad som 

naturvidenskaben?  

Dette speciales fokus efterlader ikke plads til en dybere diskussion af human- og 

socialvidenskabernes legitimeringsproblemer i dag. Jeg vil dog kort henvise til Bent Flyvbjergs 

grundlæggende pointe I bogen Making Social Science Matter - Why social inquiry fails and how it 

can succeed again (Flyvbjerg, 2001). I stedet for at forsøge at efterleve naturvidenskabernes 

evidensfokus, så skal socialvidenskaberne huske at fokusere på deres største kvalitet, nemlig 

`phronesis´ (Ibid.: 4). Phronesis er det græske ord for en praksisorienteret visdom – en 

begivenhedssans, der er essentielt i forbindelse med virkeliggørelsen af værdier. Altså en bred 

praksisorienteret vidensform, der forsøger at begribe samfundets kompleksitet af magt- og værdi-

strukturer, forskellige opfattelser af idéer og begivenheder osv., for at skabe et mere kompetent 

handlegrundlag. Derfor er det også problematisk, når både konkurrencestaten og mange af de 

indflydelsesrige uddannelsesforskere ikke kan forholde sig til normativitet. For pædagogik og 

uddannelse er nogle af de felter, hvor det normative står mest centralt, da det som udgangspunkt 

både omhandler et hvad- og et hvordan- spørgsmål. Både et spørgsmål om hvad for et fremtidigt 

samfund vil uddanne næste generation til, og så et spørgsmål om hvordan man gør dette bedst 

muligt i forhold hertil.   
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Hvis uddannelsesforskning helt skulle fraskrive sig sit normative grundlag og udelukkende handle 

om ”hvad der virker”, som de Luhmanninspirerede uddannelsesforskere argumenterer for, så skal 

der gås naturvidenskabeligt til værks. Så skal uddannelsesforskning fokuserer på neuropsykologi, 

humanbiologi og empiriske studier af læringseffekt, og ikke konkurrencestatsideologi og 

Luhmanninspireret forskning. Hvis man skulle følge Qvortrup og Rasmussens kommentarer helt til 

dørs, er det på ingen måde deres egen forskning der skulle prioriteres. Deres 

konkurrencestatsorienterede systemteoretiske vinkling af den pædagogiske filosofi skaber ikke en 

”ren pædagogik”, den vedkender sig bare ikke sine egne uudsagte normative grundlag og 

reflekterer ikke over sine egne konsekvenser. Hvis de vil stå på mål for en ikke-normativt funderet 

filosofi, så må udgangspunktet være det samme som Wittgensteins i Tractatus Logico-

Philosophicus. Nemlig at filosofi derved er reduceret til at eftertjekke den semantiske logik i 

naturvidenskabens opdagelser og intet mere (Wittgenstein, 1966: 131). Luhmanns teori er i 

modsætning et forsøg på at beskrive hele samfundet som en systemteori, hvilket kan tilvejebringe 

produktive indsigter, men som også i sit udgangspunkt resulterer i en reduktionistisk og specifik 

iagttagelse af samfundet, der har sine følgevirkninger, hvis man forsøger at beskrive og strukturere 

samfundet herefter. Disse bliver man nødt til at diskutere, især inden for et felt, der er så 

grundlæggende normativt og politisk. Ellers så ender uddannelsessystemet blot med at udtømme 

sig selv for indhold, og bliver dermed reduceret til et optimerings- og forsyningssystem for 

politikernes uddannelsespolitik. Og da de i høj grad abonnerer på konkurrencestaten som 

samfundsforestilling, så iagttager de fortrinsvis deres egen rolle som at føre en nødvendig 

