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Forsideillustrationen er en tilpasning af en illustration fra den politiske strategi ”Fremgang, 
fornyelse og tryghed” fra 2006 (Regeringen, 2006). I sin originale form viste illustrationen 
teksten ”uni” og var knyttet til målsætningen om, at flere unge skulle tage en videregående 
uddannelse.  
 
1. ABSTRACT  
 
Each decade, vocational education has increasingly lost its appeal as a choice of education 
among young people in Denmark. A new political agenda seeks to change this. According to 
this agenda, the Danish economy needs a workforce consisting of more people who have 
completed a vocational education than we have today. This new agenda understands 
vocational education as a superior choice for young people compared to high school 
education, which the majority of people choose. Contrary to what previous policies have 
sought to do, the new agenda introduces solutions at policy-level aiming at a surge of young 
people starting and completing a vocational education.  
 
This thesis examines these solutions, the problems they aim at solving and the conceptual 
premises within these with a Foucauldian inspired discourse analytical approach as 
presented in Carol Bacchi in ”Analysing policy: What's the problem represented to be?” 
(Bacchi, 2009). This thesis seeks to uncover what implications the new agenda has on the 
way that society perceives vocational education as well as on the individual’s choice of 
education, by drawing attention to the assumptions and presuppositions which operate 
within the agenda.  
 
The new agenda aims not only at inciting more young people to choose a vocational 
education, but also establishing an alternative discourse with new truth-claims about what 
can be considered a good education and about the choice between either vocational or high 
school education. The agenda presents the choice between vocational and high school 
education as the choice between what is right and wrong. Young people should 
consequently naturally be guided and conducted to choose to take the right path, which, 
according to the agenda, means choosing a vocational education. 
 
This thesis discusses power and governmentality in modern society and how young people’s 
educational choices can be seen as the result of a governmental rule over the individual 
through conduct of conduct. In this exercise of power, I find that the individual is made 
passive and unable to control their own decision. This is based on the understanding that 
young people’s choice of a high school education is automized and the attempt by the new 
agenda to establish a new automatized choice, which would lead young people to prefer a 
vocational education, in the same way that they currently prefer a high school education.  
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Furthermore, the approach presented by Bacchi allows me to challenge the common 
perception that policies are reactions to problems that exist within society. Based on this 
discourse analytical point of view, problems are constituted in the policies that are 
introduced to solve them. Thereby, it is possible for me not only to point to the problems 
that are considered true, but to identify the problems and their solutions as politically 
contingent constructed objects of thought. This allows me to question the otherwise 
unquestionable established problems and solutions within the new agenda. It is thus 
possible to uncover the socially embedded inadvertent conduct of self that young people are 
conducted to and show that the decision they are guided to make can be questioned. What 
is considered as the right choice is, therefore, not at all inherent but a result of a contingent 
politicization; an understanding which ultimately allows me to take a critical distance from 
what is considered the right choice in the new political agenda. 
 
The new political agenda turns previous discourses and policies upside-down, by introducing 
new truths to the Danish educational politics. This thesis contributes to the current debate 
by scrutinising these truths as contingent truth-claims and it consequently questions how 
the governing of young people’s choice of education takes place and what implication this 
governing has for society and the people living within it.  
 
Key words: Carol Bacchi, Danish education system, discourse analysis, education, 
governmentality, Michel Foucault, problematization, Problematization Analysis, VET, 
vocational education, WPR-approach.  
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3. INDLEDNING 
 
”Jeg ved ikke, hvad der er sket i vores land, men vi er jo kollektivt blevet ramt af en eller 
anden form for uddannelsessnobberi” (Debatten, 2018: 00:08). 
 
Sådan beskrev daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i efteråret 2018 den 
uddannelsespolitiske situation, som vi som samfund står i. Vi er blevet 
”uddannelsessnobbede”, mente han sammen med et bredt flertal i Folketinget, inklusiv det 
nuværende regeringsparti Socialdemokratiet. Sammen indgik de i efteråret 2018 den 
politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” (Regeringen, 
2018b), der har som målsætning, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. 
 
De gymnasiale uddannelser er i dag betydeligt mere populære blandt unge end 
erhvervsuddannelserne. 73 procent af de unge tager en gymnasial uddannelse efter 
grundskolen, og kun 19 procent tager en erhvervsuddannelse (Juul, 2012: 21; Regeringen, 
2018b: 7). Ifølge aftalen fra efteråret 2018, søger unge i høj grad kun mod 
erhvervsuddannelserne, hvis de ikke kan blive optaget på en gymnasial uddannelse. Parterne 
bag den politiske aftale mener også, at de unge vælger gymnasiale uddannelser som et 
resultat af et uddannelsessnobbet automatvalg, de ser som dominerende i samfundet i dag. 
Aftaleparterne ønsker at nedbryde automatvalget og få flere unge til at vælge 
erhvervsuddannelserne som et aktivt tilvalg (Undervisningsministeriet, 2018b). 
 
Dette speciale undersøger med et diskursanalytisk blik, ”hvad der er sket i vores land”, der 
har gjort, at mange unge ikke vælger en erhvervsuddannelse, og hvordan det nu forsøges 
ændret. Aftalen fra efteråret 2018 bryder nemlig med en lang tradition, hvor samfundet 
igennem årtier har tilskyndet unge til at vælge gymnasiale uddannelser og efterfølgende 
videregående uddannelser. At tage en gymnasial uddannelse har været set som det bedste 
for de unge og det bedste for samfundet (Regeringen, 2018b: 4; Juul, 2012). Det vender den 
aktuelle politiske dagsorden og den førnævnte aftale på hoved. Her ses unges potentielle 
valg af en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse som det bedste valg for 
både den enkelte unge og for samfundet. Hvad der betragtes som det rigtige valg, har 
dermed ændret sig. Deri ligger en dobbelthed i uddannelses funktion. På den ene side skal 
uddannelse være kultiverende og dannende for det enkelte menneske. På den anden side er 
uddannelse en vigtig brik i samfundsmaskineriet, der forbereder den enkelte på at være en 
del af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundsøkonomien. Dette gør uddannelsespolitik til 
et politisk kampfelt. Forskellige interesser kæmper om at kunne definere, hvad 
uddannelsessystemet skal, og hvilken uddannelse unge skal have, ud fra forskellige politiske 
forestillinger om fremtidens samfund og samfundsøkonomiske situation. 
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I den aktuelle politiske dagsorden ses det som bedst for fremtidens samfundsøkonomi, hvis 
flere unge blev faglærte i stedet for gymnasialt og akademisk uddannet, da det forudses, at 
samfundet får brug for flere faglærte. At få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser er 
således et værktøj til at ruste samfundet, men også de unge, til fremtidens krav og behov. 
Uddannelsespolitikken centrerer sig med andre ord om, hvordan uddannelsessystemet 
tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til en i sin natur uvis og foranderlig fremtid, 
hvor forandringsprocesser i moderne tid har sat farten op i forhold til blandt andet 
globalisering og teknologiske udvikling (Lysgaard, Tafdrup & Ljungdalh, 2017: 7-8; 
Kristensen, 2017: 39). 
 
Målet med dette speciale er at komme med et svar på, ”hvad der er sket i vores land”, der 
påvirker forståelsen af de unges mulige valg af erhvervsuddannelserne, og hvordan 
erhvervsuddannelserne nu i den aktuelle politiske dagsorden forstås som det mest 
hensigtsmæssige ungdomsuddannelsesvalg. 
 
3.1. PROBLEMFORMULERING OG MÅL 
 
Specialet tager udgangspunkt i en undren over samfundets opfattelse af 
erhvervsuddannelserne og de unges ungdomsuddannelsesvalg som knyttet til 
uddannelsessnobber og automatvalg. Jeg ser på, hvordan disse opfattelser af 
erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg udfordres med den aktuelle politiske 
dagsorden. Jeg vil derfor undersøge, hvordan problematiseres erhvervsuddannelserne i den 
aktuelle politiske dagsorden, og hvordan ændrer det debatten om erhvervsuddannelserne 
med henblik på at undersøge de unges betingelser for valg af uddannelse. 
 
Dette er specialets problemformulering og rettesnor. 
 
Specialets undersøgelse er en samfundsdiagnostisk analyse. Den analyserer på samfundets 
diskursive tendenser og forandringsprocesser, der karakteriserer nutiden i forhold til 
fortiden, ved at afdække specifikke diskursive mønstre i vores måde at tale og tænke på. Jeg 
undrer mig over, hvad der ikke længere tænkes på eller tales om, hvad der tages for givet og 
særligt, hvad der bliver set som problemer og gjort til genstand for bekymring og tiltag. Jeg 
søger også at tolke, hvor disse tendenser og forandringer peger betingelserne for unges 
uddannelsesvalg hen (Kristensen, 2017: 23-24; 36; 39). 
 
Selvom formålet ikke er at kritisere den førte politik, så er denne analyse kritisk. For ”kritik 
består ikke i at sige, at tingene ikke er gode, som de er. Den består i at undersøge og vise, 
hvilke typer selvfølgeligheder, fortrolige størrelser og etablerede og uigennemtænkte 
tænkemåder de accepterede praksisser hviler på” (Foucault, 1994: 180 i Kristensen, 2017: 
42).  
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Min undersøgelse bygger på en kritisk undren over de selvfølgelige tale- og tænkemåder, 
som vi har i samfundet i dag om erhvervsuddannelser, og som blandt andet findes i tiltagene 
i aftalen fra efteråret 2018 og tiltagenes forståede nødvendighed. Min undersøgelse er 
derfor kritisk ved at vise, at tingene kunne være anderledes, hvilket åbner op for muligheden 
for, at samfundet kunne tænke og prioriter anderledes. Dermed viser jeg, at de nødvendige 
løsninger på selvfølgelige problemer hverken er nødvendige eller selvfølgelige (Kristensen, 
2017: 42). Det bidrager til at vende og nuancere debatten om de unges uddannelsesvalg fra 
at være en håndtering af en trussel om mangel på faglært arbejdskraft til at være et åbent 
mulighedsrum ved at skabe blik for andre muligheder. Jeg ønsker derved at bidrage til den 
aktuelle politiske debat om unges valg af ungdomsuddannelse ved at sætte dens forståede 
problemer og nødvendige løsninger i et nyt lys som kontingente konstruktioner. Det bliver 
således muligt at stille spørgsmål ved forståelsen af, at der er ét uddannelsesvalg, der er 
bedst for den unge og bedst for samfundet og nødvendigheden af, at flere vælger en 
erhvervsuddannelse. 
 
Jeg indsnævrer specialet ved kun at forholde mig til de unges valg mellem enten gymnasiale 
uddannelser (stx, hhx, htx, hf) eller erhvervsuddannelser (eud, eux), da det er disse to 
uddannelsesveje, der bliver omtalt i aftalen fra efteråret 2018. 
 
Specialet er bygget op, så jeg svarer på første del af problemformuleringen i afsnit 6,  

- hvordan problematiseres erhvervsuddannelserne i den aktuelle politiske dagsorden, 
 
anden del i afsnit 7,  

- og hvordan ændrer det debatten om erhvervsuddannelserne, 
  
og tredje del afsnit 8,  

- med henblik på at undersøge de unges betingelser for valg af uddannelse.  
 
Jeg har knyttet to analytiske spørgsmål til hver af disse tre afsnit, der tydeliggør analysernes 
resultater. Hver af disse delanalyser afsluttes med en delkonklusion, hvor jeg svarer 
analysespørgsmålene og på den del af problemformuleringen, der knytter sig til afsnittet. I 
afsnit 9 diskuterer jeg, hvordan de unge styres mod erhvervsuddannelserne med afsæt i de 
forudgående afsnits resultater. Ud fra denne diskussion giver jeg et samlet svar på 
problemformuleringen i konklusionen i afsnit 10. Jeg har skitseret denne opbygning bilag 1. 
 
Først vil jeg i specialets afsnit 4 og 5 redegøre for specialets analysestrategi og de teoretiske 
forståelser, som de følgende afsnits analyser bygger på.  
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4. ANALYSESTRATEGI 
 
En analysestrategi sætter rammen for, hvad der kan undersøges, hvordan det kan 
undersøges, og hvad resultatet af undersøgelsen kan være. Med andre ord, mit valg af 
analysestrategi er bestemmende for specialets problemformulering, undersøgelsesgenstand, 
teoretiske valg og mulige konklusioner. 
 
Analysestrategibegrebet bygger på en epistemologisk videnskabsteoretisk forståelse, hvor 
man ikke ser på, hvad ”der findes”, men på hvordan der konstrueres mening gennem 
iagttagelser. Analysestrategien er en strategi for, hvordan jeg vil konstruere disse 
iagttagelser som min iagttagelsesgenstand. Analysestrategien rummer også en erkendelse 
af, at konstruktion af iagttagelsesgenstanden er kontingent og bygger på valg og dermed 
fravalg af andre mulige konstruktioner, og at analysen derfor ikke er frakoblet den sociale 
praksis, som den analyserer (Andersen, 1999: 12-14; Cort & Brøgger, 2017: 194). 
 
Derfor vil jeg i de følgende afsnit redegøre for specialets analysestrategiske valg og 
videnskabsteoretiske afsæt. Jeg vil derved tydeliggøre de grundantagelser, der ligger bag 
min analysestrategi, og hvordan denne analysestrategi giver mig blik for at afdække 
diskursive mønstre og forandringer i forhold til forståelsen af unges valg af 
ungdomsuddannelse. 
 
4.1. DET EPISTEMOLOGISKE VIDENSKABSTEORETISKE PERSPEKTIV 
 
Det epistemologiske videnskabsteoretiske perspektiv gør det muligt at undersøge, 
”hvordan” verden omkring os forstås. Det forholder sig dermed ikke til, hvad den ”er”, som 
en ontologisk videnskabsteori gør. I det epistemologiske videnskabsteoretiske perspektiv er 
det ikke muligt at finde frem til universelle sandheder om objekter, subjekter eller begreber. 
De findes ikke som prægivne fænomener med fastlagt mening. Der arbejdes med en tom 
ontologi: Intet objekt har en endegyldig eller specifik iboende identitet, men kan tilknyttes 
forskellig mening. Epistemologien knytter sig på den måde til konstruktivismen, 
poststrukturalismen og det konstruktivistiske paradigme (Andersen, 1999: 12-15; Bacchi, 
2009: 32; Hansen, 2004: 389-390). 
 
Med det epistemologiske videnskabsteoretiske perspektiv undersøges derfor tilblivelsen 
gennem iagttagelser. Det er derfor meningstillæggelsen af objekter, subjekter og begreber, 
der er genstand for en epistemologisk orienteret analyse (Andersen, 1999: 13-15). Dette er 
udgangspunktet for min analysestrategi og dermed rammen for specialets mulige 
undersøgelser.  
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Specialet vil således undersøge meningstillæggelsen, hvorigennem den aktuelle politiske 
dagsorden om erhvervsuddannelserne former de unges betingelser for at vælge uddannelse. 
Det betyder, at analyses resultater er erkendelser om, hvordan den aktuelle politiske 
dagsorden skaber diskursivt konstruerede sandheder, og hvordan disse sandheder kan siges 
at have diskursive konsekvenser.  
 
4.2. ANDENORDENS IAGTTAGELSER 
 
Når jeg i dette speciale undersøger, hvordan der tillægges mening til for eksempel den unge 
eller erhvervsuddannelserne, kan det kaldes en andenordens iagttagelse. Jeg iagttager en 
iagttagelse som en iagttagelse. Det vil sige ikke som et sandhedsvidne, men netop som en 
kontingent iagttagelse. 
 
Andenordens iagttagelser gør det muligt at kunne sige noget om, hvordan andre ser verden 
eller nærmere, hvordan andre konstruerer og konditionerer bestemte objekter og dermed 
tillægger disse objekter forskellig mening gennem kommunikation. Med andenordens 
iagttagelser er det dermed muligt at stille spørgsmål ved de selvfølgeligheder, der 
konstrueres i kommunikationen i den aktuelle politiske dagsorden (Andersen, 1999:12-15), 
eksempelvis teksten i den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til 
fremtiden” fra efteråret 2018 (Regeringen, 2018b). Her bliver der præsenteret selvfølgelige 
rigtige løsninger på selvfølgelige sande problemer. Med andenordens iagttagelser kan 
selvfølgeligheder som disse opløses og analyseres ikke som sande eller forkerte, men som 
kontingente og ikke-neutrale iagttagelser (Andersen, 1999:15; Bacchi, 2009: 32). 
 
4.3. KONDITIONERING AF MIT ANALYTISKE BLIK 
 
Det epistemologiske blik og andenordens iagttagelser gør det muligt at undersøge, hvordan 
verden og specifikke objekter, subjekter og begreber forstås. Mit fokus for analysen er med 
andre ord, hvordan konstruktioner af viden bliver til og de diskursive effekter af dette. 
Analysen ser ikke på, om denne konstruktion er ”korrekt” eller i overensstemmelse med 
”sandheden”, da ”sandheden” med et epistemologisk blik afhænger af 
iagttagelsesperspektivet. Ligeledes vil jeg ikke undersøge, om ændringen i de unges 
betingelser for valg af uddannelse er ”gode”. Jeg vil udelukkende forholde mig til, hvordan 
dette skift skabes gennem bestemte iagttagelser, og hvad konsekvenserne af det er. Derfor 
er genstanden for analysen tekster, hvor igennem der på forskellig vis tillægges mening til 
erhvervsuddannelserne og den unges valg af ungdomsuddannelse. Jeg har særligt fokus på 
tekster, der synes at repræsenterer forandringer i samfundets forståelse af 
erhvervsuddannelserne og de unges ungdomsuddannelsesvalg.  
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Sådanne forandringer ser jeg i aftalen fra efteråret 2018 (Regeringen, 2018b). Med sin brede 
politiske opbakning introducerer aftalen initiativer, der skal løse det iagttages problem, at 
for få vælger en erhvervsuddannelse. Analyse af denne aftale gør det således muligt at se, 
hvordan der iagttages problemer og løsninger i den aktuelle politiske dagsorden og dermed, 
hvordan der derigennem etableres sandheder. Denne tekst er den centrale empiri for 
specialets analyse. Den øvrig empiri består af tekster, der også iagttager problemer og 
løsninger i forhold til erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg. Det er tekster, 
der enten taler ind i samme dagsorden eller strider imod denne dagsorden. Teksterne gør 
det således muligt at komme frem til erkendelser om de sandheder, der konstrueres om af 
erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg, og hvordan disse sandheder er 
kontingente konstruktioner.  
 
Havde jeg valg en anden empiri, kunne jeg have kommet frem til erkendelser om andre 
konstruerede sandheder, men ud fra specialets analysestrategiske og teoretiske afsæt stadig 
tydeliggjort, hvordan sandheder er konstruerede og ikke universelle neutrale sandheder.  
 
Jeg har tydeliggjort min læsning af empirien i forhold til mine forskellige delanalyser i min 
operationalisering af analysen i bilag 1. 
 
Analysestrategien er som nævnt også definerede for de teoretiske valg, som undersøgelsen 
bygger på. Disse skal kunne fortolkes inden for epistemologien. Specialet tager teoretisk 
udgangspunkt i Michel Foucault (1926-1984) og Carol Bacchis (1948-) syn på 
problematisering og problematiseringsanalyse. Sammen med den udvalgte empiri giver disse 
teoretikere blik for, hvordan der skabes mening om de unges valg af ungdomsuddannelse, 
og hvordan disse frembringelser er styrende. 
 
Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for de teoretiske begreber, der knytter sig til Foucault 
og Bacchis syn på problematiseringer og analyse af problematiseringer. Jeg har udvalgt 
teoretiske begreber, som jeg ser som relevante for min analyse af, hvordan den aktuelle 
politiske dagsorden kan siges at skabe nye grundlæggende diskursive betingelser, nye 
sandheder, der har til hensigt at ændre og styre de unges valg af uddannelse.  
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5. TEORETISK UDGANGSPUNKT FOR PROBLEMATISERINGSANALYSEN 
 
Specialets analyse tager udgangspunkt i Foucault og Bacchis forståelse af, at det, der 
opfattes som problemer, ikke er naturgivne, men diskursivt skabt i det samfund, som de 
findes i. Derfor kan problemerne, der for eksempel iagttages af parterne bag aftalen fra 
2018, ikke ses som neutrale sandheder (Foucault, 1996: 418, 421; Bacchi, 2009: 32). 
 
Bacchi præsenterer en diskursanalytisk tilgang til at analysere de problemer, der bliver 
iagttaget i et samfund. Denne tilgang sætter spørgsmålstegn ved, hvordan sandheder bliver 
produceret og accepterede som sandheder gennem diskurs i et samfund. Den bygger på 
Foucaults grundlæggende forståelser af viden, magt og subjektivering gennem diskurs og 
Bacchis fortolkning af Foucaults problematiseringsbegreb (Bacchi, 2009: 26). Ved at læne 
mig op ad Bacchis analyseform kan jeg således undersøge, hvordan den aktuelle politiske 
dagsorden producerer sandhedsforståelser om erhvervsuddannelserne, og hvordan 
sandhedsforståelserne former betingelserne for de unges uddannelsesvalg og styrer dem til 
at vælge en erhvervsuddannelse. 
 
Jeg vil indlede dette afsnit med at beskrive de begreber, der knytter sig til Foucaults 
diskursbegreb og diskursanalysen, som en disciplin, der kan sætte spørgsmålstegn ved de 
diskursive selvfølgeligheder i et samfund, herunder hans forståelse af viden, magt og 
subjektivering. Derefter vil jeg forklare, hvordan Bacchis analytiske tilgang bygger videre på 
Foucaults diskursanalyse. 
 