økonomistisk orienteret politik i forhold til den globale økonomiske og vidensøkonomiske 

konkurrence.  
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Konklusion 

At betegne det grundlag uddannelsespolitikken i dag hviler på som konkurrencestatens 

dannelsesidealer, rummer selvfølgelig allerede en iboende kritik. Dette er ansporet af, at jeg i 

overvejende grad iagttager, at den nuværende uddannelsespolitik og den forskning der bidrager 

hertil, ikke reflekterer over sit egen ontologiske og erkendelsesteoretiske udgangspunkt, og 

frakender sig dens nødvendige normative grundlag. Når uddannelsespolitik diskuteres, glemmes 

der ofte at tage afsæt i et aktivt og reflekteret valg i forhold til hvilke idéer og værdier, der 

abonneres på. Af denne grund har jeg selv efterstræbt at redegøre udførligt for min egen 

forforståelse og normative udgangspunkt i forbindelse med mit forsøg på at fremanalysere og 

diskutere de centrale erkendelsesteoretiske idéer, der virker strukturerende for hvad jeg har døbt 

konkurrencestatens dannelsesidealer.  

Da uddannelsespolitik i vid udstrækning bliver diskuteret med konkurrencestaten som ontologisk 

udgangspunkt, reproduceres de teoretiske grundantagelser den bygger på i samfundet og får 

derved konsekvenser for hvilken uddannelsespolitik der bliver ført. Konkurrencestaten bygger på 

et paradoksalt forhold. For umiddelbart fremstår og iagttager staten sig selv som det historisk 

skabende subjekt. Men samtidig ser staten sig selv som ansvarlig for vækst og frihed, der opnås 

gennem global økonomisk konkurrence. Dens ageren er følgelig primært givet som rationel 

tilpasning til global påvirkning. Altså er staten både det planlæggende og handlende subjekt, der 

skaber samfundet, men samtidig dens handlen givet ved samme lineære kausale tilpasning til 

påvirkninger, der kendetegner Konkurrencestatens aktører. Dette er dels en konsekvens af 

forskningstilgangens strukturalistiske top-down iagttagelsespunkt og kausalitetsforståelse, og dels 

på grund af empirivalget. Ved primært at spore den historiske udvikling igennem ændringer i 

lovgivningen bevirker det til, at staten fremstår som den primære kilde for transformation i 

samfundet. Samtidig sætter den samfundsøkonomiske orientering og forståelse, hvis grundlag 

genfindes i `de stille præmisser´, den globale økonomiske konkurrence mellem stater i centrum. 

Dette dobbeltsidede grundlag er på mange måder fundamentet for den nuværende 

uddannelsespolitik. Uddannelse og derved dannelse iagttages primært som et centralt parameter, 

hvorigennem der kan opnås komparative fordele. Derfor fokuseres læringsindholdet også mod 

standardiserede mål, så performance bliver målbar, og man på dette grundlag kan optimere på 
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læringseffekt, erhvervsrelevans og hvor mange og hvor hurtigt der uddannes igennem statslig 

intervention, primært i form af reformer.  

Uddannelsesforskere, der er stærkt inspirerede af Luhmanns systemteori, nyder stor indflydelse i 

dag. Igennem sammenligningen af Konkurrencestaten og Luhmanns erkendelsesteoretiske 

grundlag, og analysen af ny-institutionalismen og Luhmanns fælles idémæssige inspiration fra 

Talcot Parsons’ systemteori, blev det klart at de bygger på nogle af de samme grundantagelser. 

Igennem Talcot Parsons’ forsøg på at funktionalisere menneskets handlegrundlag endte han med 

at eksternalisere værdier, normer og dermed muligheden for fællesskab, i strukturerne. Tilbage 

står den rationelle kerne og manglen på normativitet og subjektivitet, som både Luhmann og OKP 

ender ud med. På denne baggrund tager de benævnte uddannelsesforskere afstand fra 

pædagogiks historiske normative grundlag og bliver artikulerende for, hvad man kan kalde 

konkurrencestatens læringsbegreber og derigennem dennes dannelsesidealer. Dette resulterer 

bl.a. i et andenordens læringsbegreb, at lære-at-lære, der er tømt for indhold og sætter selve 

læringen som mål i sig selv. Dette markerer også den renselsesproces, der sker indenfor 

pædagogikken, hvilket fremkomsten af begreberne uddannelses-videnskab og -forskning også 

vidner om. Dette markerer en tendens til, at uddannelsessystemet underlægger sig staten som et 

rent forsynings- og optimeringssystem, hvilket er paradoksalt i.f.t. Luhmanns egen beskrivelse af 

samfundsudviklingen. Samtidig er det slående i hvor stor udstrækning den nuværende udvikling 

følger Luhmanns idé om legitimering gennem fremgangsmåde fra 1969.  