5.1. FOCAULTS DISKURSBEGREB OG DISKURSANALYSE 
 
Foucaults ofte polyvalente begreber er på trods af hans mange udgivelser og forelæsninger 
ikke fast definerede (Andersen, 1999: 29; 40). Jeg ser det derfor relevant i dette afsnit at 
beskrive, hvordan hans begreber i forhold til diskurs og diskursanalyse er 
iagttagelsesværktøjer i min analyse. 
 
Foucault ønskede at stille spørgsmål ved samfundets selvfølgeligheder og vores selvfølgelige 
handle- og tænkemåder ved at tydeliggøre, hvordan enhver tale og iagttagelse er til i en 
diskurs og derfor påhæftet bestemte regler for, hvad der kan accepteres som meningsfyldt. 
Hvad vi siger, om vi så er privatpersoner eller regeringer, er derfor sagt i en diskurs, der 
sætter rammerne for, hvad der er muligt at sige, vide og tænke. Der findes derfor ingen 
neutrale talepositioner. Og hvordan vi iagttager, er derfor ikke selvfølgeligt overhovedet 
(Andersen, 1999: 31; Villadsen, 2016: 297; Foucault, 2002: 28). Samtidigt så Foucault ikke på 
aktøres handlen, men han så i stedet på, hvordan forskellige diskursive genstande, som for 
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eksempel den kriminelle, den perverse eller sygdommen, historisk er blevet formet som 
genstande for og gennem viden og styring (Villadsen, 2013: 344). 
 
For at forklare diskursbegrebet må man først redegøre for, hvad et udsagn er. Udsagnet er 
den mindste enhed i diskursen. Udsagn er en diskursiv begivenhed, der altid er produktiv og 
konstruerer og frembringer eksistens blandt andet af diskursive subjektpositioner og 
diskursobjekter og altid reaktualiserer og potentialiserer andre udsagn. Det vil sige indgår i 
en kontekst med og forholder sig til andre udsagn (Andersen, 1999: 40-47). Foucault gør 
med dette syn på udsagnet op med, at det er subjektet, der skaber vores verden. Sproget 
tager her førersædet og er det, som er konstituerende for den sociale virkelighed. 
Diskursanalysen er således en analyse, som gør sproget og systematikker i sproget til sin 
genstand, dog uden at reducere diskurs til kun at dreje sig om sproget (Villadsen, 2016: 301; 
Kristensen, 2017: 37). 
 
Der findes for Foucault kun et niveau, når man taler om diskurs. Diskurs er ikke en struktur, 
der ligger bagved udsagnene. En diskurs er en mængde af udsagn, der tilsammen udgør og 
afgrænser et rum, hvori der kan tales om en bestemt viden, eller selvfølgelighed, som 
accepteret og sand. Det kan ses som en praksis, som former de genstande, identiteter og 
fænomener, der tales om. Diskurser er derved bestemmende for, det der kan siges på et 
givent tidspunkt. Vi kan derfor tale om for eksempel en uddannelsespolitisk diskurs, der ikke 
nødvendigvis er skilt fra andre diskurser, som for eksempel en økonomisk diskurs, men 
eksisterende i et sammensurium med andre diskurser i et givent samfund (Andersen, 1999: 
31; Foucault 2002: 30-31; Cort & Brøgger, 2017: 189). 
 
For at analysere diskurs må man derfor analysere udsagnene og deres fremkomstbetingelser 
og afgrænsninger: 
 
“(…) we must grasp the statement in the exact specificity of its occurrence; determine its 
conditions of existence, fix at least its limits, establish its correlations with other statements 
that may be connected with it, and show what other forms of statements it excludes” 
(Foucault 2002: 30-31). 
 
Min analyse af iagttagelserne af erhvervsuddannelserne og derigennem undersøgelsen af 
betingelserne for unges valg af uddannelse bygger derfor på et arkiv af udsagn. Udsagnene 
analyseres i deres fremtræden og ikke som udtryk for eksempelvis intentionerne bag. Jeg 
spørger i analysen derfor, hvordan udsagnene fremtræder, og hvordan de er produktive i 
forhold til betingelserne for unges valg af uddannelse (Andersen, 1999: 44). 
 
Et andet centralt begreb er diskursformation. En diskursformation er en regularitet, en 
sammenhæng, i de ellers spredte og uhåndgribelige udsagn i diskursen. Denne regularitet er, 
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ifølge Foucault, en konstruktion, som man laver, når man foretager en diskursanalyse. Ifølge 
Foucault eksisterer udsagn positivt, men diskursformationer er konstruktioner i 
analysearbejdet (Andersen, 1999: 40-41; Foucault 2002: 41). Jeg ser diskursformationer som 
en måde til at begribe og fastholde diskursen, så det bliver muligt at sige noget om diskursen 
ud fra dens (konstruerede) regulariteter. Diskursformationerne består ikke nødvendigvis af 
en gruppe af enslydende udsagn, men af udsagn, der har de samme acceptregler og 
fremkomstbetingelser (Foucault 2002: 49; Andersen, 1999: 49). I min analyse af 
regulariteterne, har jeg derfor haft blik for, at de kunne findes på tværs af tekster og imellem 
udsagn, der ellers ikke synes enslydende. I undersøgelserne i de følgende afsnit samler jeg 
udsagn i diskursformationer for at kunne tolke på den ellers uhåndgribelige diskurs. 
 
En diskursanalyse skal, ifølge Foucault, sætte spørgsmålstegn ved de diskursive 
selvfølgeligheder og den viden, som former vores verden. En diskursanalyse skal derfor også 
rette sit blik mod, hvordan selvfølgelighederne er uadskillelige fra de magtmekanismer og 
magtinstitutioner, som understøtter og former udsagnene og dermed sørger for, at 
selvfølgelighederne fremstår som selvfølgelige og skjuler, at det kunne have været 
anderledes. De etablerer videns- og sandhedsregimer, der så at sige har magten over os ved 
at styre os, vores forståelse af os selv, andre og verden. Vores viden om os selv, hvad vi kan 
vide, og hvordan denne viden er kommet til, hænger sammen med de praksisser, de 
magtmekanismer og magtinstitutioner, som vi som samfund og individer reguleres af. Når 
jeg i specialet bruger Foucaults magtbegreb, så bruger jeg det derfor som ensbetydende 
med styring af subjekters tanke-, tale- og handlerum.  
 
Jeg ser magten som allestedsværende og som noget, der både opstår i diskursen, men 
samtidig også det som er med til at skabe diskursen. Med de briller bliver det muligt at 
forstå, at vi som individer i et samfund både er underlagt en magt, men samtidigt også er 
medskabende til denne magtudøvelse. ”Magten løber igennem individer” (Foucault 2003: 29 
i Villadsen, 2013: 348; Villadsen, 2013: 344; 348; Villadsen, 2016: 298; 316; Andersen, 1999: 
32). Denne pointe vil jeg uddybe i afsnit 8 og 9. 
 
I diskursanalysen undersøges det, hvordan forskellige videns- og sandhedsregimer, som vi 
har underlagt os, har magt over os og vores verden ved at skabe sandheder (Villadsen, 2013: 
344). For at fremanalysere disse sandheders opkomst henviser Foucault til to forskellige 
strategier for analysen: arkæologi og genealogi. Som jeg ser det, er genealogien 
arkæologiens historiske blik (Andersen, 1999: 52). 
 
Arkæologien er nedsalg i specifikke øjeblikkes diskurs og denne diskurs frembringelser og 
fremkomstbetingelser. Genealogien ser tilbage i tiden for at vise, hvordan selvfølgeligheder i 
dag og tidligere tiders selvfølgeligheder ikke er selvfølgelige, men konstitueret gennem 
historiske brud og forskydninger og derfor kontingente og ikke selvfølgelige. Med 
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genealogien kan man derved opløse nutidens selvfølgeligheder ved hjælp af historien og 
problematisere vores forestillinger om verden, som jeg vil gøre i afsnit 7 (Andersen, 1999: 
52; 56-60; Villadsen, 2016: 297). Med genealogien ønsker Foucault at undersøge de ”over-
individuelle” forhold, som frembringer den viden, som vi styres og styrer igennem og 
derigennem vise den diskursive kamp, som konstant bliver udkæmpet om at definere 
”sandheden” (Villadsen, 2013: 339; 361). 
 
De begreber, som jeg har præsenteret i dette afsnit, spiller alle en rolle i Bacchis videre 
fortolkning af Foucaults diskursanalyse, der bygger på arkæologiske og genealogiske 
undersøgelser med udsagnet som udgangspunkt. 
 
Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for Bacchis begreb problematiseringer, og hvordan jeg 
vil bruge hendes tilgang til at analysere problematiseringerne og for dermed at undersøge 
den aktuelle politiske dagsorden om erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg. 
 
5.2. BACCHIS PROBLEMATISERINGSANALYSE 
 
Bacchi præsenterer i sin bog ”Analysing policy: What's the problem represented to be?” 
(2009) en Foucault-inspireret analyse kaldet Problematization Analysis, 
problematiseringsanalyse. Udgangspunktet for problematiseringsanalysen er Foucaults 
forståelse af, at problemer ikke er naturgivne. De er formet i det samfund, som de findes i, 
og derfor kontingete og ikke neutrale sandheder (Foucault, 1996: 418, 421; May, 2014: 412; 
Bacchi, 2009: 32). Problemer eksisterer således ikke på forhånd, før de opstår som 
sandheder i det givne samfund på det givne tidspunkt under specifikke diskursive betingelser 
(Foucault 2002: 49-54). Det kan derfor siges, at der ikke findes problemer, men kun 
kontingente problematiseringer, det vil sige kontingente problem- og løsningskonstellationer 
(Bacchi, 2009: xii; Foucault, 2001: 171). Problematiseringsanalysen advokerer derfor for, at 
vi skal rette blikket fra ”problem-solving” til ”problem-questioning” og undersøge, hvordan 
disse problematiseringer er blevet til (Bacchi, 2009: vii).  
 
Foucault fremhæver i sin ”The Archeology of Knowledge” vigtigheden af, at man ikke 
godtager selvfølgeligheder uden at stille spørgsmål. For disse selvfølgeligheder er ikke 
selvfølgelige og er ikke pludseligt dukket op af sig selv. De altid er formet af forskellige 
diskursive regler i det givne samfund på det givne tidspunkt. Hvad der ligger bag 
selvfølgelighederne bør, ifølge Foucault, derfor undersøges gennem analyser af diskursen, 
hvori selvfølgelighederne findes (Foucault 2002: 28). 
 
Det, der skiller problematiseringsanalysen fra øvrige diskursive analyser, er, at den søger 
specifikt at afdække, hvordan bestemte problemer opstår – eller rettere, hvordan de bliver 
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iagttaget og problematiseret, som de gør (Foucault, 2001: 171; Krarup, 2016: 5; Bacchi, 
2007: 3; Bacchi, 2009: 25). Jeg har således valgt at tage afsæt i problematiseringsanalysen 
for at undersøge konkrete problematiseringer, som for eksempel dem i aftalen fra 2018, og 
hvordan de påkalder sig nødvendige løsninger. Problematiseringsanalysen giver mig derved 
blik for, hvordan forståelser af problemer og løsninger kobles sammen gennem konkrete 
politiserede sandheder.  
 

5.2.1. PROBLEMATISERINGER OG LØSNINGER 
 
I problematiseringsanalysen arbejder man både med problematiseringer og de løsninger, der 
findes som svar på problematiseringerne. En problematiseringsanalyse kan tage 
udgangspunkt i de løsninger, der bliver præsenteret, uden at kigge direkte på problemerne. I 
løsningerne findes der nemlig direkte eller indirekte altid spejlinger af problematiseringerne, 
da det ikke ville være en løsning, hvis den ikke passede til problemet. Problemer og 
løsningerne hænger således uadskilleligt sammen, som spørgsmål og svar. Ændres 
spørgsmålet, ændres svaret (Foucault, 1996: 421). 
 
Derfor er løsninger, som for eksempel dem, der fremsættes i aftalen fra 2018, ikke bare 
neutrale løsninger, men et kontingent resultat af specifikke problematiseringer, selvom disse 
problematiseringer ikke nødvendigvis står direkte frem i aftaleteksten (Foucault, 1998: 119; 
Bacchi, 2015: 8). Dette vil jeg uddybe i det følgende afsnit om problematiseringer i politiske 
dagsordner. 
 
5.2.2. PROBLEMATISERINGER, POLICY OG MAGT I SAMFUNDET 
 
Problematiseringsanalysen gør det muligt at udfordre den almindelige forståelse, at 
samfundets love og regler er løsninger på problemer, der findes i samfundet (Cort & 
Brøgger, 2017:181). Som nævnt ovenfor kan det siges, at der reelt ikke findes problemer, 
men kun kontingente simplificerende problematiseringer, og at disse problematiseringer 
kommer til udtryk i deres løsninger.  
 
På policy-niveau kan det endda siges, at disse problematiseringer formes gennem deres 
løsninger i de policies, der er introduceret for at løse dem. Jeg forstår policy-begrebet som 
dækkende over de politiske beslutningsprocesser og beslutningernes integrering i 
samfundets regler, som blandt andet politiske aftaler, love og bekendtgørelser, der regulerer 
borgerne og samfundsinstitutionernes adfærd (Cort & Brøgger, 2017:177-178). Løsningerne, 
der præsenteres i policy-teksterne, er således med til at skabe de problemer, som de 
beskriver, som begribelige, så de fremtræder som meningsfulde problemer i samfundet.  
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Med dette blik er det ikke problemerne, der dikterer løsningerne i policies, men omvendt. 
Det er løsningerne i policies, der skaber det, som vi forstår som problemer i samfundet 
(Bacchi, 2009: ix; 33; Bacchi, 2017: 2-4; Deacon, 2000: 135).  
 
Løsningerne, der foreslås i for eksempel aftalen fra efteråret 2018, bliver derved ikke bare 
løsninger, men også skabere af problemerne ved at forme bestemte måder, hvorpå det kan 
forstås, hvad der er problemer. 
 
Ifølge Bacchi kan det endda med dette blik siges, at vi som samfund ikke er styret af de 
forskellige gældende lovgivninger og samfundspraksisser. Men at vi nærmere er styret af de 
problematiseringer, der er i disse lovgivninger og samfundspraksisser, og som derigennem 
får magt ved at forme og konceptualisere forskellige forståelser af, hvad der er problemer, 
og hvordan disse skal løses. 
 
Bacchi beskriver, hvordan policies er privilegerede i forhold til at skabe dominerende 
problematiseringer i vores samfund, da disse problematiseringer institutionaliseres i 
samfundets institutioner og derigennem bliver sanktionerbare. Policies kan ses som 
styringsfænomener, der gennem styringsteknologier, såsom økonomisk tilskud til 
uddannelsesinstitutioner, forsøger at styre eller retlede frie individer ved at tilskynde dem til 
noget bestemt i stedet for noget andet. På den måde kan polices inden for 
uddannelsesområdet, som for eksempel aftalen fra 2018, ses som governmentality, der 
styrer befolkningen uden direkte at bruge tvang (Cort & Brøgger, 2017: 176; 184; 190; 
Villadsen, 2013: 349; Bacchi, 2009: 33; Bacchi, 2015: 3; 7-8). Dette vil jeg uddybe i afsnit 8  
og 9. 
 
Så selvom at det for eksempel i en politisk aftaletekst kan synes lige til, at de problemer, der 
omtales, selvfølgelig skal løses på en måde, der gør dem mulige at løse, så er disse 
kontingente problematiseringer, der bygger på politske værdierog ikke prægivne sandheder. 
Ligeledes er deres løsninger produkter af specifikke kontingente diskursive betingelser, der 
har konsekvenser for samfundet og os, der lever i det (Bacchi, 2015: 8). Dette undersøger 
Bacchi med den metode, som hun kalder WPR-approach (What’s the Problem Represented 
to be), der tager udgangspunkt i en problematiseringsanalyse af policies. Specialets 
delanalyser i afsnit 6, 7 og 8 læner sig op ad denne metode. 
 
Ved ikke at se på problemer som problemer, men som problematiseringer, kan jeg fremvise, 
hvilke betingelser de problematiseringer, der fremstår i aftalen fra 2018, er blevet til under. 
Det åbner yderligere op for, at jeg kan anfægte problematiseringerne og deres løsningers 
gyldighed. Det vil jeg gøre ved at bruge WPR-approach’en og dermed både undersøge 
diskursen en arkæologisk og genalogisk undersøgelse af de konkrete udsagn som kommer 
frem af aftalen fra 2018. Derved kan jeg påvise politiseringen af, hvad der ellers fremstår 
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som universelle uimodsigelige sandheder i aftalen om erhvervsuddannelserne. WPR-
approach’en gør det med andre ord muligt at påvise politiseringen af, hvad der ellers 
femstår som universelle uimodsigelige sandheder. Den gør det implicitte eksplicit (Bacchi, 
2017: 3; 8-9; Bacchi, 2009: xii). Bacchi understreger, at der i denne konstatering ikke ligger 
en kritik af det politiske system eller en hentydning til, at der er tale om manipulation. For 
det er løsningens natur, som beskrevet ovenfor, at der i løsningen findes fremstillinger af 
den konkrete problematisering, som løsningen er et svar på (Bacchi, 2017: 1-4). 
 
Jeg har valgt at bruge WPR-approach’en med det formål, at jeg med tilgangen kan forstå, 
hvordan aftalen tilstræber en diskursiv lukning gennem den måde, hvori aftalen præsenterer 
løsninger på problemet med, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse. På den måde 
åbner jeg med WPR-approach’en på for nye og andre forståelser og at aftalen fra 2018 
kunne have været udformet anderledes (Bacchi, 2009: ix; Cort & Brøgger, 2017: 185). Det 
skaber en kritisk distance til selvfølgeliggjorte problemer og viser, hvordan der er sandheder, 
der gør problematiseringerne accepterede og endda nødvendige, og hvordan disse 
opfattelser har konsekvenser for den verden, som vi lever i, ved at styre os, der lever i den 
(Bacchi, 2009: 34; Bacchi, 2017: 7; Foucault, 1994: 180 i Kristensen, 2017: 42).  
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6. PROBLEMATISERINGEN AF ERHVERVSUDDANNELSERNE I DEN AKTUELLE POLITISKE 
DAGSORDEN  
 
”En erhvervsuddannelse er en spændende mulighed for mange unge. Det er en uddannelse, 
der kræver, at både hovedet og hænderne er godt skruet på” (Regeringen, 2018b: 3). 
 
Sådan starter aftaleteksten i aftalen fra efteråret 2018 og slår tonen an til en tekst, der ser 
erhvervsuddannelserne som en uddannelsesvej for alle unge og ikke blot for dem, der ikke 
er egnet til gymnasiet. Faktisk iagttages det i aftalen, at erhvervsuddannelserne også er for 
de i klassisk forstand bogligt dygtige elever, der i tidligere politiske dagsordner har været 
peget mod de gymnasiale uddannelser. Jeg ser dette som et skift i forhold til den tidligere 
førte politik og uddannelsesdebatter, blandt andet den politik, der blev ført i 2000’erne. Det 
vil jeg uddybe i afsnit 7. 
 
Denne delanalyse har til formål at svare på første del af specialet problemformulering, 
hvordan problematiseres erhvervsuddannelserne i den aktuelle politiske dagsorden. For at 
besvare dette, har jeg opstillet to analysespørgsmål: 
 

- Hvilke løsningsinitiativer præsenteres som nødvendige i den aktuelle politiske 
dagsorden for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse? 
 

- Hvordan spejler disse løsninger, hvordan erhvervsuddannelserne problematiseres, 
som noget for få unge vælger? 

 
Som nævnt vender WPR-approach’en den klassiske forståelse af policies på hovedet. Policies 
løser ikke problemerne i samfundet, men er med WPR-acpproach’ens blik skabere af 
problemerne, da problematiseringerne i policies bliver institutionaliseret og gjort 
sanktionerbare, hvilket skaber en diskursiv lukket formning af et bestemt iagttaget problem 
som et problem. For at analysere, hvordan iagttagede problemer bliver iagttaget og 
problematiseret samt konsekvenserne af netop disse problematiseringer, tager WPR-
approach’en udgangspunkt i konkrete problematiseringer i konkrete policies og 
løsningsforslag og tydeliggør problematiseringerne (Krarup, 2016: 5; Bacchi, 2007: 3; Bacchi, 
2009: 3). 
 
Jeg vil i det følgende afsnit derfor fremhæve og analysere problematiseringer med 
udgangspunkt i udsagn fra aftalen fra efteråret 2018. Jeg har suppleret disse udsagn med 
udsagn fra den daværende regerings (regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019), 
herefter omtalt som VLAK-regeringen) udspil ”Mod på livet – Vejen til uddannelses og job” 
(Regeringen, 2018c) og udsagn i medier om erhvervsuddannelserne og de unges 
ungdomsuddannelsesvalg. 
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Bacchi understreger, at policies ofte er komplekse og kan bygge på mange forskellige 
problematiseringer, der kan pege i forskellige retninger (Bacchi, 2009: 4). Dette er også 
tilfældet, når man ser på aftalen fra efteråret 2018 og den daværende VLAK-regerings 
samtidige udspil. Jeg finder problematiseringerne ved at sammenholde udsagnene og finde 
regulariteter. For at analysere problematiseringer konstruerer jeg med andre ord 
diskursformationer for at gøre det muligt at se på den ellers uhåndgribelige diskurs. 
 
Når man læser aftalen fra efteråret 2018, er det tydeligt, at aftaleparterne ser det som et 
problem, at der i dag, ifølge aftalen, er for få, der starter på en erhvervsuddannelse, og at for 
mange af dem, der starter, ikke gennemfører.  
 
”Danmark er både et videns-, service og produktionssamfund, og både offentlige og private 
virksomheder har brug for dygtige faglærte (…) Alligevel er der alt for få, der vælger en 
erhvervsuddannelse, og mange falder fra undervejs i deres uddannelsesforløb” 
(Regeringen, 2018b: 3). 
 
”Aftaleparterne er desuden enige om, at der er behov for nye ambitiøse tiltag og en helt 
særlig indsats for at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne” 
(Regeringen, 2018b: 4). 
 
I aftaleteksten nævnes mange tiltag, som skal løse det iagttagede problem, at for få unge 
tager en erhvervsuddannelse. Jeg har valgt at inddele tiltagene i to kategorier: indsatser i 
folkeskolen og indsatser på erhvervsskolerne, hvilket jeg vil uddybe i de to følgende afsnit, 
6.1. og 6.2. I afsnit 6.3. vil jeg desuden, på baggrund af udsagn fra udspillet undersøge, 
hvordan VLAK-regeringen også problematiserer gymnasiernes rolle i forhold til det 
iagttagede problem, at for få unge vælger erhvervsuddannelser. Jeg sammenfatter disse tre 
afsnit i afsnit 6.4. 
 

6.1. INDSATSER I FOLKESKOLEN  
 
”Eleverne skal møde både boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen, men gennem en 
årrække er de praktiske, kreative og håndværksmæssige fag gledet i baggrunden i 
folkeskolen. Der er behov for at rette op på den balance” (Regeringen, 2018b: 5). 
 
Sådan beskriver aftaleparterne problemet i forhold til folkeskolerne. Der er for få unge, der 
vælger en erhvervsuddannelse, fordi ”balancen” i folkeskolerne er tippet den forkerte vej. 
Det er derfor nødvendigt at genoprette ”balancen” ved at sikre ”mere praksisfaglighed i 
folkeskolen” (Regeringen, 2018b: 5).  
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”Folkeskolens udskolingselever skal have et større kendskab til erhvervsuddannelserne og en 
fortrolighed med erhvervsskolernes faciliteter og lærere” (Regeringen, 2018b: 5). 
 
Ved at det i aftaleteksten bliver fremstillet som muligt at løse problemet med, at for få 
vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse ved at sætte ind i folkeskolen, konstrueres 
problemet som et problem, der skyldes mangler i folkeskolen. Disse nødvendige 
løsningsforslag tyder på, at folkeskolen i dag peger de unge for meget i retning af gymnasiale 
uddannelser og vægter den klassiske boglige undervisning for højt. Konkret skal dette blandt 
andet ændres ved at indføre en prøve i ”det praktiske/musiske valgfag, som eleven har i 7. 
og 8. klasse. En prøve giver faget en større vægt og skaber en bedre balance mellem boglige 
og praktiske fag på prøveområdet” (Regeringen, 2018b: 5). 
 
Læreuddannelsen skal også ændres, så den har mere fokus på de praktiske fag, og 
folkeskoler skal samarbejde med erhvervsskoler om uddannelsesforløb på tværs. 
Udskolingselverne skal ikke mindst ”udfordres” i deres valg af ungdomsuddannelse og i 
højere grad også introduceres til erhvervsuddannelserne i studievejledningen (Regeringen, 
2018b: 3-7).  
 
Denne del af aftaleteksten hænger også sammen med aftalen om styrket praksisfaglighed i 
folkeskolen fra juni 2018 (Regeringen, 2018a).  
 
Samlet set problematiserer det, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse grundet 
folkeskolens nuværende undervisnings- og vejledningspraksisser. De unges valg af 
ungdomsuddannelse, som gerne, ifølge aftaleparterne, i højere grad skulle være et tilvalg af 
erhvervsuddannelserne, afhænger således af folkeskolernes undervisnings- og 
vejledningspraksisser. For at løse det iagttagede problem, at for få vælger 
erhvervsuddannelserne, er det derfor nødvendigt, ifølge disse problematiseringer, at ændre 
på undervisnings- og vejledningspraksisserne i folkeskolen. 
 
Det er dog ikke kun på grund af folkeskolernes praksis, at for få unge vælger 
erhvervsuddannelserne efter folkeskolen. Det hænger, ifølge aftalen, også sammen med 
erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne. 
 

6.2. INDSATSER PÅ ERHVERVSSKOLERNE OG ERHVERVSUDDANNELSERNE 
 
Aftalen skitserer derfor også indsatser for erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne. 
Blandt andet fremhæves det, at erhvervsuddannelserne skal styrkes i forhold til at 
tydeliggøre, at man som elev på en erhvervsuddannelse bliver dannet, og at dannelse ikke 
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kun er en kompetence, som man kan opnå gennem en gymnasial uddannelse og 
videregående akademisk uddannelse.  
 
”For at understøtte og tydeliggøre erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne som stærke 
dannelsesmiljøer og derved tiltrække flere unge direkte fra grundskolen, er der behov for et 
styrket fokus på, at unge i høj grad dannes, når de går på en erhvervsuddannelse” 
(Regeringen, 2018b: 16). 
 
”Styrke og tydeliggøre dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne gennem ændring af 
formålsbestemmelsen i erhvervsuddannelsesloven, så det fremgår, at karakterdannelse og 
faglig stolthed er et af flere formål med uddannelserne” (Regeringen, 2018b: 16). 
 
I aftaleteksten står der også, at det skal tydeliggøres for unge, at ”erhvervsuddannelserne 
ikke er et endeligt erhvervsvalg”, og ”at erhvervsuddannelser både giver erhvervs- og 
studiekompetence”, der gør det muligt for erhvervsuddannede at læse videre og tage 
gymnasiale og videregående uddannelser. 
 
Det skal altså også blive nemmere at læse videre efter en erhvervsuddannelse for at få flere 
unge over på erhvervsuddannelserne. Det gøres blandt andet ved, at det i aftalen 
bestemmes at ”fjerne krav om fag på C-niveau for at få adgang til Gymnasiale 
Suppleringskurser”, så flere erhvervsuddannede dermed kan starte på kurserne og 
kvalificere sig til videre uddannelse (Regeringen, 2018b: 16-17). Dette fremhæves også af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der i forbindelse med denne sommers optagstal for 
videregående uddannelser foretog en undersøgelse af faglærtes efterfølgende karriere- og 
uddannelsesveje. AE præsenterede i deres øjne meget positive tal, der, ifølge dem, 
”punkterer myten om, at kun gymnasier er et springbræt” til videre uddannelse ved at 
fastslå, at hver femte faglærte efterfølgende tog en videregående uddannelse (Politiken, 
21.07.2019). Ifølge AE er det ”vigtigt at synliggøre, at du kan læse videre, og at du ikke 
behøver at tage en gymnasial uddannelse for at have den mulighed” (Ritzaus Bureau, 
22.07.2019). 
 
Samlet tegner det et billede af, at problemet, at for få søger, og for mange ikke 
gennemfører, en erhvervsuddannelse, skyldes manglede viden om 
videreuddannelsesmuligheder og manglende fokus på og samfundsanerkendelse af den 
dannelse, som man opnår på en erhvervsuddannelse. De unges potentielle valg af 
erhvervsuddannelserne afhænger dermed af, hvordan videreuddannelsesmulighederne er 
efter endt erhvervsuddannelse, og hvordan samfundet anerkender erhvervsuddannelser 
som dannelsesinstitutioner. 
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Andre tiltag i aftalen har fokus på, at det er nødvendigt at gøre erhvervsskolerne mere 
attraktive ved at skabe mere trivsel for eleverne og flere sociale arrangementer på skolerne. 
Konkret skal det gøres ved at blandt andet ”tiltrække flere piger og kvinder til traditionelle 
mandefag og flere drenge og mænd til traditionelle kvindefag”, og ved at skolerne får flere 
traditioner i forbindelse med, at eleverne starter og afslutter uddannelserne (Regeringen, 
2018b: 17-18). 
 
Dette tiltag konstituerer problemet med, at for få søger og for mange ikke gennemfører, 
som et problem, der kan løses ved, at det sociale miljø på skolerne forbedres. Dette 
indikerer også, at der i dag ikke er et godt socialt miljø, og at aftaleparterne ser dette som en 
del af årsagen til, at der er for få unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. 
Der skal etables traditioner og mere ligelig kønsfordeling på erhvervsskolerne på samme 
måde, som der er på gymnasierne. De sociale rammer, som der er på gymnasiale 
institutioner, bliver iagttaget som idealet for den udvikling mod gode sociale miljøer, som 
aftaleparterne ser som nødvendigt for, at flere unge søger mod erhvervsuddannelserne. De 
unges valg af erhvervsuddannelserne efter grundskolen afhænger, ifølge aftalen, således 
også af, hvilket socialt miljø der er på erhvervsuddannelser, og at institutionerne har sociale 
miljøer, der ligner gymnasiernes. 
 
Yderligere står der også i aftalen, at det er nødvendigt, at erhvervsuddannelseslærerne 
kompetenceudvikles både når det kommer til den faglige og pædagogiske praksis 
(Regeringen, 2018b: 18). Dette tiltag tegner et billede af, at en del af grunden til problemet 
er, at lærerne ikke er dygtige nok, og de unges fravalg af erhvervsuddannelserne er knyttet 
til lærernes kompetencer. 
 
Derudover står det også flere gange i aftalen, at omprioriteringsbidraget annulleres, og 
kvalitetspuljen videreføres. ”Derved får erhvervsuddannelserne de samme økonomiske 
rammer i 2019 som i 2018” (Regeringen, 2018b: 3). Dette tiltag former problemet som et 
problem, der blandt andet skyldes manglende økonomiske ressourcer på erhvervsskolerne, 
og som derfor kan løses ved at tilføre flere – eller blot at aflyse besparelserne på skolerne. 
Flere unge vil derfor, ifølge aftalen, vælge erhvervsuddannelserne, hvis 
erhvervsuddannelsernes ikke skal spare penge, som det øvrige uddannelsessystem skal. De 
unges valg af ungdomsuddannelse iagttages derved også som afhængende af 
ungdomsuddannelsesinstitutionernes økonomi. 
 
Disse tiltag skaber en diskursiv lukning, der former problemet med, at for få unge vælger en 
erhvervsuddannelse, som noget, der skyldes mangler på erhvervsskolerne i forhold til det 
sociale miljø på skolerne, mangel på oplysning om dannelse, for mange økonomiske 
besparelser på skolerne og manglende muligheder for, at de unge efter endt uddannelse kan 
læse videre. De unges valg af ungdomsuddannelse, som gerne skal være et valg til fordel for 
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erhvervsuddannelserne, afhænger derfor af de nødvendige tiltag på disse områder. 
Erhvervsuddannelsernes manglende popularitet formes således her som et problem, der kan 
løses ved, at de ovennævnte mangler på erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne bliver 
kompenseret, så erhvervsskolerne kommer til at ligne gymnasierne i forhold til det sociale 
miljø og får anerkendt deres uddannelser som dannende på lige fod med gymnasierne. Og 
yderligere at erhvervsuddannelserne ikke skal spare penge som gymnasierne og det øvrige 
uddannelsessystem skal. 
 
Med andre ord peger de nødvendige løsninger i aftalen på, at problemet med, at for få 
vælger en erhvervsuddannelse, kan løses, hvis erhvervsuddannelserne, og særligt 
erhvervsskolerne, bliver mere som de gymnasiale uddannelser. Eller hvis 
erhvervsuddannelserne endda bliver ”mere” end de gymnasiale uddannelser ved, at 
institutionerne får flere penge til rådighed end de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. 
 
6.3. INDSATSER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER OG INSTITUTIONER 
 
Aftalen handler imidlertid ikke kun om, at erhvervsuddannelserne skal blive bedre. Derimod 
handler aftalens initiativer også om, at gymnasierne skal på banen.  
 
Initiativerne går særligt ud på, at erhvervsuddannelserne skal ”gribe” de elever, der dropper 
ud af de gymnasiale uddannelser, eller som ikke ”egner sig” til de gymnasiale uddannelser. 
Til det foreslås særligt to løsninger: et ”henvisningstaxameter”, der skal få elever rykket ”fra 
gymnasier til erhvervsskoler” (Regeringen, 2018c: 23) og oprettelsen af eller ombygning af 
eksisterende institutioner til ”tværfaglige institutioner med både erhvervsuddannelser og 
erhvervs- og almengymnasiale uddannelser (…) under samme tag” (Regeringen, 2018c: 23). 
 
VLAK-regeringen beskriver henvisningstaxameteret som en del af et ”nyt taxameter- og 
tilskudssystem”, ”hvor udbydere af gymnasiale uddannelser belønnes for at aflevere elever til 
erhvervsuddannelserne. Hvis en elev har valgt forkert, skal han eller hun have ”en hestesko” 
videre til en anden uddannelse, der passer bedre” (Regeringen, 2018c: 23). Her bliver det 
iagttaget, at det er et problem, at der går elever på de gymnasiale uddannelser, som, ifølge 
udspillet, burde tage en erhvervsuddannelse. Det er derfor nødvendigt, at gymnasierne 
hjælper de unge over på erhvervsuddannelserne. 
 
At placere erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser under samme tag skal, ifølge 
udspillet, gøre det nemmere for den unge at skifte fra en gymnasial uddannelse til en 
erhvervsuddannelse. Det skal ”gøre det lettere at skifte uddannelse. For den unge, fordi det 
kan være mere overskueligt og trygt at flytte uddannelse inden for den samme institution, 
som man kender og er fortrolig med” (Regeringen, 2018c: 23). 
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Udover indsatserne i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne, som blev aftalt i aftalen fra 
efteråret 2018, som beskrevet i afsnit 6.1. og 6.2., foreslår VLAK-regeringen dermed også 
indsatser i gymnasierne. Disse indsatser konstruerer det iagttagede problem, at for få unge 
vælger erhvervsuddannelserne i stedet for de gymnasiale uddannelser, som noget, der 
skyldes gymnasiernes nuværende praksis og fysisk placering væk fra erhvervsskolerne. 
 
Der konstrueres dermed en sammenhæng mellem, at flere unge vælger 
erhvervsuddannelserne og gymnasiernes evne til at hjælpe elever fra gymnasierne over på 
erhvervsuddannelserne. En måde at få flere unge til at blive faglærte er altså ved at føre 
elever, der har valg en gymnasial uddannelse, og dermed fravalgt en erhvervsuddannelse, 
hen på en erhvervsuddannelse, hvis gymnasiet vurderer, at den unge har valgt forkert. De 
unges valg af ungdomsuddannelse afhænger dermed også af, hvordan gymnasiet vurderer 
deres valg, og om det er ”overskueligt og trygt” for den unge at skifte fra uddannelse på 
gymnasiet til en erhvervsuddannelse (Regeringen, 2018c: 23). 
 
6.4. DELKONKLUSION 
 
Samlet set konstitueres det iagttagede problem, at for få unge vælger, og for mange af dem 
ikke gennemfører, erhvervsuddannelserne, som noget, der skyldes manglende indsatser på 
folkeskolerne, på erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne og på de gymnasiale 
institutioner. Svaret på denne analyses første spørgsmål, hvilke løsningsinitiativer 
præsenteres som nødvendige i den aktuelle politiske dagsorden for at få flere unge til at 
vælge en erhvervsuddannelse, er således, at aftaleparterne ser det som nødvendigt, at 
problemet håndteres gennem løsninger på alle førnævnte områder. Det så altså ikke kun 
erhvervsskolernes ansvar at løse problemet, men derimod en indsats som kræver, at alle 
uddannelsesinstitutionerne aktiveres.  
 
De unges valg af ungdomsuddannelse hænger dermed i den aktuelle politiske dagsorden 
sammen med, om de selvfølgelige nødvendige tiltag bliver indført. Disse nødvendige 
løsninger spejler, hvordan erhvervsuddannelserne problematiseres, som noget for få unge 
vælger, på grund af de nuværende mangler i uddannelsessystemet. Svaret på andet 
analysespørgsmål og første del af problemformuleringen er dermed, at det problematiseres, 
at for få unge vælger erhvervsuddannelserne, fordi den nuværende praksis på folkeskolerne, 
erhvervsskolerne, erhvervsuddannelserne og gymnasierne er forkert. Folkeskolerne skal 
ændre deres undervisning- og vejledningspraksis og dannelsesværdier, og 
erhvervsuddannelserne skal laves om, så de ligner mere gymnasierne i deres 
undervisningsmiljøer og får bedre undervisere og skal derudover have flere penge end 
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gymnasierne. Gymnasierne skal desuden hjælpe deres elever med at vælge rigtig og komme 
over på erhvervsuddannelserne. 
 
Jeg har fremhævet netop disse problematiseringer, da de, som jeg ser det, er de mest 
centrale og dominerende i aftalen og udspillet i forhold til at forme, hvordan de unges valg 
af ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelserne som valgmulighed forstås. Jeg ser også, 
at disse problematiseringer samlet set repræsenterer et diskursivt brud i 
uddannelsespolitikken. Et brud, der kæmper for at slippe fri af tidligere tiders 
problematiseringer, hvor tilslutningen til erhvervsuddannelserne ikke har været set som et 
problem – og slet ikke som et problem, som folkeskoler eller gymnasier skulle ændres for at 
løse. Dette vil jeg uddybe og undersøge nærmere i det følgende afsnit ved at se på, hvilke 
forudindtagelser og hvilken viden, der ligger bag problematiseringerne i aftalen og udspillet 
og dermed, hvordan disse problematiseringer bliver accepteret som sande sammenlignet 
med tidligere tiders problematiseringer. Jeg udvider dermed analysen fra et arkæologisk 
øjebliksbillede til en genalogisk analyse. Jeg graver et spadestik dybere i forhold til 
samfundets opfattelse af erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg og svarer på 
anden del af problemformuleringen, hvordan den aktuelle dagsorden ændrer debatten om 
erhvervsuddannelserne.  
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7. SAMFUNDETS OPFATTELSE AF ERHVERVSUDDANNELSERNE OG DE UNGES 
UNGDOMSUDDANNELSESVALG 
 
Dette speciale bygger, som nævnt, på en undren over samfundets opfattelse af 
erhvervsuddannelserne og de unges valg af enten gymnasiale uddannelser eller 
erhvervsuddannelser. Jeg undrer mig over, hvordan der nu i den aktuelle politiske dagsorden 
er en forståelse af, at vi som samfund er blevet uddannelsessnobbede, og at vi er blevet ofre 
for et automatvalg af de gymnasiale uddannelser, og hvordan det nu i den aktuelle politiske 
dagsorden ønskes ændret. Jeg har i det foregående afsnit fremhævet problematiseringerne 
af erhvervsuddannelserne og de unges valg af ungdomsuddannelse. Jeg vil i dette afsnit 
spørge, hvordan det ændrer debatten om erhvervsuddannelserne. For at svare på denne 
anden del af problemformuleringen vil jeg stille to analytiske spørgsmål: 
 

- Hvordan er der en gældende viden, der gør problematiseringerne meningsfulde? 
 

- Hvordan repræsenterer problematiseringerne i den aktuelle politiske debat et skift i 
forhold til tidligere problematiseringer? 

 
Med viden mener jeg videns- og sandhedsregimer. Det er ud fra identificering af forskellige 
historiske videns- og sandhedsregimer sammenlignet med den aktuelle politiske dagsorden 
og dennes problematiseringer, at jeg påviser og undersøger skiftet mellem tidligere 
problematiseringer og problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden og dermed 
den diskursive kamp om mening og styring af den unges valg (Bacchi, 2009: 12-14). 
 
Denne delanalyse undersøger således, hvilken type argumenter og hvilken type viden vi som 
samfund eller grupper i samfundet accepterer, og som gør, at løsningerne i aftalen og 
udspillet fra 2018 kan forstås som løsninger på problemer, og at problemerne ligeså kan ses 
som problemer. Jeg undersøger det, der gør, at politikerne kan skitsere initiativerne på den 
måde, som de gør. Sagt på en anden måde vil jeg undersøge, hvordan der i samfundet 
sættes rammer for, hvad der kan siges og tænkes som sandt og accepteret (Foucault 2002: 
28). Det kan siges, at man ved at undersøge dette finder frem til de fundamentale og socialt 
indlejrede verdensopfattelser, den mening eller konceptuelle logik, som 
problematiseringerne bygger på. Logikker er i specialet forstået som den betydningsstruktur, 
de videns- og sandhedsregimer, der skal være for, at en problematisering kan forstås som 
meningsfuld.  
 
Jeg identificerer logikkerne ved at sammenholde problematiseringer og påvise regulariteter 
blandt dem, der former bestemte videns- og sandhedsregimer om erhvervsuddannelserne 
og de unges valg af ungdomsuddannelse (Bacchi, 2009: 5-7). Det vil jeg blandt andet gøre 
ved at foretage undersøger med et genealogisk perspektiv, der bygger på arkæologiske 
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nedslag i ”Fremgang, fornyelse og tryghed” fra 2006 (Regeringen, 2006) og ved at referere til 
Ida Juuls artikel ”Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne - Realistisk mulighed eller utopi?” 
2012 (Juul, 2012) sammenholdt med problematiseringer fra aftalen (Regeringen, 2018b) og 
udspillet fra 2018 (Regeringen, 2018c). 
 