Den totale frihedsforståelse, jeg fremanalyserede igennem Nozick, mener jeg også har en stor 

indvirkning i dag. Denne ukrænkelige frihedsforståelse, hvor frihed primært er defineret negativt 

som modsætning til påvirkning og intervention fra omgivelserne, gør den klassiske dannelsestanke 

til en krænkelse af individets naturgivne frihed. Den eksternalisering af viden og dannelse, så den 

ikke griber ind i mennesket, er meget sigende for nutidens læringsbegreber. Fokusset på 

`færdigheder´, `kompetencer´, `performance´ og anden ordens læringsbegrebet, er alle begreber 

der eksternaliserer dannelsesprocessen og undsiger sig det nødvendige normative udgangspunkt 

for dannelse og uddannelsespolitik. Tidens frihedsbegreb sammenkoblet med konkurrencestatens 

optimeringsprærogativ ser jeg som centralt for uddannelsespolitikken. Dette kan, som jeg 

diskuterer i analysen, ses som en form for paradoksal erkendelsesteoretisk synergi mellem 

Luhmanns systemteori og OKP’s Konkurrencestat. For selvom det samlende planlæggende 
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politiske subjekt er umuligt inden for Luhmanns teori, og hans kritik af den intervenerende 

velfærdsstat kan siges at ligge i forlængelse af libertarianismen, så fungerer den overraskende 

godt som analytisk værktøj for konkurrencestaten. Dette er der primært to grunde til. I 

modsætning til velfærdsstatens værdiorientering fungerer staten som konkurrencestat i langt 

højere grad blot som en rationel aktør, selvom teorien forstår staten som et samlende 

planlæggende politisk subjekt. Derfor fungerer staten i højere grad i forlængelse af Luhmanns 

evolutionære systemer. Samtidig passer Luhmanns systemteori qua dens kontante affejelse af 

normativiteten overraskende godt ind som analytisk forsyningsværktøj for en 

optimeringsorienteret uddannelsespolitik fra statens side. Modsat den normative pædagogik og 

dens konstante henvisning til dannelsesbegrebet, så insisterer systemteorien på at være deskriptiv 

og har qua sit antihumanistiske blik ikke øje for menneskets vilje, eller konsekvenser for 

mennesket og fællesskabet.   
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KRONIKEN I Canada har de forvandlet deres skole fra bundskrabende institution til et præmieeksempel, 

som den danske skole kunne lære meget af. 

af LARS QVORTRUP JENS RASMUSSEN DORTHE STAUNÆS 

Lars Qvortrup er professor på Aalborg Universitet, Jens Rasmussen og Dorthe Staunæs på Aarhus 
Universitet. De har netop været på studiebesøg i Toronto. 
I TOPPEN af det 550 meter høje og berømte CN Tower i Toronto blev der 22. januar 2012 holdt en særlig 
fest: Teacher Appreciation Day, som er den dag, hvor borgere og politikere siger tak til Ontarios lærere for 
deres indsats i det forløbne år. Ontarios? Ja, for i Canada er uddannelse et anliggende for de enkelte 
provinser, så man kan ikke tale om folkeskolen i Canada, men om folkeskolerne i Ontario, Quebec, Alberta 
osv.Og der var så sandelig noget at sige tak for. I 2003 lå uddannelsesniveauet i folkeskolen i Ontario 
under det globale gennemsnit, og både lærerfaget og folkeskolen var i krise: Lærerfaget var ikke attraktivt, 
skolerne var dårlige, og der var ustandselig kritik af folkeskolen fra politikere og meningsdannere. Til 
gengæld strejkede lærerne flere gange i protest mod det, de opfattede som regeringens dårlige behandling 
af faget og skolerne. 