Delanalysen er delt op i otte underafsnit. De syv første behandler fire logikker, som jeg har 
identificeret ud fra problematiseringerne i den foregående delanalyse som gældende i den 
aktuelle politiske dagsorden, som i mine øjne er væsentlige for det diskursive brud med 
tidligere problematiseringer:  
 

- en samfundsøkonomisk logik, der dikterer, at arbejdsmarkedet i fremtiden har brug 
for flere faglærte for at mætte ”de fremtidige behov for arbejdskraft” (Regeringen, 
2018b: 4) – denne logik vil jeg analysere i afsnit 7.1. og 7.2., 
 

- en praksisfaglig dannelseslogik, der fastslår, at praksisfaglig dannelse er værdifuld 
endda til dels mere værdifuld en den klassiske boglige dannelse, og at 
”erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er en stærk ramme for dannelse” 
(Regeringen, 2018b: 16) – denne logik og det flydende dannelsesbegreb vil jeg 
analysere i afsnit 7.3. og 7.4., 
 

- en økonomisk styringslogik, der er ensbetydende med, at økonomiske incitamenter 
og belønninger kan påvirke vores handlen både som individer, institutioner og som 
samfund (eksempelvis Regeringen, 2018c: 23) – denne logik vil jeg undersøge i afsnit 
7.5., og 
 

- en kulturelle logik for de unges valg af uddannelse, der fastslår, at 
erhvervsuddannelserne skal være socialt attraktive med ”god praksis om 
undervisningsmiljøer” for at kunne tiltrække de unge (Regeringen, 2018b: 18) – 
denne logik vil jeg undersøge i afsnit 7.6. og 7.7. 

 
Disse fire logikker fungerer som iagttagelsesværktøjer i min analyse. De gør det muligt for 
mig at undersøge, hvordan der sker skift i, hvordan problematiseringer om 
erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg bliver gjort meningsfulde. Der er også 
andre logikker gældende, men jeg har udvalgt disse, da de tydeliggør det diskursive brud, 
som den aktuelle politiske dagsordens problematiseringer kan ses som i forhold til 
samfundet opfattelse af erhvervsuddannelserne og de unges valg af ungdomsuddannelse.  
 
I denne og den næste delanalyse forholder jeg mig udover aftalen og udspillet fra 2018 også 
til udsagn fra aftalepartener i forbindelse med offentliggørelse af aftalen, andre 
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interessenters udsagn, aktuelle vejledningsindsatser i målrettet mod unges valg af 
ungdomsuddannelse og udsagn i medier.  
 
Det ottende afsnit i denne delanalyse er en delkonklusion, hvor jeg sammenfatter 
delanalysen og svarer på anden del af problemformuleringen. 
 

7.1. DEN SAMFUNDSØKONOMISKE LOGIK 
 
Aftalen fra efteråret 2018 har en målsætning om, at der skal være flere unge, der tager 
erhvervsuddannelser. Aftaleparterne ønsker nemlig, at der kommer flere faglærte i 
Danmark, da de har en forventning om, at fremtidens arbejdsmarked vil have behov for 
mange faglærte. Daværende undervisningsordfører for Venstre, Anni Matthiesen, bekræfter 
dette: 
 
”Danmark kommer til at mangle tusindvis af faglærte i fremtiden, hvis vi ikke gør noget nu” 
(Undervisningsministeriet, 2018b). 
 
Denne viden om, at samfundet kommer til at mangle faglærte, ses af aftaleparterne som en 
sandhed. 
 
”Danmark er både et videns-, service og produktionssamfund, og både offentlige og private 
virksomheder har brug for dygtige faglærte” (Regeringen, 2018b: 3). 
 
Dette er et argument for, at vi som samfund bliver nødt til at uddanne flere faglærte. Vi får 
”brug for” dem, og derfor er det nødvendigt, ifølge den aktuelle politiske diskurs, at bryde 
med uddannelsessnobberiet og den hidtil førte uddannelsespolitik. Jeg kan ud fra disse og 
andre udsagn identificere, at der er en samfundsøkonomisk logik gældende i den aktuelle 
politiske dagsorden. Denne logik ser det som godt og nødvendigt for samfundsøkonomien, 
at flere unge fremover vælger erhvervsuddannelserne i stedet for de gymnasiale 
uddannelser.  
 
Den samfundsøkonomiske logik i aftalen og udspillet støttes af, at blandt andet Danske 
Regioner utvetydigt siger: ”Der er brug for faglærte i Danmark” (Danske Regioner, 2018: 11).  
 
”Ved at sammenholde fremskrivninger af den faglærte arbejdsstyrke med fremskrivninger af 
efterspørgslen, fremkommer et billede af en fremtidig mangel på faglært arbejdskraft på 
67.000 personer i 2025” (Danske Regioner, 2018: 12). 
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Det iagttages dermed, at der er brug for at bryde mønsteret med, at unge typisk vælger 
gymnasiale og videregående uddannelser, hvis vi fra et samfundsøkonomisk synspunkt ikke 
skal komme til at mangle faglærte i fremtiden. 
 
Denne logik fremstår i høj grad også eksplicit i aftalen og udspillet. Vi har brug for flere 
faglærte for, at de unges uddannelse afspejler ”de fremtidige behov for arbejdskraft” 
(Regeringen, 2018b: 4).  De unges valg af ungdomsuddannelse er ud fra denne logik således 
beskæftigelsespolitik, der handler om at matche antallet af uddannede til efterspørgslen på 
arbejdskraft. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i efteråret 2018: 
 
”Det er jo fint, at vi har haft et fokus på, at vi skal uddanne os, men det har været meget 
fokuseret ind mod de boglige fag og stx. Og der er vi simpelthen nødt til som nation at sætte 
nogle andre pejlemærker” (Debatten, 2018: 02:11). 
 
Disse nye ”pejlemærker” skal blandt andet integreres i folkeskolerne. Denne logik gør det 
således muligt, at det, som vist i afsnit 6.2., problematiseres, at der mangler praksisfaglighed 
og vejledning i ”en folkeskole, der viser at vejen mod en erhvervsuddannelse” 
(Undervisningsministeriet, 2018b). 
 
”Vi ønsker at gøre op med automatvalget af ungdomsuddannelse og i stedet lade 
folkeskoleelever få erfaringer med håndværksfag og indblik i, hvilke muligheder der følger 
med en faglært uddannelse. Det skal give flere lyst til at gå den vej”. Sådan sagde daværende 
undervisningsminister Merete Riisager (LA) i forbindelse med, at aftalen blev indgået i 
efteråret 2018 (Undervisningsministeriet, 2018b). 
 
Dette udtrykkes også af andre end aftaleparterne. For eksempel af Nordea-fondens direktør 
Henrik Lehmann Andersen: 
 
”Fortsætter faldet i elever på erhvervsuddannelser kommer vi til at mangle for eksempel 
vvs’ere og elektrikere om kun få år. Så er vi ikke længere et velfungerende samfund” 
(Nordea-fonden, 2018b). 
 
Denne logik muliggør nogle og begrænser andre mulige problematiseringer. Var det ikke en 
logik, at vi som samfund har brug for, at unge uddanner sig til at blive faglærte set med 
samfundsøkonomiske briller, ville det ikke være meningsfuldt at sige, at det var et problem, 
at folkeskolen ikke viste vejen mod en erhvervsuddannelse med samfundsøkonomien som 
argument. Så kunne det for eksempel i stedet være meningsfyldt at pege de unge mod de 
gymnasiale uddannelser, hvis disse blev iagttaget som mere nødvendige i forhold til 
samfundsøkonomien. Med andre ord afhænger forståelsen af, hvilken uddannelse de unge 
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skal styres mod af, hvilke forventninger der er til samfundets og særligt arbejdsmarkedets 
fremtidige struktur. 
 
Dette hænger sammen med uddannelsens position i samfundet som både kultiverende af 
den enkelte for den enkeltes skyld og også uddannende for samfundets skyld. Det er 
uddannelse for samfundets skyld forstået som bevaringen og reproduktionen af samfundets 
kultur, værdier og normer, der i høj grad foregår gennem uddannelse, og forstået som vejen 
til at få borgerne ind på arbejdsmarkedet og dermed til at bidrage økonomisk til samfundet. 
Uddannelse er nøglen til en god økonomisk fremtid for den enkelte og i høj grad for 
samfundet. Uddannelse er et samfundsværktøj til at ruste samfundet og de unge til 
fremtidens krav, for eksempel samfundets behov for faglærte. Dermed bliver det også en 
samfundspligt for den enkelte at tage en uddannelse – og oveni gerne vælge den rigtige type 
uddannelse, som samfundet har brug for, for at forsvare samfundet mod økonomiske kriser 
(Kristensen, 2017: 20-21). Hvad fremtiden har brug for er dog ikke entydigt, da det drejer sig 
om en selvsagt uvis fremtid (Lysgaard, Tafdrup & Ljungdalh, 2017: 8-9). 
 
Forventningerne til fremtiden er derfor i høj grad definerende for et samfunds 
uddannelsespolitik og den samfundsøkonomiske logik, som jeg skildrer i dette afsnit, er 
fuldstændigt koblet til, hvilke forventninger der er til fremtiden, og hvad 
samfundsøkonomien har brug for i fremtiden. Der er i den samfundsøkonomiske logik for 
aftalen en fremtidsforventning, at samfundet strukturelt set kommer til at se ud på en 
bestemt måde, der resulterer i et behov for flere faglærte og derfor et tilsvarende behov for, 
at flere unge uddanner sig på erhvervsuddannelserne. 
 
Et andet eksempel på at denne samfundsøkonomiske logik muliggør nogle specifikke 
problematiseringer, samtidigt med at den afgrænser andre, er dens problematisering af 
dobbeltuddannelse: At unge tager en ungdomsuddannelse og derefter en anden 
ungdomsuddannelse – eller mere præcist at unge tager en gymnasial uddannelse for så 
efterfølgende at tage en erhvervsuddannelse. Det er målet i den aktuelle politiske dagsorden 
ikke bare at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, men at få flere unge til at tage 
en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen uden først et mellemstop på en gymnasial 
uddannelse. Samtidigt ses det dog som en positiv ting, hvis erhvervsuddannede efter end 
erhvervsuddannelse tager gymnasiale kurser, så de kan kvalificeres til videregående 
uddannelse, og det ønskes, at ”antallet af elever med en erhvervsuddannelse, der 
påbegynder en videregående uddannelse skal stige” (Regeringen, 2018b: 17). 
 
Dobbeltuddannelse er på den måde paradoksalt set kun et problem, hvis man tager vejen fra 
gymnasial uddannelse til erhvervsuddannelse og ikke omvendt. Dobbeltuddannelse fra 
gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelser ses som et symptom på, at den unge har 
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truffet et forkert valg og derfor træffer omvalg, fordi valget af den gymnasiale uddannelse 
bliver problematiseret som baseret på uddannelsessnobberi og automatvalg. 
 
Jeg vil i det følgende afsnit vise, hvordan fremtidsforventningen til samfundsøkonomien, 
som den aktuelle politiske dagsorden bygger på, ikke altid har været, og hvordan andre 
problematiseringer derfor har været mulige. Dette vil tydeliggøre, hvordan den nuværende 
samfundsøkonomiske logik ikke er selvfølgelig og dermed problematisere de 
problematiseringer, der er i den aktuelle politiske dagsorden. 
 
7.2. FORANDERLIG SAMFUNDSØKONOMISK LOGIK  
 
Dette afsnit vil se genelogisk tilbage og identificere tidligere tiders samfundsøkonomiske 
logikker i arkæologiske nedslag for at vise, hvordan den logik, der i den aktuelle politiske 
dagsorden, ikke er selvfølgelig, selvom den i høj grad bliver præsenteret sådan: ”dansk 
økonomi har brug for faglærte”, sagde blandt andet Mattias Tesfaye, daværende 
erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet (Debatten, 2018: 17:16). 
 
Målet med dette afsnit er at problematisere problematiseringerne, der bygger på den 
samfundsøkonomiske logik i den aktuelle politiske dagsorden ved at vise, at det kunne være 
og har været anderledes. Jeg undersøger dermed, hvordan den aktuelle politiske dagsorden 
repræsenterer et skift i forhold til tidligere problematiseringer knyttet til forskellige 
samfundsøkonomiske logikker, og hvordan den dermed forsøger at ændre på forståelsen af 
erhvervsuddannelserne og de unges mulige valg af erhvervsuddannelserne. 
 
Juul viser i sin artikel, at der tidligere har været problematiseringer, der står i kontrast til de 
problematiseringer, der knytter sig til aftalens samfundsøkonomiske logik. For eksempel blot 
for et årti siden. Der var det en selvfølgelighed, at vi som samfund i fremtiden ville mangle 
folk med videregående uddannelser og ikke folk med erhvervsuddannelser. 
 
Det kan blandt andet ses i målsætningerne i 2000’ernes uddannelsespolitik: ”at mindst 95 
procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 procent af de 
unge tager en videregående uddannelse” (Regeringen, 2006: 37) for, at Danmark skulle blive 
et ”førende vidensamfund” (Regeringen, 2006: 10). Her blev gymnasiale uddannelser formet 
som det bedste valg for den enkelte unge og for samfundet økonomisk set, da 
forventningerne til fremtiden var, at vi ville blive forvandlet fra industrisamfund til 
”videnssamfund” og ”vidensøkonomi” og primært have behov for gymnasial og 
videregående uddannende (Kristensen, 2017: 16; 20-21). Mere uddannelse blev set som 
løsningen på den trussel, som man på daværende tidspunkt så samfundet og 
samfundsøkonomien i: globaliseringen. Danmark skulle vinde som konkurrencestat (se for 
eksempel Hansen, 2011: 88 om ”Konkurrencestaten” (Pedersen, 2011)) i globaliseringen ved 
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at få en arbejdsstyrke og fremtidige generationer, der primært var højtuddannede. Dette 
satte uddannelse høj på den politiske dagsorden. Uddannelse blev set som samfundets 
forsvar mod globaliseringen og den nye globale-økonomiske verdensorden. Dette ses blandt 
andet i strategipublikationen ”Fremgang, fornyelse og tryghed” (Regeringen, 2006). 
Uddannelse, og her primært den akademiske uddannelse, blev set som et afgørende 
økonomisk konkurrenceparameter for Danmark i den fremtidige globale økonomi 
(Kristensen, 2017: 16). De unge havde derfor pligt til at stille op og forsvare samfundet mod 
globaliseringstruslen ved at tage en gymnasial og efterfølgende videregående uddannelse. 
Det var det, som unge skulle stræbe efter med deres valg af uddannelse. 
 
I 1970’erne, da man med afskaffelsen af realskolen åbnede op for, at flere kunne tage en 
gymnasial uddannelse og videregående uddannelse, var det, ifølge Juul, heller ikke med en 
overbevisning om, at vi i fremtiden kom til at have brug for flere med en 
erhvervsuddannelse i baggagen. Tværtimod. Forventningen til fremtiden var, at samfundet 
ville udvikle sig sådan, så der blev brug for flere med en gymnasial og videregående 
uddannelse. Afskaffelsen af realskolen havde, ifølge Juul, også i høj grad et socialpolitisk 
perspektiv. Det skulle ikke længere kun være forbehold de få, de velstilledes børn, at sikre 
sig en gymnasial uddannelse, der blev set som at være indgangen til en god fremtid. Både 
for den enkelte og for samfundet (Juul, 2012: 20-21). 
 
At det i den aktuelle politiske dagsorden opfattes som en selvfølgelighed i aftalen, at 
samfundet har brug for flere erhvervsuddannede, er derfor ikke selvfølgeligt, men et 
diskursivt brud i forhold til tidligere. Den logik, at samfundet har brug for flere faglærte og 
derfor, at flere unge skal uddannes inden for erhvervsuddannelserne, er slet ikke selvfølgelig 
eller eviggyldig, som de to eksempler af nedslag i tidligere tiders forventninger til fremtiden 
og samfundsøkonomiske logikker viser. Tværtimod har tidligere samfundslogikker været 180 
grader omvendt af logikken i den aktuelle politiske dagsorden, og set det som godt, hvis flere 
unge tog gymnasiale uddannelser i stedet for erhvervsuddanneler på grund af andre 
forventninger til fremtidens behov for arbejdskraft. Samtidigt er det heller ikke givet, at 
samfundet forstås som en økonomisk enhed, og heller ikke givet, at denne enhed skal 
fungere i konkurrence med andre stater, hvilket nedslag der går længere tilbage kan vise 
(Juul, 2012: 18-19). Denne erkendelse gør det muligt at se på problematiseringerne, der 
knytter sig til denne logik med et kritisk blik. Det er ikke selvfølgeligt, at det er et problem, at 
folkeskolen ikke peger unge mod erhvervsuddannelserne. Den ændring af praksis i 
folkeskolen, som den aktuelle politiske dagsorden skitserer, hviler på denne logik og var 
utænkelige uden. 
 
Hvor den samfundsøkonomiske logik tager udgangspunkt i samfundets behov set som en 
økonomisk enhed, så har den praksisfaglige dannelseslogik, som jeg vil beskrive i det 
følgende afsnit, fokus på den enkelte og dennes behov for dannelse. 
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7.3. DEN PRAKSISFAGLIGE DANNELSESLOGIK 
 
I aftalen fra 2018 er det dominerende problem, som nævnt, at for få unge vælger en 
erhvervsuddannelse og for mange af dem, der starter, ikke gennemfører: 
 
”Derfor er det aftaleparternes ambition, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at 
flere gennemfører uddannelsen. Men det vigtigste er, at de unge vælger en 
erhvervsuddannelse for deres egen skyld. At blive faglært er et solidt afsæt til at skabe sig en 
god fremtid” (Regeringen, 2018b: 3). 
 
Med det understreger aftaleparterne, at de ser erhvervsuddannelserne som vejen til en god 
fremtid for unge i dag. Det er vejen til en god fremtid, fordi erhvervsuddannelserne ”er en 
stærk ramme for dannelse”, og man opnår som ung på en erhvervsuddannelse derfor 
”karakterdannelse og faglig stolthed” (Regeringen, 2018b: 16). Aftaleparterne ønsker med 
aftalen derfor også at søsætte initiativer, der tydeliggør dannelsesaspektet af 
erhvervsuddannelserne. 
 
”For at understøtte og tydeliggøre erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne som stærke 
dannelsesmiljøer og derved tiltrække flere unge direkte fra grundskolen, er der behov for et 
styrket fokus på, at unge i høj grad dannes, når de går på en erhvervsuddannelse” 
(Regeringen, 2018b: 16). 
 
Den dannelse, som man opnår på en erhvervsuddannelse, anses altså som god og værdifuld 
for den enkelte unge, og derfor er erhvervsuddannelserne vejen til en god fremtid for de 
unge. Den praksisfaglige dannelse bliver i den aktuelle politiske dagsorden siddestillet med 
en klassisk boglig dannelse, der ellers tidligere har været forståelsen af, hvad dannelse var. 
 
Denne opfattelse er en præmis for problematiseringerne i dagsordenen. Opfattede man ikke 
erhvervsuddannelsernes dannelse som værdifuld, ville de problemer og løsninger, der bliver 
fremstillet ikke kunne blive accepteret som meningsfulde. For eksempel problemet med 
manglende praksisfaglig dannelse i folkeskolerne. I den aktuelle politiske dagsorden ses det 
som nødvendigt, at den praksisfaglige undervisning skal fylde mere i elevernes skoledag og 
dermed skubbe noget af den klassiske boglige undervisning ud af skoleskemaet. I aftalen 
bliver den praksisfaglige dannelse, som unge opnår gennem erhvervsuddannelsernes 
praksisfaglige undervisning, vurderet som mere værdifuld dannelse end den klassiske 
boglige undervisning. Eller i hvert fald vurderet som så vigtig dannelse, at den skal fylde 
mere i folkeskolen. 
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”Aftaleparterne vil sikre mere praksisfaglighed i folkeskolen”, og ”der er behov for at rette op 
på den balance”, der skal være mellem de ”boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen” 
(Regeringen, 2018b: 5).  
 
Så man ikke den praktiskfaglige dannelse som værdifuld, ville det ikke blive set som et 
problem, at den ikke spiller en så stor rolle i folkeskolen. Man ville således ikke kunne sige, 
at ”balancen” mellem ”boglige og praksisfaglige udfordringer” skulle ”genoprettes” forstået 
som noget, der medfører flere praksisfaglige undervisningstimer. 
 
I denne praksisfaglige dannelseslogik er dannelse ikke bare et spørgsmål om at få viden ind i 
hovedet på børn og unge, men handler også om praktiske erfaringer med at bruge sine 
hænder. Dette kalder daværende undervisningsminister Merte Riisager for ”at få en 
forståelse for materiale”: 
 
”Det er jo almendannende for alle børn at få en forståelse for materiale”, siger daværende 
undervisningsminister Merete Riisager om integreringen af praksisfaglige fag i folkeskolens 
undervisning (Debatten, 2018: 19:10). Børn og unge kan derved have styrker, ”kompetencer 
og talent inden for håndværksfagene”. Det er ikke kun inden for de klassiske boglige fag, at 
man kan få ”dannelseskompetencer”. Derfor kan blandt andet Guldborgsund Kommune på 
meningsfuld måde lave indsatser for kommunes folkeskoleelever, der har til formål at dyrke 
”kompetencer og talent inden for håndværksfagene” på samme måde, som dyrker børn og 
unge klassiske boglige talenter bliver dyrket (Nordea-fonden, 2018b). 
 