 
Situationen var kritisk for provinsen, der med sine godt 10 millioner indbyggere, 2 millioner elever, 5.000 
skoler og 72 skoledistrikter er den største provins i Canada. 
Hvad angår størrelse og - især - politisk struktur og kultur, er der gode grunde til at sammenligne Ontario 
med Danmark. 

 
Som sagt var situationen kritisk i 2003. 
I dag er den anderledes. I dag ligger Ontario i toppen af de internationale komparative undersøgelser, og 
tilliden til skolen er stor i den brede offentlighed og blandt politikere. Ikke mindst er det blevet noteret i den 
internationale uddannelsesverden, at det ' spring fremad', som skolerne i Ontario har gennemført, er uden 
sidestykke, i hvert fald når man ser bort fra lande som Singapore og Sydkorea eller dele af Kina. Hvad er 
der sket? Og kan succesen efterlignes? Hvis man formulerer det i overskrifter, er opskriften enkel: 
Formuler nogle klare, enkle mål for folkeskolen. Sæt politisk fokus på, at uddannelse er vigtigt. Sørg for, at 
politikerne ikke blander sig i pædagogiske detaljer om, hvordan målene skal nås. Baser skoleudvikling og 
pædagogik på forskningsviden og ikke på vaner og ideologi. Skab tillid til lærernes professionalisme. Styrk 
skoleledelsen. Og sæt et stærkt uddannelsesfagligt team i spidsen for processen. 
Men naturligvis er opskriften ikke helt så enkel, hvis man kigger nærmere efter. 
Baggrunden for den markante forandring af uddannelseskvalitet var et politisk systemskifte i Ontario. I 
2003 vandt det liberale parti en jordskredssejr og fik absolut flertal i parlamentet. Hurtigt efter sejren bad 
Dalton McGuinty, den nye premierminister, den kendte uddannelses-og ledelsesforsker Michael Fullan om 
at blive premierministerens særlige rådgiver med henblik på at gennemføre en gennemgribende 
skolereform. Fullan sagde ja, ikke mindst fordi han havde tillid til McGuinty, og fordi de havde kendt 
hinanden gennem flere år. 

 
For at gennemføre en sådan reform udnævnte undervisningsminister Gerard Kennedy Michael Fullans 
kollega professor i uddannelsesvidenskab Ben Levin til viceminister for undervisning i Ontario. 
Hans første periode i jobbet løb fra 2004 til 2007, og han fortsatte efter valget i 2007 frem til 2009. 

http://apps.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/Ms3E/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e317a603
http://apps.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/Ms3E/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e317a603


Ifølge de to faglige nøglepersoner bag forandringsprocessen, Michael Fullan og Ben Levin, som begge 
kommer fra Oise, Ontario Institute for Studies in Education, er der en række enkle, men vigtige 
forudsætninger for at ambitionerne kunne indfries. Man skulle sætte klare mål. 
Man skulle sørge for, at lærerne var dygtige, og at der stod respekt om dem. Og man skulle basere 
uddannelsespolitik, professionaliseringen af lærerne, skoleudvikling og undervisning på forskningsbaseret 
viden. 
 
Den første forudsætning er, at der skabes fælles meningsfyldte og retningsgivende mål, dvs. fokus og 
prioritering.Som Ben Levin forklarede: »Vi brugte de første tre måneder til intenst at diskutere, hvilke 
overordnede mål vi skulle forfølge, ikke blot i regeringen og ministeriet, men også i en bredere 
uddannelsesoffentlighed«. MÅLENE LØD: Læringsudbyttet skal sættes i vejret Afstanden mellem de 
svageste og de bedste elevresultater skal reduceres Offentlighedens tillid til skolerne skal styrkes. 
Ja, faktisk blev målene aldrig formelt vedtaget i parlamentet. De fungerede snarere som en forpligtende 
realitet - en slags konsensus for hele uddannelsesverdenen - og udgjorde derigennem grundlaget for den 
efterfølgende reformproces. 