Denne diskurs skelner ikke mellem dannelse forstået som traditionel almendannende boglig 
dannelse og en praksisfaglig dannelse. Dannelsesbegrebet dækker her over det en samlet 
forståelse af dannelse, hvor de kvaliteter der tillægges begrebet, både er forståelse af 
materialitet og den traditionelle boglige viden. Sammen ses disse som ”karakterdannende” 
(Regeringen, 2018b: 16) for den unge. Derfor er det med en dannelseslogik, der bygger på 
denne dobbelte forståelse af dannelse, nødvendigt at have både traditionel boglig dannelse 
og praksisfaglig dannelse integreret i uddannelsessystemet. Dette kan også ses som knyttet 
til samfundsudvikling og uddannelsessystemets udvikling mod individualisering. Den unge 
skal nu ikke tilpasse sig en særlig specifik form for mål med dannelse, eksempelvis at 
kvalificere sig til videregående uddannelse, men dannelse udvikler individet som individ 
(Kristensen, 2017: 21-22). 
 
Dette strider imod tidligere politikker, for eksempel de som præsenteres i ”Fremgang, 
fornyelse og tryghed” fra 2006. Her bliver det helt omvendt dikteret, at den klassiske boglige 
dannelse og undervisning skulle fylde mere i grundskolen og endda også skulle fylde mere på 
erhvervsuddannelserne. Her bliver den uddannelse, som man får på en erhvervsuddannelse, 
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helt omvendt af aftalen fra 2018, ikke set som noget, der medfører en værdifuld dannelse 
sammenlignet med, hvad den gymnasiale uddannelsesvej tilbyder (Juul, 2012: 21-24). 
 
Dette understreger, at den form for praksisfaglig dannelseslogik, som den aktuelle politiske 
dagsordens problematiseringer er betinget på, ikke er selvfølgelig. Tværtimod repræsenterer 
den et diskursivt skred og en kamp om mening. Opfattelsen af hvad, der er dannelse, er en 
politisk konstruktion. Den praktiskfaglige dannelse, som den aktuelle politiske dagsorden ser 
som værdifuld, blev i 2000’ernes dannelsesopfattelse, og som jeg vil vise i næste afsnit også 
før 2000’erne, nærmere opfattet som det modsatte. Dette vil jeg uddybe i det følgende 
afsnit og undersøge, hvordan dannelsesbegrebet og -logikken, som det forstås i den aktuelle 
politiske dagsorden, er blevet til, og hvordan dette afspejler en diskursiv kamp om, hvordan 
dannelse skal meningstillægges og dermed, hvilken uddannelse unge skal tilskyndes til at 
tage. 
 
7.4. DANNELSE SOM FLYDENDE BEGREB OG FORANDERLIG SAMFUNDSLOGIK 
 
Som vist med de foregående afsnit i denne delanalyse, er uddannelsespolitikken, og hvilke 
type ungdomsuddannelse som unge tilskyndes til at tage, påvirkelig af samfundsudviklingen 
og fremtidsforventningerne til samfundsudviklingen. Alt efter hvilke bestemte fremtider 
man forestiller sig, begrundes forskellige politiske reformtiltag, som for eksempel 
integreringen af praksisfaglighed i folkeskolen. 
 
Med udgangspunkt i Juuls artikel ”Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne - Realistisk 
mulighed eller utopi?” fra 2012 kan det siges, at dannelseslogikken i den aktuelle politiske 
dagsorden står i kontrast til de 300 forgangene års syn på dannelse (Juul, 2012). Dog ikke 
forstået som, at dannelsesbegrebet før dette årti har været forstået helt på samme måde 
hele tiden. 
 
Ved hjælp af Juuls artikel vil jeg vise, hvordan dannelseslogikken og forståelsen af 
dannelsesbegrebet har været anderledes på forskellige tidspunkter i relation til forskellige 
samfundsudviklinger og fremtidsforventninger til efterspørgslen på arbejdskraft. Artiklen 
bygger på en genelogisk undersøgelses af erhvervsuddannelsespolitikken fra 1700-tallet 
frem til dette årti. Jeg har i det følgende udvalgt enkelte af artiklens nedslag, der tydeliggør, 
hvordan den nye dagsorden og den nye praksisfaglige dannelseslogik repræsenterer et 
konstitutivt brud med tidligere tiders politik. 
 
I 1700- og 1800-tallet bestod en erhvervsuddannelse kun eller primært af oplæring i en 
virksomhed. Undervisning i boglige fag og kunst på tekniske skoler blev indført som 
supplement til oplæringen i oplæringsvirksomheden som en løsning på først borgerskabets 
problematiseringen af, at de faglærte, i deres øjne, ikke var fagligt stærke nok og ikke 
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dannede nok. Senere ønskede de faglærte selv, blandt andet med Københavns 
Haandværkerforening i front, at indføre mere skoleundervisning for at danne de faglærte. 
De så det som et problem, at de faglærte ikke havde politisk indflydelse på samfundet. I 
denne dannelseslogik blev der sat lighedstegn mellem dannelse og indflydelse, hvor 
dannelse betød den boglige læring, som man ikke lærte gennem håndens arbejde. 
Københavns Haandværkerforening ønskede derfor at fremme ”Aandskultur og Oplysning” 
for at håndværkeren, der ”hvor han er den vigtigste Part i Sagen, ikke skal af mangel på 
aandelig Kraft være blot Tilskuer” (Hassø 1940: 25 i Juul, 2012: 18). Der blev derfor både 
indført undervisning i almene boglige fag, som dansk og regning, og teoretisk undervisning 
inden for det håndværksfag, som den unge var ved at uddanne sig inden for. Denne 
udvikling ser Juul som sammenhængende med den samtidige modstand mod 
stændersamfundet og samfundets lavere klassers mangel på politisk og økonomisk frihed. 
Hun ser også udviklingen af lærlingeuddannelserne som koblet til den fremvoksende 
industriproduktion, som man forestillede sig i fremtiden ville true den etablere 
samfundsorden og kræve, at udbuddet af arbejdskraft havde mere teoretisk viden end de 
tidligere generationer af faglærte. I denne periode var det ikke normalt, at unge tog en 
gymnasial uddannelse. Gymnasiale uddannelser var for de velstillede unge mænd, og 
flertallet af en årgang tog hverken en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, 
men var ufaglærte (Juul, 2012: 17-20). 
 
I 1950’erne og 1960’erne blev det en bekymring, om der var lærlingepladser nok til de store 
ungdomsårgange, som i de år skulle tage en erhvervsuddannelse for at matche 
efterspørgslen på faglært arbejdskraft. Dette hang også sammen med, at der var en 
forventning til fremtiden om, at arbejdsmarkedet ville blive mere specialiseret på grund af 
den teknologiske udvikling og derfor, at der blev mindre brug for ufaglærte og mere brug for 
faglærte. Som en løsning på dette fremtidige behov forsøgte man at gøre det mere attraktivt 
og overskueligt for virksomhederne at ansætte lærlinge ved at introducere 
vekseluddannelsesprincippet. Hvor ansvaret for uddannelsen før lå hos 
oplæringsvirksomhederne, blev det nu flyttet over til de tekniske skoler. 
Erhvervsuddannelserne, som vi kender det i dag, blev således ikke indført for at danne de 
erhvervsuddannede, som man ønskede i 1700- og 1800-tallet, eller for at få uddannelserne 
til at ligne de gymnasiale uddannelser, som senere er blevet forsøgt blandt andet også med 
aftalen fra 2018, som tydeliggjort i afsnit 6.3, men for at sikre at virksomhederne ville tage 
lærlinge nok til fremtidens behov. Da denne nye ordning med reformen i 1956 blev indført, 
var det kun 6-7 procent af en årgang, der tog en gymnasial uddannelse. 
Erhvervsuddannelserne var altså stadig et alternativ til at være ufaglært, og uddannelserne 
konkurrere ikke med den gymnasiale uddannelsesvej, som det iagttages i den aktuelle 
politiske dagsorden, at de gør (Juul, 2012: 20).  
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Dette ændrede sig dog med 1970’ernes uddannelsespolitik. Her blev det set som et 
problem, at der ikke var fri og lige adgang til gymnasiale og videregående uddannelser for 
alle. Alle skulle have adgang til dannelse – det vil i den daværende gældende dannelseslogik 
sige dannelse, forstået som en klassisk boglig dannelse, og ikke dannelse forstået som 
praksisfaglighed. Børn af faglærte og ufaglærte forældre tog på dette tidspunkt typisk ikke 
videregående uddannelser. Dette blev set som et socialpolitisk problem for samfundet og de 
unge, og løsningen på det problem var at ophæve opdelingen af eleverne i bogligt og 
praktiske egnede i folkeskolen gennem afskaffelsen af realskolen i 1970’erne (Hansen, 2011: 
65). Det blev også muligt for flere at få økonomisk støtte til deres uddannelsestid. Herefter 
skete der en uddannelsesinflation. Der skete en massiv stigning i antallet af unge, der tog en 
gymnasial uddannelse og videregående uddannelse og et næsten tilsvarende brat fald i 
antallet af unge, der tog en erhvervsuddannelse. Unge fravalgte den praksisfaglige 
uddannelsesvej til fordel for den klassiske dannelse på de gymnasiale uddannelser. I 1960 
var det ti procent, der tog en gymnasial uddannelse og 43 procent, der tog en 
erhvervsuddannelse. Til sammenligning var det i 2018 hele 73 procent af de unge, der 
begyndte en gymnasial uddannelse efter folkeskolen og kun 19 procent, der begyndte en 
erhvervsuddannelse (Juul, 2012: 21; Regeringen, 2018b: 7).  
 
Midt i 2000’erne kom globaliseringen på dagsorden, blandt andet i den daværende regerings 
strategi ”Fremgang, fornyelse og tryghed” fra 2006 (Regeringen, 2006). Her blev det i forhold 
til den globale konkurrence set som et problem, hvis ikke alle tog en ungdomsuddannelse og 
gerne også en videregående uddannelse. De unge skulle derfor, ifølge denne dannelseslogik, 
dannes efter den klassisk boglige forståelse af, hvad dannelse er, så Danmark dermed kunne 
konkurrere internationalt med vores viden. Erhvervsuddannelserne og 
erhvervsuddannelsernes dannelse blev usynlige og langt fra sammenlignelige med den 
boglige dannelse. 
 
”Derfor skal Danmark have uddannelser i verdensklasse. Vi skal være et førende 
vidensamfund med forskning på højeste internationale niveau” (Regeringen, 2006: 7). 
 
”Målet om et højt fagligt niveau skal være tydeligt for alle. Det skal stå klart i folkeskolens 
formålsparagraf, at faglige kundskaber er afgørende. Alle elever skal have en solid faglig 
ballast, som giver dem grundlaget for og lysten til at læse videre (…) Derfor skal de 
grundlæggende fag styrkes. Regeringen vil fremlægge handlingsplaner for hvert af de fire fag 
– læsning, matematik, naturfag og engelsk” (Regeringen, 2006: 14-15). 
 
Så mange som muligt skulle dannes på de gymnasiale uddannelser, det vil sige, de skulle 
have ”faglige kundskaber” og ”en solid faglig ballast” fra folkeskole, så de havde lyst til at gå 
mod gymnasiale og videregående uddannelser. Disse bogligt ”faglige kundskaber” i 
”læsning, matematik, naturfag og engelsk” var dannelse i denne optik. 
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De, der ikke kunne gennemføre en gymnasial uddannelse, skulle gå på en 
erhvervsuddannelse, og derefter gerne tilskyndes til at uddanne sig yderligere og tage videre 
uddannelse efter endt erhvervsuddannelse. Restgruppen, dem der hverken egnede sig til en 
gymnasial uddannelse eller til en erhvervsuddannelse, skulle tilegne sig kompetencer, så de 
kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Og erhvervsuddannelserne skulle tilpasse sig 
restgruppens behov, indføre støtteordninger og elevdifferentiering, så 
erhvervsuddannelserne blev i stand til at fastholde de ellers ikke egnede, så de kunne 
gennemføre en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse var bedre end ingen 
ungdomsuddannelse, men ikke nær så god som en gymnasial uddannelse. 
 
Disse nedslag i gør det tydeligt, at hvad der har været forstået som dannelse tidligere, og 
hvad der i den aktuelle politiske dagsorden forstås som dannelse ikke er det samme. Hvor 
der nu iagttages gennem en både-og dannelseslogik med en fordobling af 
dannelsesbegrebet, hvor dannelse både er den boglige og den praksisfaglige, dog især den 
praksisfaglige, så har forståelsen af dannelsesbegrebet tidligere været forbeholdt klassisk 
boglige fag. Erhvervsuddannelsernes dannelsesaspekt har været usynligt. Fra integreringen 
af almene fag i de faglærtes uddannelse, så de kunne få højere status i forhold til 
borgerskabet og mere indflydelse i samfundet ved hjælp af klassisk boglig dannelse, til 
afskaffelsen af realskolen og ønsket om, at så mange som muligt valgte en gymnasial 
uddannelse i stedet for en erhvervsuddannelse for på den måde at blive rigtig dannet (Juul, 
2012: 17-24; Regeringen, 2006: 8). 
 
Betegnelsen dannelse er altså et centralt, kontingent og flydende fænomen igennem de 
seneste 300 års erhvervsuddannelsespolitik, som har skiftet betydning alt efter, hvilke 
samfundsudviklinger og forskellige fremtidsforventninger der har knyttet sig til de 
pågældende dannelseslogikker. Hvad dannelse er, og hvilken type af dannelse der er blevet 
anset som vigtig og værdifuld, er derfor ikke låst. 
 
Før dette årti kan det siges, at det har været selvfølgeligt, at den boglige og ikke praktiske 
dannelse har haft forrang. Denne forståelse bryder den aktuelle politiske dagsorden med. 
Dannelse er blevet tillagt forskellig mening, jævnfør den tomme ontologi som beskrevet i 
afsnit 4.1. (Andersen, 1999: 14). Om man anerkender problematiseringerne, afhænger af, 
hvordan man forstår konceptet dannelse. At forstå erhvervsuddannelsernes form for 
dannelse som værdifuldt for den unge, og i nogle tilfælde mere værdifuld end den 
traditionelle boglige dannelse, er en central bagvedliggende logik, som den aktuelle politiske 
dagsordens problematiseringer og løsninger bygger på. 
 
Fordi den aktuelle politiske dagsorden ser den praksisfaglige dannelse som vigtig, kan det 
blive muligt at se det som et problem, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse, da 
erhvervsuddannelserne og den dannelse, som man kan få på erhvervsuddannelserne, er god 
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og værdifuld for den enkelte unge uafhængigt af, at det også er det, der ses som bedst for 
samfundet. Det kan således ses som et problem, at der er for mange, der tager en gymnasial 
uddannelse, fordi erhvervsuddannelserne tilbyder en god og på sin vis bedre dannelse end 
de gymnasiale uddannelser. Den aktuelle politiske dagsorden fastslår endda, at ”det 
vigtigste er, at de unge vælger en erhvervsuddannelse for deres egen skyld” (Regeringen, 
2018b: 3). 
 
Der er med andre ord en gældende logik om dannelse, der gør problematiseringerne 
meningsfulde ved netop at forstå dannelse som noget, der er knyttet til praksisfagligheden. 
Dette muliggør nogle problematiseringer og afgrænser i forhold til andre. Denne forståelse, 
at dannelse også er ensbetydende med, at praksisfaglighed bryder med tidligere 
dannelseslogikker og tidligere diskurser om, hvilken type uddannelse der er det rigtige valg 
for de unge. 
 
7.5. DEN ØKONOMISKE STYRINGSLOGIK 
 
En anden bagvedliggende forståelse, som den aktuelle politiske dagsorden bygger på, er, at 
vi som samfund, og som individer, handler efter økonomiske incitamenter: 
 
”For mange unge er valget af ungdomsuddannelse dog i stigende grad blevet et fravalg eller 
tilvalg af de gymnasiale uddannelser i stedet for at være et frit valg” (Regeringen, 2018c: 21), 
derfor skal de gymnasiale institutioner, ifølge den aktuelle politiske dagsorden, økonomisk 
tilskyndes til at hjælpe den unge til omvalg, hvis den unge har lavet et automatvalg af en 
gymnasial uddannelse og dermed valgt forkert. 
 
”Institutionerne skal tilskyndes til at samarbejde med udgangspunkt i den unges behov, og 
de skal hjælpe unge til omvalg, hvor det er relevant. Det skal de gøre uden at skæve til 
økonomiske konsekvenser for dem selv” (Regeringen, 2018c: 23). 
 
Derfor tales der om at indføre et ”henvisningstaxameter, hvor udbydere af gymnasiale 
uddannelser belønnes for at aflevere elever til erhvervsuddannelserne. Hvis en elev har valgt 
forkert, skal han eller hun have ”en hestesko” videre til en anden uddannelse, der passer 
bedre” (Regeringen, 2018c: 23). Det iagttages dermed, at der er elever på de gymnasiale 
uddannelser, som burde gå på en erhvervsuddannelse og derfor skal have hjælp af de 
gymnasiale institutioner til at gå den vej. Og at de gymnasiale institutioner skal styres i form 
af økonomisk bonus til at lade de unge gå den vej. 
 
Disse løsninger forudsætter, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne er selvstændige 
økonomiske enheder, der er taxameterfinansieret, hvilket erhvervsuddannelserne blev i 
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1991 og de gymnasiale uddannelser blev i 2007. Taxametersystemet er den bærende 
bevillingsmodel til fordeling af statslige økonomiske ressourcer til 
uddannelsesinstitutionerne, som derudover også får ressourcer gennem grundtilskud, 
formålsbestemte og øremærkede tilskud. Institutionerne får gennem dette system 
økonomiske bevillinger efter ”politisk fastsatte takster pr. aktivitetsenhed” 
(Undervisningsministeriet, 2008). Med andre ord institutionerne får et fastsat tilskud per 
elev per år og derudover ”færdiggørelsestakst”, når eleven færdiggør uddannelsen. Dette 
giver institutionerne klare incitamenter til at få flere unge igennem uddannelserne. Eleven 
bliver dermed en økonomisk enhed og medie i en incitamentsstyring af institutionerne og i 
denne logik ikke et pædagogisk projekt (Cevea, 2013: 5-7; Hansen, 2011: 88). 
 
Henvisningstaxameteret ses som en løsning, da det ses som nødvendigt at opveje de 
økonomiske incitamenter for de gymnasiale institutioner for at holde på elever i stedet for at 
”aflevere” dem til erhvervsuddannelser. 
 
Aftalen iagttager det også som økonomisk godt for den enkelte unge at tage en 
erhvervsuddannelse. ”Der venter mange gode jobs forude” (Regeringen, 2018b: 3). For tager 
man en erhvervsuddannelse, så går man en økonomisk god fremtid i møde, ifølge den 
aktuelle politiske dagsorden. Unge skal vælge ”en erhvervsuddannelse for deres egen skyld”, 
ikke for samfundets skyld, for det at ”blive faglært er et solidt afsæt til at skabe sig en god 
fremtid” (Regeringen, 2018b: 3). Unge kan således efter denne logik også styres af, hvad der 
er bedst for dem økonomisk set. Her kan den aktuelle politiske dagsorden siges at gå imod 
en anden samtidig politisk dagsorden om arbejdsforhold, tidlig pensionsalder og tidlig 
nedslidning af den faglærte arbejdskraft (Debatten, 2018: 40:02; 42:25). 
 
Økonomiske incitamenter for individer og institutioner er ikke nye inden for 
uddannelsespolitikken og heller ikke på erhvervsuddannelsesområdet. For eksempel i 
forbindelse med introduktionen af vekseluddannelsesprincippet i 1956. 
Vekseluddannelsesprincippet flyttede ansvaret fra virksomhederne til de tekniske skoler og 
blev introduceret for at gøre det mere økonomisk attraktivt og overkommeligt for 
virksomhederne at ansætte lærlinge (Juul, 2012: 20). 
 
Den aktuelle politiske dagsordens problematiseringer er betinget af, at folkeskolerne, 
erhvervsuddannelserne, gymnasierne, kommunerne og ikke mindst de unge handler efter 
økonomiske incitamenter, og at de derfor økonomisk kan skubbes på vej til den omstilling, 
som det i den aktuelle politiske dagsorden ønskes. Anerkender man ikke denne økonomiske 
styringslogik, at vi som samfund og som individer handler efter økonomiske incitamenter, så 
accepteres problematiseringerne heller ikke som meningsfulde, så ville 
henvisningstaxameteret eksempelvis ikke hjælpe på problemet med de lave søgetal til 
erhvervsuddannelserne. Det følgende afsnit vil se nærmere på en logik, der på sin vis strider 
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imod den økonomiske styringslogik, men som spiller en stor rolle i forhold til 
problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden. 
 

7.6. DEN KULTURELLE LOGIK FOR DE UNGES VALG AF UDDANNELSE 
 
Nogle af de problematiseringer, som jeg har fremhævet, bygger også på en forståelse af, at 
de unges valg er betinget af mere end, hvad der er godt samfundsøkonomisk, 
privatøkonomisk eller ud fra et dannelsesperspektiv. Så selvom at det i den aktuelle politiske 
dagsorden iagttages, at man går en god fremtid i møde med gode økonomiske muligheder 
og mange gode jobs med en erhvervsuddannelse (Regeringen, 2018b: 3), så er der også en 
forståelse af, at det ikke er nok kun at være en god vej for de unge set med 
samfundsøkonomiske, dannelses- eller privatøkonomiske briller. Ungdomsuddannelser skal i 
dag være attraktive for de unge – ikke attraktive forstået som, at man kan sætte sig selv i en 
økonomisk god situation ved at tage en sådan uddannelse, men attraktiv som forbundet til 
sociale og kulturelle forhold. 
 
En af hovedpunkterne i aftalen fra 2018 er derfor, at ”skabe attraktive undervisningsmiljøer, 
styrke kompetenceudviklingen af erhvervsuddannelseslærerne, nedbringe elevfraværet og 
skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder” (Regeringen, 2018b: 4).  
 
Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvordan denne kulturelle logik, at unge vælger uddannelse 
efter, hvad der forstås som attraktivt set ud fra et socialt kulturelt perspektiv, gør 
problematiseringerne meningsfulde.   
 
Som beskrevet i afsnit 6.2., ses det gennem problematiseringerne, at de sociale 
undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne ikke er gode, og at man kan få flere til at 
vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse ved at skabe bedre sociale rammer. Dette 
antager, at unge vil gå på erhvervsuddannelser, hvis bare der er gode sociale miljøer.  
 
I aftalen iagttages det derfor som vigtigt at få udviklet og udbedt ”god praksis om 
undervisningsmiljøer” på erhvervsuddannelserne. Det skal blandt andet ske ved at ”have 
fokus på at tiltrække flere piger og kvinder til traditionelle mandefag og flere drenge og 
mænd til traditionelle kvindefag”, ved at afsætte ”midler til ritualer og traditioner for 
afslutning, herunder øget anvendelse af medaljer” og øget fokus på trivselsmålinger på 
skolerne (Regeringen, 2018b: 18).  
 
Bagved denne problematisering ligger en implicit forståelse af, at unge i dag ikke kun vælger 
uddannelse efter, hvad de er gode til, hvad der kan tjenes penge på, hvad de gerne vil 
arbejde med efterfølgende, eller hvad deres forældre valgte af uddannelsesvej. De unge 
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vælger, ifølge den aktuelle politiske dagsorden, uddannelse efter, hvor der er gode sociale 
miljøer. Hvis erhvervsuddannelserne havde ligeså gode sociale miljøer, som den aktuelle 
politiske dagsorden iagttager, at de unges synes, at gymnasierne har, så ville unge naturligvis 
også vælge erhvervsuddannelserne i højere grad. Det er således ikke traditioner og 
institutionelle mønstre, så som familietraditioner og klasseskel eller forventninger til 
fremtidens arbejdsmarked, der er bestemmende for den unges valg, ifølge denne logik. Det 
er tværtimod et stærkt individualiseret valg for den unge helt fri af samfundets historiske 
institutionelle rammer.  
 
Accepterer man denne logik, skal uddannelsesinstitutionerne altså gøre sig attraktive ved at 
vise deres ”attraktive undervisningsmiljøer” for at tiltrække de unge (eksempelvis 
Undervisningsministeriet, 2017). Og ”attraktionsværdien” skal ”øges”, hvilket eksempelvis 
Erhvervsskolernes ElevOrganisation ønsker og forsøger på gennem deres rollemodelkorps, 
som rejser rundt til landets folkeskoler og fortæller om erhvervsuddannelserne og ”de 
mange muligheder. For eksempel kan man blive selvstændig allerede som 20-årig" (Nordea-
fonden, 2018a). 
 
Og institutionerne skal, ifølge den aktuelle politiske dagsorden, tilpasse sig det, som de unge 
ser som socialt kulturelt attraktivt. Erhvervsskolerne skal derfor tilpasse sig den aktuelle 
ungdomskultur og dennes krav til undervisningsmiljø blandt andet med ligelig kønsfordeling, 
som der i højere grad er på de gymnasiale uddannelser, ved at lave miljøer, der ligner de 
gymnasiale uddannelser. Ellers fravælger de unge erhvervsuddannelserne.  
 
Jeg vil i det følgende afsnit undersøge, hvordan denne nu veletablerede logik, at unge søger 
mod de attraktive undervisningsmiljøer, ikke altid har været gældende, men tværtimod kan 
siges at repræsentere et diskursivt brud i forhold til tidligere forståelser af de unges 
uddannelsesvalg. 
 
7.7. EN KONTINGENT KULTUREL LOGIK FOR UNGES VALG AF UDDANNELSE 
 
Da Københavns Haandværkerforening i 1800-tallet kæmpede for at få mere klassisk boglig 
dannelse ind den uddannelse, som lærlingene fik, så var det ikke for at konkurrere med de 
klassiske boglige uddannelser eller for at skabe attraktive undervisningsmiljøer, der også 
tiltrak bogligt stærke elever. Ligeså da vekseluddannelsesprincippet blev introduceret i 1956, 
var det heller ikke for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne ved at få flere elever 
samlet på de tekniske skoler, der dermed kunne blive til ungdoms- og undervisningsmiljøer, 
der lignede de gymnasiale institutioners. Det var for at muliggøre, at der var lærlingepladser 
til de store årgange, så de mange unge kunne have mulighed for at få en uddannelse som 
faglærte i stedet for at være ufaglærte, som beskrevet i afsnit 7.4. Det blev ikke iagttaget 
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som nødvendigt at arbejde for at tiltrække elever til uddannelserne ved at gøre 
ungdomsmiljøerne til attraktive undervisningsmiljøer, da det ikke var det, der blev set som 
værende bestemmende for de unges valg. For de unges valg, blev der set helt anderledes på 
den gang. Det blev i høj grad slet ikke set som et valg sammenlignet med i dag. Hvordan 
konceptet valg i forhold til ungdomsuddannelser forstås afhænger også af den diskursive 
kontekst, som det indgår i. 
 
De unge kunne ikke vælge mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, da 
de gymnasiale uddannelser var forbeholdt en lille elite i samfundet. Valget stod således 
mellem at være faglært eller ufaglært. Dette valg var dog også primært betinget af 
traditionelle institutionelle mønstre i samfundet såsom den unges sociale og økonomiske 
baggrund, rangordenen i samfundet, og hvad den unges forældre havde af uddannelse. 
 
Senere blev forståelsen af uddannelsesvalget også til et valg set som mellem forskellige 
erhvervsuddannelser, og ikke mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, 
baseret og bestemt af den unges evner, fysik og motivation med indførsel af psykotekniske 
prøver og erhvervsvejledning, der vurderede den unges evner og vejledte mod den rette 
erhvervsuddannelse efter det. Erhvervsuddannelsernes omdømme som værende socialt og 
kulturelt attraktive eller ej havde ikke så stor betydning (Juul, 2012: 17-20). 
 
Med 1970’ernes uddannelsespolitik blev der åbnet op for, at flere kunne komme på 
gymnasierne og på de videregående uddannelser. Der skulle være lige adgang til 
uddannelser for alle og ikke kun til elitens børn. Gymnasierne gik fra at være 
eliteuddannelser til at være masseuddannelser, og andelen af unge, der valgte en 
erhvervsuddannelse, faldt brat sammenlignet med de mange, der nu gik den gymnasiale vej. 
Fra at størstedelen af de unge ikke havde gymnasiet som valgmulighed, blev det nu en 
mulighed for alle, der havde evnerne til det. Valget blev nu iagttaget som udelukkende 
betinget af den unges boglige evner. Havde den unge gode boglige evner kunne, og skulle, 
den unge vælge en gymnasial uddannelse (Juul, 2012: 21). 
 
Som en effekt af at adgangen til de gymnasiale uddannelser blev åbnet, så man det som en 
risiko, at erhvervsuddannelserne ville udvikle sig til kun at være et valg for de unge, der ikke 
kunne optages på de gymnasiale uddannelser. For at imødekomme dette, indførte man efg-
reformen, der søgte at ændre erhvervsuddannelserne, så de kom til at ligne mere de 
gymnasiale uddannelser, ligesom man gør med aftalen fra 2018. Her var det dog omvendt 
ikke ved at justere på de sociale undervisningsmiljøer, men ved at fagligt og strukturelt at 
justere på selve uddannelserne. Hvilket undervisningsmiljø institutionerne havde, blev 
således ikke set som det, der var bestemmende for de unges uddannelsesvalg (Juul, 2012: 
20-21). 
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I 1990’erne og 2000’erne var der meget fokus på den uddannelsesmæssige restgruppe, den 
gruppe af unge, der ikke tog en uddannelse. Man så det som et problem, at ikke alle tog en 
uddannelse. Restgruppen blev i 1990’erne og 2000’erne set som et udtryk for, at 
ungdomsuddannelserne ikke var i overensstemmelse med de unges ønsker. Uddannelserne 
blev her iagttaget som ikke attraktive nok for de unge, fordi de unge ønskede uddannelser 
med en anden struktur eller faglighed. Ikke fordi de ønskede sociale miljøer, der lignede de 
gymnasiale institutioners. Samtidigt ønskede man fortsat til en vis grad, at flere bogligt 
stærke unge ville vælge en erhvervsuddannelse, så erhvervsuddannelserne ikke kun blev for 
de elever, der ikke kunne klare en gymnasial uddannelse, dog skulle så mange som muligt 
stadig tage en gymnasial uddannelse for, at vi som samfund kunne være konkurrencedygtige 
i den globale økonomi. Løsningen blev at indføre mere fleksibilitet og individuel tilpasning af 
erhvervsuddannelserne. De unges valg af erhvervsuddannelserne blev set som afhængigt af, 
om den individualiserede unge selv kunne designe deres egen individuelle vej gennem 
erhvervsuddannelsessystemet. Forståelsen af den unges valg var således, at hvis 
erhvervsuddannelserne levede op til de unges krav om individualitet og individuel 
uddannelse, så var erhvervsuddannelserne et attraktivt valg (Juul, 2012: 21). 
 
Nedslagene i dette afsnit viser, at en forståelse af, at de unges valg hænger sammen med, 
om der er gode sociale miljøer, med det forstået miljøer, der ligner gymnasiernes, ikke altid 
har været gældende. De unges valg har blandt andet været set som afhængende af social 
baggrund, den sociale rangorden, deres boglige evne eller motivation. Med det syn på de 
unges uddannelsesvalg, som den aktuelle politiske dagsorden har, kan det derfor siges, at 
der brydes med tidligere forståelser. Uddannelsesvalget mellem gymnasial uddannelse eller 
erhvervsuddannelse bliver som noget nyt her et spørgsmål om, at institutionerne kan tilbyde 
attraktive undervisningsmiljøer, forstået som miljøer, der passer til den aktuelle 
ungdomskultur og dennes krav til undervisningsmiljø, som de forstås i den aktuelle politiske 
dagsorden. Med det menes blandt andet ligelig kønsfordeling og sociale traditioner lig 
gymnasiernes. 
 
Dette brud ændrer på flere måder for præmissen for den unges valg. Fra at det før handlede 
om den unge, den unges evner, den unges motivation eller baggrund, handler det nu om 
erhvervsuddannelserne og særligt erhvervsskolerne, og hvad de socialt kan tilbyde den 
unge. Uddannelsesinstitutionernes undervisningsmiljøer, og hvordan de miljøer passer de 
unge og ungdomskulturen, bliver, ifølge logikken i den aktuelle politiske dagsorden, det 
bestemmende for den unges valg. Ved at lave undervisningsmiljøer, der ligner gymnasiernes, 
slipper samfundet dermed af med automatvalget og uddannelsessnobberiet. 
 
Hvor det tidligere har været den unges evner, der bliver iagttaget som det, der skal være 
definerende for den unges valg, kommer evner nu i den aktuelle politiske dagsorden ud på 
et sidespor. Ved at erhvervsuddannelserne også skal tiltrække unge, der kunne gå på 
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gymnasiale uddannelser, blandt andet ved at de gymnasiale institutioner selv fører nogle 
unge fra de gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelserne, bliver de unges evner og 
egnethed til gymnasiet taget helt ud af ligningen i forhold til de unges valg. Så man ikke den 
unge sådan, så ville det ikke være meningsfuldt at sætte undervisningsmiljø i centrum for 
den unges valg. Så man den unges valg som udelukkende baseret på den unges faglige 
evner, så ville det ikke være meningsfyld at sætte attraktive uddannelser som lig med 
attraktive sociale miljøer. Så ville attraktive uddannelser for eksempel betyde sikkerhed for 
praktikplads eller job, gode privatøkonomiske muligheder eller dygtige undervisere. 
 
Dette skaber også mulighed for en konkurrence mellem de gymnasiale uddannelser og 
erhvervsuddannelserne, fordi de nu kæmper om de samme unge og om, at være det rigtige 
valg, uden at dette knytter sig til, hvad de fagligt kan tilbyde de unge, eller om de unge 
passer til denne faglighed. Så udover at det er et brud at sætte fokus på 
undervisningsmiljøet på skolerne i forhold til de unges valg, så er det yderligere et brud, at 
det nu ikke er kvaliteter ved den unge eller samfundets traditionelle institutionelle forhold, 
der er bestemmende for valget, men kvaliteter ved erhvervsskolerne, som valget afhænger 
af. Dette understreger den unge som det vælgende individ og ikke som et individ, der enten 
passer i den ene uddannelseskategori eller i en anden. 
 
7.8. DELKONKLUSION 
 
I denne delanalyse har jeg undersøgt, hvordan den måde, som den aktuelle politiske 
dagsorden problematiserer erhvervsuddannelserne og de unges valg af ungdomsuddannelse 
på, tilbyder alternative forståelser af erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg i 
forhold til tidligere ført politik på området. Jeg har fremhævet fire logikker, som 
repræsenterer forskellige videns- og sandhedsregimer, der på tværs af problematiseringerne 
muliggør og nødvendiggør løsningerne. Gennem undersøgelser med genealogisk perspektiv 
har jeg vist, hvordan disse logikker repræsenterer et skift i forhold til tidligere 
problematiseringer, hvilket muliggør et kritisk blik på den aktuelle politiske dagsorden. Jeg 
viser, at det har været anderledes, og at det derfor for eksempel ikke er givet, at vi mangler 
flere faglærte, og eksempelvis ikke flere gymnasial uddannede, for at mætte behovet for 
arbejdskraft i fremtiden, og heller ikke er givet at undervisningsmiljø spiller den rolle i den 
unges valg, som det gør i den aktuelle politiske dagsorden. 
 
Dermed fører delanalyse til en problematisering af problematiseringerne i den aktuelle 
politiske dagsorden. Svaret på første analysespøgsmål for denne delanalyse, hvordan der er 
en gældende viden, der gør problematiseringerne meningsfulde, er således, at der i den 
aktuelle politiske dagsorden er etableret forskellige videns- og sandhedsregimer, der 
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muliggør bestemte problematiseringer. Uden disse ville problematiseringerne ikke være 
meningsfulde. 
 
Den viden, disse logikker, som aftalen bygger på, skiller sig markant ud fra tidligere 
forståelser. Svaret på andet analysespørgsmål, hvordan problematiseringerne i den aktuelle 
politiske dagsorden repræsenterer et skift i forhold til tidligere problematiseringer, hænger 
således sammen med de fire logikker, og hvordan der tidligere har været andre logikker 
gældende. Den aktuelle politiske dagsorden ændrer derved debatten om 
erhvervsuddannelserne ved at tilbyde en ny form for viden om, hvad samfundet fra et 
samfundsøkonomisk perspektiv har brug for i fremtiden, hvad dannelse er, og på hvilket 
grundlag den unge vælger sin uddannelse på. 
 
Erkendelsen af, at problematiseringerne ikke er selvfølgelige, da de bygger på forståelser, 
der heller ikke er selvfølgelige, åbner op for, at man kan se på den aktuelle politiske 
dagsorden med et kritisk blik. Ikke ment som en kritik af initiativerne, men som en kritik af 
præmisserne bag. Kritikken af præmisserne kan yderligere forstærkes ved at sande, at den 
fremtid, som uddannelse har til formål at forberede de unge på, for eksempel i forhold til 
efterspørgslen på arbejdskraft, er uvis. Hvad, den opvoksende generation skal lære og kunne 
for at være forberedte på de fremtidige vilkår og udfordringer, er derfor ikke givet.  
 
Denne delanalyse gør det også muligt at vise, hvordan der på et diskursivt plan er 
spændinger mellem de tidligere etablerede logikker og de logikker, der knytter sig til den 
aktuelle politiske dagsorden. Der er kamp om meningstillæggelsen – for eksempel i forhold 
til, hvordan dannelse skal forstås og integreres i folkeskolens undervisning. Aftalens logikker 
forsøger at blive den dominerende opfattelse i samfundet og bryde med blandt andet 
diskursen fra 2000’ernes uddannelsespolitik, hvor mantraet var, at så mange unge som 
muligt skulle tage en gymnasial og efterfølgende videregående uddannelse, og der derfor fra 
statslig side var en ”conduct of conduct”, der pegede de unge i den retning modsat det, som 
der forsøges nu. 
 
Dette diskursive skred sætter konteksten for den unges valg anderledes, og former dermed 
et rigtigt valg for den unge anderledes end tidligere. Dette vil jeg uddybe og undersøge i den 
følgende delanalyse i ved at undersøge, hvordan problematiseringerne og logikkerne har 
diskursive effekter i forhold til betingelserne for den unges valg af enten gymnasial 
uddannelse eller erhvervsuddannelse. Formålet med den følgende delanalyse er således at 
svare på problemformuleringens tredje del, hvordan den aktuelle politiske dagsorden 
former unges betingelser for valg af uddannelse i dag. Med andre ord hvordan diskursen er 
med at skabe en særlig form for styring gennem ”conduct of conduct”.  
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8. PRODUKTIVE PROBLEMATISERINGER 
 
Som vist i det forrige afsnit, repræsenterer problematiseringerne og logikkerne et diskursivt 
skred i forhold til forståelsen af erhvervsuddannelserne og den unges valg af 
ungdomsuddannelse. Meningsstrukturerne har ændret sig. Derfor har det, der kan anses 
som det rigtige valg, også ændret sig. Det vil jeg undersøge i dette afsnit ved at se på, 
hvordan problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden er produktive og former, 
hvordan erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser kan forstås som potentielle 
valg for den unge, og hvordan den unge samtidigt produceres som et vælgende individ. Jeg 
ser altså på, hvordan problematiseringerne producerer sandheder om 
ungdomsuddannelserne og om den unge (Bacchi, 2009: 15-16).  
 
Jeg vil i denne delanalyse derved svare på tredje del af problemformuleringen, hvordan 
aftalen og udspillet ændrer de unges betingelser for valg af uddannelse, ved at se på de to 
valgmuligheder og den unge, der skal vælge. For at gøre det vil jeg i denne delanalyse svare 
på disse to analysespørgsmål: 
 

- Hvordan producerer problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden 
sandheder om ungdomsuddannelserne og om den unge? 
 

- Hvordan er disse sandheder med til at kvalificere betingelserne for det rigtige valg for 
den unge? 

 
Med producerer forstår jeg, hvordan der skabes særlige forståelser om 
ungdomsuddannelserne og den unge som en konsekvens af problematiseringerne. 
Problematiseringer producerer og sætter rammerne for, hvad der kan forstås som sandt og 
meningsfuldt ved at forme rammerne for det accepterede tanke-, tale-, og handlerum. Ved 
at diskursen bliver formet på en bestemt måde, må erhvervsuddannelserne, de gymnasiale 
uddannelser og den unge forstås på en bestemt måde. 
 
Jeg ser i denne delanalyse på fremkomstbetingelserne for de konstruktioner, som 
problematiseringerne og logikkerne fra afsnit 6 og 7 produktivt frembringer, muliggør og 
nødvendiggør (Bacchi, 2017: 6-7; Bacchi, 2009: 15-16; Andersen, 1999: 40-47). Jeg 
undersøger dermed, hvordan problematiseringerne af erhvervsuddannelserne og de unges 
uddannelsesvalg spiller en central rolle for, hvordan der styres i samfundet, da disse 
problematiseringer begrænser og muliggør forskellige forståelser, der har betydning for, 
hvordan den unge forstås, og hvordan denne styres mod det rigtige valg (Bacchi, 2009: xii; 
15). Med andre ord hvordan viden, og dermed magt, bliver formet i forhold til det rigtige 
valg, og hvordan det har omkostninger og begrænsninger i forhold til, hvad der kan siges, 
tænkes og handles på, og hvem de unge kan være. Jeg ønsker således at undersøge den 
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diskursformede fornuft, der styrer den unges uddannelsesvalg mod det, som diskursen 
peger på som det rigtige valg (Villadsen, 2013: 345-346). 
 
Jeg vil i denne delanalyse fokuserer på at identificere to forskellige slags producerede 
konsekvenser: Diskursive effekter, der sætter rammer for, hvad der kan ses som acceptable 
udsagn, det vil sige, hvad der kan tænkes og siges i et samfund, og effekter, der konstituerer 
subjekter. Disse to hænger sammen og er overlappende i udformningen af det rigtige valg, 
som den unge bør træffe (Bacchi, 2009: 15). Identificeringen af effekter sker gennem 
konstruktionen af diskursformationer, der danner et billede af, hvordan 
ungdomsuddannelserne og de unge kan forstås.  
 