 
Odds var ikke de bedste: Da den liberale regering tiltrådte i 2003, stod den med et budgetunderskud, som 
skulle dækkes.Ikke desto mindre besluttede regeringen sig for, at uddannelse skulle sættes i centrum og 
tilføres offentlige midler. Men naturligvis skulle man kunne dokumentere, at investeringen kunne betale sig. 
Så derfor blev de tre overordnede mål oversat til læringsmål, der kan måles for hele Ontario-provinsen, for 
skoledistrikterne og for hver enkelt skole. 
 
Læringsudbyttet skulle sættes i vejret, og der skulle i særlig grad sættes fokus på læsning og 
regning/matematik: 75 procent af alle elever skulle opfylde læringsmålene efter 6. klasse ( i 2003 var tallet 
55 procent), og mindst 85 procent skulle gennemføre en high school - det, der svarer til en 
ungdomsuddannelse ( i 2003 var tallet 68 procent). Resultaterne offentliggøres hvert år for hver enkelt 
skole, så man kan se, om den pågældende skole forbedrer resultaterne, hvordan den står i forhold til 
gennemsnittet i skoledistriktet og i provinsen, og hvilke indsatser der er gennemført. Ser man på provinsen 
som helhed, er resultaterne for læsning, skrivning, regning og matematik fra 2003 til 2010 forbedret fra, at 
55 procent af eleverne nåede dem til 70 procent. 
I samme tidsrum voksede den andel af en ungdomsårgang, der gennemførte en ungdomsuddannelse, fra 
68 til 79 procent. At sætte læringsniveauet i vejret med 15 procent point er imponerende for et højtudviklet 
vestligt industrisamfund. 

 
Det samme gælder reduktionen på over 10 procentpoint i frafaldet fra ungdomsuddannelser. 
Pointen ligger imidlertid ikke i detaljen, men er at regeringen satte nogle enkle, ambitiøse og målbare mål. 
Til gengæld blandede den sig ikke via lovgivning i, hvordan disse mål skulle nås. Man foreskrev ikke en 
bestemt pædagogisk retning eller metode. Pædagogik, undervisningsmetoder, skoleindretning og ledelse 
overlod man til forskerne, ministeriet og alle de lærere og skoleledere, som ved, hvor skoen trykker, og 
hvilke virkemidler der skal tages i brug. 

 
DEN ANDEN forudsætning er dygtige lærere: Her er nøgleordet en stærk, forskningsbaseret 
læreruddannelse kombineret med efter-og videreuddannelse. I Ontario er der to slags læreruddannelser. I 
den ene begynder de studerende på en almindelig faglig universitetsuddannelse, som efterfølges af en 
etårig læreruddannelse. 

 
Strukturen svarer til gymnasielæreruddannelsen i Danmark. Den anden minder i sin struktur om 
læreruddannelsen i Danmark. Begge uddannelser er femårige, og begge er forskningsbaserede. 
Hertil kommer imidlertid, at læreruddannelsen, både den ene og den anden model, er fokuseret på at give 
den studerende fagdidaktiske, analytiske og metodiske kompetencer. Når man kommer ud i skolen som 



lærer, skal man kunne analysere fagets didaktiske krav, elevernes læringsforudsætninger og klassens og 
skolens karakter og på dette grundlag vælge hensigtsmæssige undervisningsmetoder. 
Som Ben Levin understreger: »Enhver profession er karakteriseret ved at vide, hvad der virker - uanset om 
man taler om læger, musikere, tømrere eller lærere«. Naturligvis opfatter man ikke undervisning som et 
mekanisk fænomen med simple forhold mellem input og output. Men grundideen er, at stærke analytiske 
kompetencer i forhold til pensum, klasse og elev er afgørende for, at læreren i de ofte komplekse 
situationer kan vælge mellem et repertoire af kendte og afprøvede metoder. Naturligvis mener man ikke, at 
målet med undervisningen er ligegyldigt eller givet på forhånd. 