I afsnit 8.1. og 8.2. ser jeg på, hvordan problematiseringerne i aftalen og udspillet har 
diskursive effekter for, hvordan erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser kan 
forstås som valgmuligheder. Jeg ser altså på, hvordan problematiseringerne producerer 
sandheder om erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser som uddannelsesvalg 
for den unge (Bacchi, 2009: 15-16). 
 
Ifølge Bacchi bliver subjekter til i diskursen på netop den måde, som de gør, på grund af 
måden, hvorpå problematiseringerne konstruerer mulige positioner for subjekterne. 
Subjekter og relationerne mellem subjekter bliver derved til i problematiseringerne. Det 
peger tilbage på Bacchis argument om, at vi som samfund og os, der lever i samfundet, ikke 
bliver styret af forskellige policies, men i virkeligheden bliver styret af problematiseringer, 
der er i policies og som derigennem får magt. Bacchis argument knytter sig til Foucaults 
forståelse af, at subjektet er uden fast enhed, men kan tillægges mening og dermed formes 
gennem diskursen (Foucault, 1982:789). Her tillægges subjektet bestemte forventninger til 
handlen ud fra en bestemt viden om sig selv og subjektets position bestemmes i relation til 
andre subjekter. Derved dannes der mulige subjektpositioner, hvorfra subjekterne får 
mulighed for at tænke, tale og handle på bestemte måder i bestemte kontekster (Dean, 
2006: 54; Bacchi, 2009: 16). Subjektpositionerne, som formes i og af problematiseringerne, 
styrer derfor subjektet til selvstyring – her den unge, der skal vælge ungdomsuddannelse. 
For hvordan der problematiseres, producerer begrænsninger og muligheder for subjektet. 
 
Med specialets sidste delanalyse ønsker jeg ikke blot at konstatere, at subjektet er uden 
naturgiven essens. Jeg vil derimod søge at tydeliggøre, hvordan der eksistere forskellige 
forestillinger om essens, hvordan disse forestillinger altid er afhængige af konteksten og 
hvordan disse konstruktioner former vores forståelse af verden i stort og småt, eksempelvis 
unges uddannelsesvalg (Villadsen, 2013: 346). Jeg vil derfor i afsnit 8.3. undersøge, hvordan 
problematiseringerne former de unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, og derved den 
mulige handlen og viden i forhold til den unge. Jeg vil med andre ord undersøge, hvordan 
problematiseringerne i aftalen (Regeringen, 2018b) og udspillet (Regeringen, 2018c) styrer 
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de unge ved at sætte rammerne for, at der er meningsfuldt. Her vil jeg trække på dykke ned 
i, hvordan den enkelte unges valg kan ses som en selvstyring, der ikke kan adskilles fra 
statens styring.  
 
Af den grund må politiske strategier, som for eksempel ønsket om at flere unge vælger en 
erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse, medregne og tilpasse sig til, at 
der styres på et netværk af fri magtudøvende. Styringen udøves gennem de styrede og ikke 
som direkte styring gennem tvang (Deleuze, 2004: 43 i Villadsen, 2013: 355). Dette sætter 
rammerne og begrænsningerne for politisk styring af for eksempel unges uddannelsesvalg i 
det moderne samfund. En sådan styring vil derfor altid være en styring af de styredes egen 
selvstyring, conduct of conduct. Det er en styring af individets mulighed for at styre sig selv 
og gennem en diskursiv formning af, hvad der kan ses som meningsfuldt (Villadsen, 2013: 
342; 354-355; 363; Foucault, 2007: 503). 
 
Jeg vil særligt fokusere på, hvordan der i problematiseringerne konstitueres relationer 
mellem mulige subjektpositioner, hvor disse gennem diskursen bliver til hinandens 
modsætninger. Eksempelvis mellem den unge på gymnasial uddannelse og den unge på 
erhvervsuddannelse. Det vil jeg gøre, fordi relationerne mellem subjektpositioner spiller en 
rolle i forhold til styringen af den unge mod det rigtige valg og dermed væk fra det forkerte 
valg. Dette kalder Foucault ”dividing practicies”. Der formes et subjekt og dermed også dets 
modbegreb, modsubjekt (Foucault, 1982: 777-778; Bacchi, 2009: 16). Hvordan den vælgende 
unge forstås, afgrænses i forhold til deres iagttagede modsætninger bliver således et 
analytisk værktøj til at se på den unge som subjekt for styring. 
 
Jeg sammenfatter disse undersøgelser i afsnit 8.4. og svarer på sidste del af 
problemformuleringen, hvordan den aktuelle politiske dagsorden ændrer de unges 
betingelser for valg af uddannelse. 
 
8.1. ERHVERVSUDDANNELSERNE SOM MULIGT VALG 
 
Uddannelsessnobberiet skal afskaffes, og flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det 
var budskabet, da VLAK-regeringen i september 2018 præsenterede deres udspil ”Fra 
folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” (Undervisningsministeriet, 2018a), 
der var forløberen for aftalen af samme navn fra november 2018.  
 
”Det er jo fint, at vi har haft et fokus på, at vi skal uddanne os, men det har været meget 
fokuseret ind mod de boglige fag og stx. Og der er vi simpelthen nødt til som nation at sætte 
nogle andre pejlemærker”, sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (Debatten, 
2018: 02:11). 
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Dette vender tidligere forståelser af erhvervsuddannelserne på hovedet og kan ses som et 
diskursivt brud, som jeg har vist i afsnit 6 og 7. Der skabes en ny sandhed om, hvad vi ”som 
nation” har brug for, og at dette nu er erhvervsuddannede. Derfor bliver det også en 
sandhed, som vist i forrige delanalyse, at det er godt for samfundet, hvis flere unge tager en 
erhvervsuddannelse. Som beskrevet i forrige delanalyse, har jeg identificeret flere 
dominerende logikker bag problematiseringerne af erhvervsuddannelserne, der bryder med 
tidligere forståelser på området. De logikker og problematiseringerne, der knytter sig til 
logikkerne, frembringer opfattelser af, hvad erhvervsuddannelserne kan forstås som ved at 
muliggøre en bestemt meningstillæggelse og udelukke andre. Logikkerne producerer derved 
nye sandheder om, hvilken identitet erhvervsuddannelserne har og om, hvordan 
erhvervsuddannelserne er værdifulde for samfundet og også for den enkelte unge. 
 
Problematiseringerne styrer som conduct of conduct de unges adfærd for at få flere til at 
vælge en erhvervsuddannelse og ikke en gymnasial uddannelse ud fra de sandheder, der 
skabes igennem logikkerne og problematiseringerne. De unges valg af erhvervsuddannelse 
fremfor gymnasiale uddannelser er i den aktuelle dagsorden så vigtigt for 
samfundsøkonomien, at blandt andet folkeskolen selvfølgelig skal pege de unge i den 
retning, hvilket ikke tidligere har været set som nødvendigt for at svare på fremtidens 
efterspørgsel på arbejdskraft. Denne selvfølgelighed muliggøres gennem 
sandhedsforståelserne, der siger, at erhvervsuddannelserne er det i sandhed gode og mest 
rigtige valg. Erhvervsuddannelserne med denne forståelse det nødvendige og rigtige valg for 
de unge set med den samfundsøkonomiske logiks briller. Det ses som en sandhed og afføder 
diskursive effekter for, hvordan erhvervsuddannelserne kan forstås som det ubestridelige 
rigtige valg. 
 
Modsat tidligere forståelser af erhvervsuddannelserne, så formes erhvervsuddannelserne i 
den aktuelle politiske dagsorden som en valgmulighed for unge, der er har ”hovedet og 
hænderne er godt skruet på” (Regeringen, 2018b: 3). Det er ikke et valg for unge med svage 
skolemæssige kompetencer eller kognitive eller psykiske problemer, som 2000’ernes 
uddannelsespolitik kan siges at forme erhvervsuddannelserne som (Juul, 2012: 24). Denne 
sandhedsforståelse af erhvervsuddannelserne som et valg, der ikke er for de svage, men 
omvendt for de stærke, ønsker også Erhvervsskolernes ElevOrganisation at fremme med 
deres rollemodelkorps.  
 
Rollemodellerne skal vise, at de ”fordomme”, der ”får mange unge til at vælge 
håndværksuddannelser fra på forkert grundlag” er forkerte, da erhvervsuddannelserne er en 
”attraktiv uddannelsesvej, som både kan lede til job, iværksætteri og videreuddannelse” 
(Nordea-fonden, 2018a). 
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Denne meningstillæggelse frembringes gennem de problematiseringer, der knytter sig til 
den forståelse af dannelsesbegrebet og den praksisfaglige dannelseslogik, som der er i den 
aktuelle politiske dagsorden. Gennem den praksisfaglige dannelseslogik bliver den dannelse, 
som erhvervsuddannelserne kan give den unge, sand som dannelse og ikke som ikke-
dannelse, som det kan siges, at sandhedsforståelsen om erhvervsuddannelsernes 
undervisning var i blandt andet 2000’ernes uddannelsespolitik.  
 
I den aktuelle politiske dagsorden forstås erhvervsuddannelserne som et karakterdannende 
valg på en måde som et automatvalg af de gymnasiale uddannelser ikke kan være. Vælger 
den unge en erhvervsuddannelse, bliver den unge udviklet som et dannet individ. Det gør 
erhvervsuddannelserne til det rigtige valg for den unge, ikke set ud fra fremtidens 
samfundsøkonomiske krav, men ud fra hvad der gavner den unge bedst og den unges 
fremtid (Regeringen, 2018b: 3). Konstruktionen af erhvervsuddannelserne som det rigtige 
valg, som de skal vælge ”for deres egen skyld” (Regeringen, 2018b: 3) for den unge er 
således blandt andet en effekt af, det diskursive brud i sandhedsforståelsen af, hvad 
dannelse og god dannelse er.  
 
Ud fra den økonomiske styringslogik, der er gældende i aftalen og udspillet, bliver 
erhvervsuddannelserne også formet som det rigtige valg for den unge. Det ses nemlig som 
sandt, at erhvervsuddannelserne sikrer de unge vejen til en god privatøkonomi. Daværende 
undervisningsminister Merete Riisager udtrykker dette blandt andet ved at sige, at der er 
rigtig mange håndværkere, ”der klarer sig godt, der får en god livsindtægt, der er mange, der 
bliver selvstændige og får fod under eget bord og kan styrer deres egen virksomhed”. Derfor 
er der ”rigtig mange gode muligheder i at starte med en erhvervsuddannelse” (Debatten, 
2018: 42:52).  
 
Samtidigt etablerer denne logik også en sandhedsforståelse af, at unge, lige som alle andre 
individer og samfundet i øvrigt, først og fremmest handler efter økonomiske incitamenter. 
For at styre de unges adfærd mod et tilvalg af erhvervsuddannelser, skal det derfor 
tydeliggøres, at der venter en god økonomisk fremtid efter endt uddannelse og også under 
uddannelse. Blandt andet gennem løn under praktik. At der som en gulerod venter en god 
økonomi for den unge, vil selvfølgelig få de unge til at vælge erhvervsuddannelserne.  
 
Samlet set danner problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden sandheder om 
erhvervsuddannelserne, der gør erhvervsuddannelserne til det rigtige valg. Det er det rigtige 
valg, fordi det forstås som sandt at valget af en erhvervsuddannelse er nødvendigt for 
samfundsøkonomien. De unges valg af erhvervsuddannelserne fremfor de gymnasiale 
uddannelser er således også et nødvendigt valg for samfundsøkonomien. 
Erhvervsuddannelserne er også det rigtige valg for individet, da der i den aktuelle politiske 
dagsorden er etableret en sandhed om, at erhvervsuddannelserne muliggør udvikling og 
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dannelse af individet på en værdifuld måde for individet. Samtidigt ses det også som sandt, 
at erhvervsuddannelserne medfører en god privatøkonomisk situation for den unge. 
 
At det ses som sandt, at erhvervsuddannelserne er det rigtige valg, som de unge skal styres 
til at være fornuftige og vælge, gør det meningsfyldt, at uddannelsessnobberiet og 
tendensen til automatvalg, der favoriserer de gymnasiale uddannelser, kan ses som negativt. 
De unges valg af en erhvervsuddannelse bliver derfor til ikke-automatvalg, men derimod til 
et valg, hvor den unge har brudt med uddannelsessnobberiet og valgt rigtigt, ifølge hvad der 
ses som sandt i den aktuelle politiske dagsorden. At erhvervsuddannelserne ses som det 
rigtige valg, forstærkes af forståelsen af, at erhvervsuddannelserne ses som det valg, hvor 
den unge kan være sikker på at have valgt rigtigt. Hvor man på en gymnasial uddannelse kan 
havde valgt forkert og derfor skal ”have ”en hestesko” videre til en anden uddannelse, der 
passer bedre” (Regeringen, 2018c: 23), så er det ud fra sandhederne i den aktuelle politiske 
dagsorden ikke muligt at have valg forkert med et valg af en erhvervsuddannelse. 
Henvisningstaxameteret, der bliver foreslået i udspillet, fungerer nemlig kun den ene vej fra 
de gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelser og ikke omvendt. Ligeledes forstærkes 
konstruktionen af erhvervsuddannelserne som det rigtige valg ved problematiseringerne af 
dobbeltuddannelse. Med en gymnasial uddannelse, ses det som negativt og et symptom på 
forkert valg, hvis den unge efterfølgende vælger at tage en erhvervsuddannelse. Omvendt 
ses det som positivt og et symptom på et rigtigt valg, hvis den unge efter endt 
erhvervsuddannelse tager en gymnasial uddannelse. Det ses således som sandt, at med et 
valg af erhvervsuddannelserne, kan den unge dermed ikke vælge forkert.  
 
Et valg af en gymnasial uddannelse bliver dermed modsat et valg af en erhvervsuddannelse 
dermed set som et forkert valg. Den unge skal derfor selvfølgelig styres væk fra at vælge en 
gymnasial uddannelse. Det vil jeg uddybe i det følgende afsnit.  
 

8.2. DE GYMNASIALE UDDANNELSER OG AUTOMATVALGET 
 
Selvom den aktuelle politiske dagsorden tager udgangspunkt i erhvervsuddannelserne ved at 
have til formål, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, så frembringes der også 
sandheder om de gymnasiale uddannelser. Disse produceres som en effekt af 
problematiseringerne ved, at problematiseringerne muliggør bestemte meningstillæggelser 
og afgrænser for andre. Med andre ord skabes der en bestemt opfattelse af, hvad der kan 
forstås som sandt om de gymnasiale uddannelser inden for diskursen, og hvordan de 
gymnasiale uddannelser kan, eller nærme ikke kan, ses som en valgmulighed for de unge. 
 
Det bliver, som vist i afsnit 7.1., tydeligt at det ses som sandt, at det er positivt for 
samfundsøkonomien, hvis flere unge tog erhvervsuddannelse, for ”dansk økonomi har brug 
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for faglærte” (Debatten, 2018: 17:16). Dermed bliver det også sandt, at det ville være 
positivt, hvis færre tog en gymnasial uddannelse. 
 
Det positive syn på, at færre skal tage en gymnasial uddannelse, ses eksempelvis i 
daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens udtalelse, at der i dag og tidligere har 
”været meget fokuseret ind mod de boglige fag” og gymnasiale uddannelser. Han siger, at ”vi 
simpelthen” ”som nation” er ”nødt til” ”at sætte nogle andre pejlemærker”, og blandt andet 
uddanne flere faglærte (Debatten, 2018: 02:11). Vi er, ifølge denne sandhedsforståelse, nødt 
til at bryde fri af tidligere opfattelser om, hvad der var et godt og et rigtigt valg for den unge, 
da disse i høj grad pejlede de unge mod de gymnasiale og videregående uddannelser. Ellers 
vil vi ”som nation” ikke kunne få en god økonomisk fremtid, da vi ikke vil kunne møde 
fremtidens behov for faglært arbejdskraft. De gymnasiale uddannelser formes som det 
mindre fordelagtige valg for de unge og samfundet, end valget af en erhvervsuddannelse. 
Denne sandhed gør det også meningsfuldt, at de unge skal styres væk fra de gymnasiale 
uddannelser gennem conduct of conduct til fordel for det nødvendige og i sandhed rigtige 
valg: en erhvervsuddannelse.  
 
Gennem den forståelse, der er om dannelse, tegnes der også et billede af de gymnasiale 
uddannelser. De repræsenterer den boglige dannelse, som, ifølge den aktuelle politiske 
dagsorden, skal fylde mindre i folkeskolen. På den måde bliver det også sandt, at de 
gymnasiale uddannelser er et forkert valg set ud fra et dannelsesperspektiv. Den klassiske 
boglige dannelse er mindre god end den praksisfaglige dannelse, og gymnasial uddannelse 
er derfor mindre godt end en erhvervsuddannelse.  
 
Yderligere knytter diskursen også valget af en gymnasial uddannelse sammen med de 
negative begreber automatvalg og uddannelsessnobberi.  
 
Vælger en ung en gymnasial uddannelse, bliver dette valg til et automatisk og forkert valg, 
der sker grundet uddannelsessnobberi. Det er et valg, der sidder fast i tidligere 
misforståelser af, hvad samfundet har brug for, og hvad dannelse er. Et automatvalg, hvilket 
er ensbetydende med valg af gymnasial uddannelse, er således et valg, der bygger på en 
forkert og ikke sand forståelse af verden. Et valg af en gymnasial uddannelse kan således 
ikke være et rigtigt valg. Dette understreges yderligere af den måde, hvorpå 
henvisningstaxameteret får unge, der har valgt forkert, det vil sige valgt en gymnasial 
uddannelse, flyttet fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse. En gymnasial 
uddannelse, kan således kun være et forkert valg. 
 
Men på trods af at de gymnasiale uddannelser er det forkerte valg, da det har fokus på den 
forkerte dannelse og er forkert i forhold til, hvad samfundsøkonomien har brug for, så er det 
ifølge den aktuelle politiske dagsorden alligevel den valgmulighed, som de unge vælger. Det 
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skyldes den samtidigt sandhedsforståelse om, at de unge vælger efter, hvor der er attraktive 
undervisningsmiljøer. De gymnasiale uddannelser bliver dermed iagttaget som et forkert 
valg, som de unge skal styres væk fra, men som de unge dog alligevel tiltrækkes mod, da de 
tilbyder attraktive undervisningsmiljøer, som erhvervsuddannelserne ikke gør.  
 
Jeg vil i det følgende afsnit undersøge, hvordan konstruktionen af det rigtige valg og det 
forkerte valg skaber sandheder unge, der skal vælge uddannelse og det valg, som den unge 
skal træffe.  
 

8.3. DEN VÆLGENDE UNGE 
 
”Mit bedste råd er: tag jer nu en erhvervsuddannelse! Danmark mangler jeres hænder! Der 
er brug for et andet syn på håndværkere. Ikke for min skyld, for jeg hviler nok i mig selv til at 
være stolt af det jeg laver! Men for de usikre unges skyld, der hellere vil følge strømmen end 
at følge drømmen!” (Facebook, 2019). 
 
Sådan skriver tømreren Anders Nielsen i et meget populært opslag på Facebook i juli 2019. 
Her taler han direkte ind i den aktuelle politiske dagsorden om, at flere unge skal tage en 
erhvervsuddannelse. At tage en gymnasial uddannelse er at ”følge strømmen”. At tage en 
erhvervsuddannelse er at bryde med strømmen, automatvalget og uddannelsessnobberiet 
og i stedet ”følge drømmen”. Erhvervsuddannelserne er altså, i hans øjne, et godt valg, som 
flere unge burde stræbe efter og vælge.  
 
Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvordan den unge bliver styret gennem selvstyring til at 
vælge det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Jeg vil undersøge, hvordan 
problematiseringerne og logikkerne, jeg har behandlet i delanalyse 6 og 7, har konstitutive 
konsekvenser ved at skabe specifikke sandheder om, hvordan den unge vælger uddannelse 
samt, hvordan den unge skal styres til at vælge rigtige valg.  
 
Jeg undersøger således, hvordan diskursen om erhvervsuddannelserne skaber specifikke 
subjektpositioner for den unge og dermed særlige betingelser og et afgrænset og styret 
handlerum for den unges valg af ungdomsuddannelse. Der skabes gennem 
problematiseringerne sandheder om den unge og hvordan denne selvfølgelig skal styres 
mod det, der i den aktuelle politiske dagsorden anses som det rigtige valg.  
 
Med den aktuelle politiske dagsorden ønskes der, ”at gøre op med automatvalget af 
ungdomsuddannelse” (Undervisningsministeriet, 2018b). Et brud med automatvalget er, 
som vist i de to foregående afsnit, ensbetydende med, at den unge vælger en 
erhvervsuddannelse. Hvis den unge vælger en gymnasial uddannelse, er det derimod tegn 
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på et uddannelsessnobbet automatvalg. Således skabes der også to forskellige forståelser 
om unge, der vælger ungdomsuddannelse. Der er dem, der vælger et uddannelsessnobbet 
automatvalg, og som derfor er uddannelsessnobbede, og dem, der ”følger drømmen” og 
bryder med automatvalget og uddannelsessnobberiet. Disse to grupper afgrænses som 
hinandens modsætninger. De sidstnævnte er dem, som, ifølge den aktuelle politiske 
dagsorden, der har valgt ”rigtigt”. Gruppen af unge, der har valgt en erhvervsuddannelse, 
ses således nærmest som ”heltene” sammenlignet synes på dem, der har valg de gymnasiale 
uddannelser og dermed valgt forkert, der bliver set som modsatte. Det er ”alle de kedelige 
mennesker”, der følger automatvalget og vælger de gymnasiale uddannelser (Debatten, 
2018: 47:02). Denne diskursive handling ser jeg som en dividing practice.  
 