 
Tværtimod er der omfattende debatter i uddannelsessystemet som helhed, på læreruddannelsen og på de 
enkelte skoler om, hvilke mål folkeskolen skal nå. Men stærke analytiske og metodiske kompetencer står 
ikke i modsætning til en stærk og velbegrundet faglig og etisk diskussion om undervisningsmål og relevans. 
Selvfølgelig har soloklarinettisten i Det Kongelige Kapel stærke meninger om kunstnerisk fortolkning. Men 
han har også teknikken og samspilskompetencerne i orden og ved, hvordan der skal intoneres i 
solopartierne i Dvoráks niende, så helheden bliver perfekt. 

 
Derfor ser man også, når man besøger skoler i Ontario, at lærerne opfatter og opfører sig som eksperter i 
undervisning og i deres fag. Når man har været ude i en klasse og overværet undervisning, redegør 
læreren naturligvis bagefter for sine didaktiske overvejelser og valg, og det er iøjnefaldende, at 
undervisningen - i klassen, i grupper og som individuel aktivitet - er målorienteret og tilsyneladende 
gennemføres med langt færre forstyrrelser og langt mindre støj, end man kan opleve i Danmark. 
En central aktør er Oise, Ontario Institute for Studies in Education. Institutionen er et fakultet - i udlandet 
kalder man det ofte et ' institute' - på Toronto Universitet med godt 150 akademiske medarbejdere, der 
forsker i emner af relevans for dagtilbud, folkeskole, videregående uddannelser og livslang læring, og som 
er et af læreruddannelsesstederne i Ontario. 

 
Oise blev lagt sammen med Toronto Universitet i 1996, og siden da har man styrket institutionens kvalitet, 
indflydelse og relevans. Et af resultaterne er, at læreruddannelsen i Ontario er attraktiv: Kun 20 procent af 
ansøgerne kommer ind på Oise. Til gengæld er der næsten ikke noget frafald, og kvaliteten af de lærere, 
som forlader institutionen, er høj. 

 
Hertil bør man tilføje, at det ikke er nok med en læreruddannelse: Man skal have et certifikat, som udstedes 
af Ontario College of Teachers, og dette certifikat skal fornyes hver femte år. Denne form for certificering 
eller autorisering minder om den, vi kender fra danske læger og psykologer. 
Også skoleledernes kvalifikationer er vigtige, og derfor er forudsætningen for at blive skoleleder, at man 
har gennemført den obligatoriske etårige skolelederuddannelse. 

 
Man tilegner sig naturligvis ledelseskompetencer, men man bliver også undervist i brug af 
forskningsgeneret viden og data. Tanken bag er, at en skoleleder skal kunne dokumentere sin skoles 
resultater og skal kunne anvende de seneste forskningsresultater i skolens praksis. En skoleleder skal 
kunne lede skolen som en slags udviklingslaboratorium og vidensdelingsrum, hvor der hele tiden er gang i 
relevante, målrettede og sammenhængende didaktiske og pædagogiske udviklingsaktiviteter, samtidig 
med at lederen sørger for stabile rammer og fælles retning. 
Men som Ben Levin tilføjede: »Læreruddannelsen er et langsigtet virkemiddel. 
Den har ikke effekt i et femårigt perspektiv. 

 
Derfor var man nødt til også at bruge andre og hurtigere virkemidler«. Det vigtigste er nok skolen som 
arbejdsplads og organisation. I Ontario skal lærerne ikke bare være på skolen, når de underviser, men 
møder på et fast tidspunkt og bliver på skolen, til arbejdsdagen slutter ved 16-tiden om eftermiddagen. 



Hvorfor? Fordi det gør det muligt for skolen at organisere sin vidensdeling, dvs. tilrettelægge forberedelse, 
teamsamarbejde, forældremøder og udviklingsarbejde i fælles takt. Når skolen bliver en organisation og 
lærerne professionaliseres, forøges respekten for såvel lærere som skole. Det har man kunnet mærke i 
Ontario. 

 
Effekten er god undervisning, men også en stor offentlig tillid til lærerprofessionen og stor faglig stolthed. 
DEN TREDJE forudsætning er god og relevansorienteret uddannelsesforskning, som knytter forskning, 
politik og praksis sammen. 
Grundlaget er, at hver enkelt skole og hver enkelt lærer skal kunne forholde sig til og agere ud fra 
forskningsbaseret viden. 

 
Som Ben Levin har skrevet: »Det at bruge forskningsresultater skal føre til en mere informeret 
uddannelsespolitik, mere kvalificerede beslutninger, en mere effektiv undervisningspraksis og - som følge 
heraf - bedre læringsresultater«. Det betyder naturligvis ikke, at forskningen kan anvise bestemte metoder 
til bestemte situationer. Men det betyder, at den enkelte lærer og skoleleder agerer som det, der hedder ' 
forskningsinformeret, refleksiv og kritisk praktiker', ligesom det betyder, at man ved, hvad man gør, og kan 
dokumentere og forklare sin indsats. 

 
Dette kalder man i Ontario ' capacity building', og man omtaler kapaciteten til at skabe en professionelt 
sammenhængende skole som altafgørende. 
I Ontario har man skabt et meget stærkt samspil mellem forskning, politik og praksis. 
Forudsætningen er det, der hedder ' institution building': at bygge stærke, forbundne og vidensudvekslende 
institutioner. For det første er Oise - Ontario Institute for Studies in Education - som allerede nævnt en af 
de internationalt stærkeste institutioner for uddannelsesforskning med et stærkt fokus på både kvalitet og 
relevans. For det andet forbinder Oise uddannelsesforskning, læreruddannelse, lederuddannelse og 
efteruddannelse. 

 
For det tredje har man opbygget meget stærke forskningsproducerende og forskningsbaserede afdelinger i 
undervisningsministeriet. For det fjerde er der en klar forbindelse mellem skolerne og forskningen: Skolerne 
dokumenterer deres resultater systematisk, og de bygger deres indsatser på forskningsviden, ligesom de 
udfordrer eksisterende viden i f. eks. udviklingsprojekter, når metoderne ikke virker godt nok, eller den 
eksisterende kundskab synes passé eller irrelevant. Og igen: Det betyder ikke, at der ikke udspiller sig en 
intens og livlig værdidebat om skoler og uddannelse i Ontario. Tværtimod - intet sted er debatten ( og 
forskningen) om kulturel inklusion og multikulturalisme i skolerne stærkere end her. 
Hvad kan vi lære af Ontario - om os selv? Kan et tilsvarende professions-og organisationsløft tænkes i 
Danmark? Ja, mange af virkemidlerne kunne overføres til hjemlige forhold. Men det forudsætter en national 
konsensus om mål og midler. 

 
Det forudsætter, at institutioner koordinerer deres indsatser. Det forudsætter, at man ikke svækker, men 
styrker uddannelsesforskningen, både hvad angår relevans, og hvad angår samarbejde mellem forskning, 
lærer-og lederuddannelse og skoleudvikling. Det forudsætter, at alle parter inviteres inden for og bliver 
enige om et fælles løft, både forskere, politikere, forvaltning og de praktiske aktører, herunder 
lærerforeningen. Og det forudsætter, at alle parter gør, hvad de er bedst til - til gavn for fællesskabet: 
Politikerne skaber rammerne, og forsknings-og professionsinstitutionerne udvikler sammen med skoler, 
lærere og pædagoger det praktiske indhold. 

 
LARS QVORTRUP JENS RASMUSSEN DORTHE STAUNÆS. 
 
Skab tillid til lærernes professionalisme. 
 



Styrk skoleledelsen. 
 
Og sæt et stærkt, uddannelsesfagligt team i spidsen for processen Derfor ser man også, når man besøger 
skoler i Ontario, at lærerne opfatter og opfører sig som eksperter i undervisning og i deres fag I Ontario har 
man skabt et meget stærkt samspil mellem forskning, politik og praksis. 
 

Forudsætningen er det, der hedder ' institution building': at bygge stærke, forbundne og vidensudvekslende 

institutioner. 