Denne form for opdeling i grupper, der ses som hinandens modsætninger er, ifølge Foucault, 
effektiv i forhold til at angive og styre til en ønsket adfærd blandt flertallet af en befolkning. 
Disse sandheder om de unge, der vælger rigtigt, og om de unge, der vælger forkert, er med 
til at styre individers og institutioners opfattelse af, hvad der kan siges, gøres og tænkes som 
acceptabelt. Dermed regulere subjektets indre lovmæssigheder, og den unge styres til 
selvstyring (Bacchi, 2009; 25-26; 30). Foucault beskriver denne form for selvstyring som, at 
“men govern (themselves and others) by the production of truth” (Foucault, 1991; 79 i 
Bacchi, 2009; 26).  
 
Denne sandhed om den unge, der vælger en erhvervsuddannelse, står i skarp kontrast til 
den forståelse af de unge, der kom som følge af 2000’ernes uddannelsespolitik. Her formede 
problematiseringerne de unge på erhvervsuddannelserne, som unge, der slet ikke havde et 
valg, da de ikke egnede sig til gymnasial uddannelse. Det var ”dem, der er tvunget til at tage 
erhvervsuddannelserne, fordi de kun lige kan få 02” (Debatten, 2018: 31:49). Hvorimod de 
unge der valgte gymnasierne, var dem, der kunne gøre Danmark til et succesfuldt 
videnssamfund i den globale konkurrence. I denne diskrus var de unge på gymnasierne dem, 
der havde valgt rigtigt. De unge på erhvervsuddannelserne havde valgt forkert, hvilket de 
havde gjort, fordi de ikke havde muligheden for at vælge rigtigt på grund af deres faglige, 
kognitive eller psykiske svagheder. For ”alle, der havde to brikker at rykke med, skulle på 
gymnasiet og på universitetet. Og resten kunne vi så sparke hen på et specialpædagogisk 
værksted, der var henne på teknisk skole” (Debatten, 2018: 17:08). Disse sandheder førte 
derfor til en anden styring af den unge.  
 
Den unge, der vælger en erhvervsuddannelse, har, ifølge den aktuelle politiske dagsordens 
sandhedsforståelser, valgt efter, hvad der har en god form for dannelse. Den unge har også 
valgt det, der vil føre til en god fremtid for den unge selv og for samfundet. Det er således 
den unge, der er brudt fri af tidligere fejlagtige forståelser af, hvad dannelse er, og hvad 
fremtidens arbejdsmarked har brug for. Det er også en ung, der lever op til sin samfundspligt 
ved at uddanne sig til det, som fremtidens arbejdsmarkedet vil efterspørge og derved en der 
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træffer det, der med beskæftigelsespolitikkens blik ses som det nødvendige valg. Det ses 
således som sandt, at den unge der har valgt en erhvervsuddannelse har valgt det rigtige 
valg.  
 
Den unge, der vælger en gymnasial uddannelse, bliver omvendt gennem negativ 
afgrænsning formet som et modsubjekt til den unge, der vælger en erhvervsuddannelse. 
Den unge bliver tillagt særligt betingelser for sine handlinger og valg af ungdomsuddannelse. 
Den unge, der vælger en gymnasial uddannelse, bliver til en, der er fanget af tidligere 
misforståede sandheder - for eksempel, at den boglige dannelse på en gymnasiale 
uddannelse er mere værd end den praksisfaglige dannelse eller en forestilling om, at 
”fremtiden var et sted, hvor vi alle sammen arbejdede bag hæve-/sænkeborde” (Debatten, 
2018: 16:49). Det forstås som sandt, at den unge der vælger en gymnasial uddannelse, er en, 
der tager fejl. Denne unge er uddannelsessnobbet og har truffet et automatvalg, hvilket er 
ensbetydende med, at den unge er en af ”de usikre unge”, ”der hellere vil følge strømmen 
end at følge drømmen!” (Facebook, 2019).  
 
Problematiseringerne i den aktuelle politiske debat skaber således sandheder om de unge, 
der tager afstand fra tidligere sandheder. Hvad der er sandt vendes på hoved. 
Konsekvenserne af disse sandheder er, at de unge i diskursen ikke kan ses som værende 
uden for disse positioner. Den unge kan ikke have valgt rigtigt og være på en gymnasial 
uddannelse. Og den unge kan ikke have valgt forkert, hvis den unge har valgt en 
erhvervsuddannelse. Det ville ikke være meningsfyldt ifølge den aktuelle politiske 
dagsorden. De sande positioner, der bliver skabt for de unge i den aktuelle politiske 
dagsorden, giver ikke plads til, at det kunne være anderledes. De unge på 
erhvervsuddannelserne kan kun være de fagligt dygtige unge, der har kompetencerne til at 
vælge rigtigt og derfor vælger en erhvervsuddannelse. Ud fra disse sandheder styres den 
unge til selvstyring og til et valg af en erhvervsuddannelse.  
 
Den aktuelle politiske dagsorden bygger, som nævnt i afsnit 7.6., også på en logik om, at 
unge vælger uddannelse efter, hvor der er attraktive undervisningsmiljøer – forstået som 
miljøer, der ligner gymnasiernes. De unge er ”usikre” og ”følger strømmen” til de gode 
undervisningsmiljøer, hvilket vil sige, at de vælger de gymnasiale uddannelser. Dette skaber 
en sandhed om, at den unge ikke vælger på baggrund af faginteresser eller evner. Den unge 
kan derfor også kun styres mod erhvervsuddannelserne ved at disse uddannelsers 
undervisningsmiljø gøres mere attraktivt. Det er således en konsekvens af 
problematiseringerne, at de unge, som man ønsker, skal vælge erhvervsuddannelserne, ikke 
kan vælge erhvervsuddannelserne på grund af deres undervisningsmiljøer, fordi de unge kun 
kan vælge uddannelse på baggrund af undervisningsmiljøet. De unge kan således ikke vælge 
erhvervsuddannelserne, fordi de tilbyder en god fremtid, en god dannelse eller muligheden 
for at bidrage til samfundet med det, som samfundet har brug for. De unges valg forstås og 
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forsimples som et valg mellem uddannelsesmiljøer, og de unges betingelser for at træffe 
dette valg er ligeledes forsimplede, da man ved at fremstille en sag på en bestemt måde 
fravælger andre mulige fremstillinger og derved forsimpler sagen (Bacchi, 2009: xii). Her 
former den unge og den unges handlerum til kun at kunne forstås på en bestemt måde. Her 
former den aktuelle politiske dagsorden den unge og dennes valg som knyttet til et rigtigt og 
forkert valg, og den unges skal derfor selvfølgelig styres i retning af det rigtige valg. 
 
Dette afsnit understreger, at enhver diskurs, enhver problematisering, gør noget ved 
subjektet gennem diskursiv formning af sandheder om subjektet (Bacchi, 2009: 30).  
 
8.4. DELKONKLUSION  
 
Uddannelsessnobberi, automatvalg og ”usikre unge, der følger strømmen” (Facebook, 2019). 
Det er et par af de negative begreber, der i de tre foregående afsnit har spillet en rolle i 
forhold til min undersøgelse af, hvordan der i den aktuelle politiske dagsorden skaber 
sandheder om erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og de unges valg mellem 
dem. Samlet set har det dannet sandhedsforståelser af erhvervsuddannelserne som det 
rigtige valg. I konstruktionen af dette rigtige valg, skaber den aktuelle politiske dagsorden 
særlige betingelser for de unges valg af uddannelse.  
 
Denne delanalyses undersøgelser fører til et svar på første analysespørgsmål: hvordan 
producerer problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden sandheder om 
ungdomsuddannelserne og om den unge. Jeg svarer ved at undersøge, hvordan 
problematiseringerne, håndgribeliggjort gennem de fire logikker, har konstitutive effekter 
for, hvad der kan anses som sandt om de to ungdomsuddannelsesretninger og de unge.  
 
I afsnit 8.1. og 8.2. undersøgte jeg, hvordan det blev set som sandt, at 
erhvervsuddannelserne er det rigtige valg i modsætning til de gymnasiale uddannelser. De 
gymnasiale uddannelser bliver omvendt indirekte og direkte blev formet som det forkerte 
valg forbundet med uddannelsessnobbet automatvalg.  
 
Ifølge den samfundsøkonomiske logik, der er gældende i den aktuelle politiske dagsorden, 
anses det som sandt, at de unges valg af en erhvervsuddannelse er det nødvendige valg set 
med beskæftigelsespolitiske briller, da fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge flere 
faglærte. Ligeledes bliver de gymnasiale uddannelser set som mindre nødvendige for 
samfundsøkonomien, eller i hvert fald ikke så nødvendige som tidligere problematiseringer 
har set dem. Det ses derfor som sandt, at de gymnasiale uddannelser bliver er det 
nødvendige fravalg.  
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Samtidigt formes der i den aktuelle dagsorden et dannelsesbegreb, der muliggør og 
nødvendiggør, at den uddannelse, som erhvervsuddannelserne repræsenterer, bliver anset 
som dannelse på lige fod med eller endda mere værdifuld end den dannelse, som de 
gymnasiale uddannelser tidligere har haft monopol på at repræsentere. 
Uddannelsessnobberiet, som den aktuelle politiske dagsorden ser som negativt og ønsker at 
bryde med, knytter sig til denne forståelse. De gymnasiale uddannelser var tidligere, for 
eksempel i 2000’ernes uddannelsespolitik, den eneste ungdomsuddannelse, der kunne 
betragtes som dannende for den unge. Ønsker den unge og dens unges omgivelser således, 
at den unge bliver dannet, bliver erhvervsuddannelserne, omvendt fra tidligere, i den 
aktuelle politiske dagsorden dermed det rigtige valg. Dette muliggør også en omvendt 
sandhedsforståelse af uddannelsessnobberi. Da den bedste form for dannelse nu findes på 
erhvervsuddannelserne, bliver det muligt at se det snobbede valg som et selvfølgeligt valg af 
en erhvervsuddannelse, da denne regnes for det bedste dannelsesmæssige valg. Yderligere 
ses det også som sandt, at en erhvervsuddannelse medfører en god privatøkonomi. 
Erhvervsuddannelserne etableres således både som det bedste valg for individet og som det 
nødvendige valg for samfundet.  
 
Ud fra disse sandhedsforståelser om erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser 
ses det således som sandt, at erhvervsuddannelserne er det rigtige valg. Dette gør det muligt 
at svare på delanalysens andet analysespørgsmål, der handler om, hvordan er disse 
sandheder med til at kvalificere betingelserne for det rigtige valg for den unge.  
 
Ved at skabe et rigtigt og et forkert valg, bliver betingelserne for valget, at det et valg, som 
de unge gennem en statslig styring selvfølgelig skal retledes til at vælge gennem styring af 
selvstyringen og den unges forståelser af, hvad der er sandt. Dette er også svaret på 
problemformuleringens tredje og sidste del, hvordan den aktuelle politiske dagsorden om 
erhvervsuddannelserne former de unges betingelser for valg af uddannelse. Betingelserne er 
nemlig som vist i denne delanalyse formet, så de nødvendiggøres en styring af den unge i 
dennes valg.  
 
Samtidigt forstås den unge i relation til sit valg i den aktuelle politiske dagsorden som et 
passivt subjekt, der har tendens til at ”følge strømmen” i stedet for at ”leve drømmen” 
(Facebook, 2019). Dette forstås som ensbetydende med at vælge gymnasiet som et 
uddannelsessnobbet automatvalg, da der er på gymnasiet, at der traditionelt har været de 
bedste og mest attraktive undervisningsmiljøer. De unges valg mellem en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse ses således kun som et valg, der kan 
bygge på valg mellem undervisningsmiljøer, hvor det mest attraktive vælges.  
 
Der er således i den aktuelle politiske dagsorden en forståelse af, at de unge ikke ved og ikke 
forstår, at erhvervsuddannelserne er det bedste valg og det nødvendige valg og samlet set 
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derfor det rigtige valg. Ligeledes ses det også som sandt, at de unge aldrig vil komme til at 
forstå, at erhvervsuddannelserne er det rigtige valg. Erhvervsuddannelserne må derfor 
ændres, hvilket blandt andet tiltag i aftalen fra efteråret 2018 peger mod, for at ligne de 
gymnasiale uddannelser mere. Institutionerne skal tilbyde attraktive undervisningsmiljøer, 
der ligner gymnasiernes. Det rigtige valg må derved tilpasses, så det ligner det forkerte valg, 
gymnasierne. Det vil, ifølge den aktuelle politiske dagsorden, muliggøre et brud med 
automatvalget af gymnasial uddannelse og uddannelsessnobberiet og sikre, at de unge 
fremover vælger rigtigt. Således skal der brydes med automatvalget af de gymnasiale 
uddannelser, et valg der er ensbetydende med, at den unge ikke er blevet ”udfordret i sit 
valg” (Regeringen, 2018b: 7), og de unge skal ledes til at regulere dem selv til at vælge en 
erhvervsuddannelse. Derved kan det siges, at de unge skal bryde med automatvalget for at 
følge et andet automatvalg, nemlig det sikre rigtige valg af en erhvervsuddannelse.  
 
Samlet set former problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden en sandhed om, 
at der er et klart rigtigt valg, nemlig erhvervsuddannelserne, og et klart forkert valg, hvilket 
er et valg af en gymnasial uddannelse. Dette sætter nogle særlige betingelser for de unges 
valg af ungdomsuddannelse. De unge skal nemlig retledes og styres til at selvregulere deres 
valg mod det rigtige valg. Dette skal også foregå, selvom de er passive subjekter, der ikke 
forstår, at erhvervsuddannelserne er det rigtige valg. De unge skal derfor styres mod at tage 
et automatvalg af erhvervsuddannelserne og et automatisk fravalg af de gymnasiale 
uddannelser. Dette nye automatvalg skal blive automatisk ved, at der gennem den nye 
forståelse af dannelse genindføres en ny uddannelsessnobbethed, der sikrer, at statens 
styring indlejres som sandheder og bliver de unges egne lovmæssigheder. Det er således en 
effekt af den aktuelle politiske dagsorden, at det uddannelsessnobbet automatvalg skal ikke 
afskaffes, men genetableres med ny mening.  
 
På baggrund af denne og de to foregående delanalyser, vil jeg i det følgende afsnit diskutere, 
hvordan problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden styrer den unges valg mod 
erhvervsuddannelserne og på den måde har magten over os. I denne diskussion vil jeg 
inddrage Foucaults governmentality-begreb og stille spørgsmål ved de unges valg, når de 
som passive subjekter styres mod fornuft og det rigtige valg. 
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9. DISKUSSION  
 
Denne diskussion tager udgangspunkt i Bacchis argument om, at vi som samfund ikke bliver 
styret af policies, men derimod bliver styret af de problematiseringer, som samfundets 
policies indeholder, da disse skaber de sandheder, som vi som styrede, styrer os selv efter 
(Bacchi, 2017: 4). For at forstå samfundets styring, må man derfor undersøge og forstå 
problematiseringer. Jeg har derfor i de foregående delanalyser undersøgt den diskursive 
lukning, som problematiseringerne medfører i forhold til, hvordan vi forstår 
erhvervsuddannelserne og de unges valg af ungdomsuddannelse. Derved er det blevet 
muligt at se problematiseringerne som kontingente diskursive produkter og stille spørgsmål 
ved styringen og dens konsekvenser for dem, der styres. For at svare på specialets 
problemformulering har jeg derfor analyseret problematiseringer, der spiller en rolle i 
forhold til etablering af accepterede diskursivt lukkede sandheder om 
erhvervsuddannelserne og de unges valg af uddannelse og derved påvist politiseringen af 
det, der fremstår som uimodsigelige sandheder (Bacchi, 2009: ix; xii).  
 
Min undersøgelse har særligt zoomet ind på det diskursive brud, som jeg har identificeret i 
uddannelsespolitikken, der nu har som mål, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse 
og ikke en gymnasial uddannelse, som målet omvendt var tidligere. Fokus har været på, 
hvordan dette brud producerer nye betingelser for de unges selvstyring mod det rigtige valg.  
 
Denne diskussion går videre fra disse resultater og diskuterer i afsnit 9.1. ud fra 
governmentality, hvordan de unges valg kan ses som styret af statslig styring og ikke som et 
frit valg. Derefter diskuterer jeg i afsnit 9.2., hvordan denne styring af den unge producerer 
nye spændinger og paradokser i forhold til unges valg mellem et rigtigt valg og et forkert 
valg. Således søger denne diskussion at svare på, hvordan problematiseringerne i den 
aktuelle politiske dagsordens har konsekvenser for forståelsen af de unges frie valg af 
uddannelse.  
 

9.1. STYRING GENNEM PROBLEMATISERINGER 
 
Bacchi argumenterer for, at vi styres gennem problematiseringer, ved at disse 
problematiseringer former, hvad der kan ses som sandt og meningsfyldt. Derved styrer de 
vores adfærd mod at følge bestemte rammer. Vi bliver således styret til selvstyring (Bacchi, 
2009; 25-26; 30). Foucault kalder dette for conduct of conduct, og han identificerer dette 
som en af de centrale måder, hvorpå moderne statslig styring foregår. I dette afsnit vil jeg 
diskutere, hvordan problematiseringerne i den aktuelle politiske debat er med til at styre 
den unge mod at vælge det rigtige valg af ungdomsuddannelse, og hvordan dette samtidigt 
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styrer de unge mod ikke at have et valg. Det er således en diskussion af styring i forhold til 
de unges valg af ungdomsuddannelse.  
 
Foucault beskriver, hvordan moderne magtudøvelse fra statslige side ikke kun kan foregå 
gennem repression, undertrykkelse eller direkte tvang, men må tage højde for den styredes 
egne indre mekanismer. De styrede bliver ganske vist underkastet den statslige styring, men 
det sker ikke ved, at styringen bare hældes ned over og omslutter den styrede. Magten løber 
tværtimod igennem den styrede, da det kun er ved, at styringen integreres og accepteres 
som sand i den styredes indre, at styringen kan styre. Det skal blive en del af den styredes 
egen vilje. Bliver styringen, eller forsøget på styring, ikke til en del af de styredes indre 
mekanismer, så kan der ikke styres. Politiske strategier, som for eksempel ønsket om at flere 
unge vælger en erhvervsuddannelse, må derfor tage højde for og udformes ud fra den 
faktiske adfærd og rationalitet hos dem, der ønskes styret (Villadsen, 2013: 355). 
 
Moderne politiske autoriteter må derfor acceptere, at de styrer et netværk af frie individer, 
der i sig selv er magtudøvere og derfor, at de styredes egne strategier, identiteter og værdier 
spiller en rolle for den mulige styring af dem. Der skal således ledes på individernes indre 
lovmæssigheder, det vil sige de rationaler og grundlæggende verdensopfattelser, der gør, at 
de tænker og handler, som de gør. Det kalder Foucault governmentality, det vil sige den 
mentalitet, som statens styring har, indregner populationens indre mekanismer, og at dette 
er afsæt for statens styring (Villadsen, 2013: 363).  
 
Governmentality-styringen foregår ved etablering af videns- og sandhedsregimer, der 
producerer kapaciteter hos den styrede ved at påvirke dennes indre lovmæssigheder for på 
den måde at kunne afrette individet og styre individet mod, hvad der i regimet anses som 
værende fornuft. Denne styring til selvstyring kan også ses som en normaliseringsmagt, da 
populationen vil blive afrettet og styret mod en ønsket tilstand, der lægges som sandhed og 
norm gennem styringen. Den kan også ses som en disciplinær magt, da populationen bliver 
afrettet til at handle disciplineret i overensstemmelse med samfundets diskursive regler, om 
hvad der er sandt og meningsfyldt. Således er magt og viden hinanden afhængige.  
 
I videns- og sandhedsregimer findes også forskellige formninger af subjektet og dennes 
handlerum. Fordi moderne statslig styring afhænger af individers medvirkende for at blive 
styrende, og fordi politiske strategier derfor har for øje at styre individerne gennem deres 
egne indre lovmæssigheder, kan individernes indre rationaler, ifølge Foucault, derfor ikke 
adskilles fra statens politiske ledelse. Individers selvstyring bliver således til statslig styring 
(Villadsen, 2013: 346-355). Dette kan siges at sætte spørgsmålstegn ved det frie valg af, da 
det kan ses som et valg, der styret til gennem selvstyring. Så selvom det i den aktuelle 
politiske dagsorden siges, at den unge har et frit valg, så er den unge derfor styret gennem 
videns- og sandhedsforståelser til en selvstyring i sit valg. Det på trods af at det blandt andet 
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fastslås, at tiltagene i aftalen fra 2018 ”ændrer ikke ved elevens frie valg” (Regeringen, 
2018b:7). Dette iagttagede frie valg gør, ifølge den aktuelle politiske dagsorden, det også 
muligt for den unge at træffe et ikke-automatvalg og derved bryde med 
uddannelsessnobberiet. Det frie valg er dermed helt centralt for den aktuelle politiske 
dagsorden. 
 
Jeg identificerer i afsnit 8, at det politiske forsøg på at få flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse kan ses som et forsøg på styring til 
selvstyring. De unge skal styres til at være at kunne vælge frie for automatvalget. Det skal 
de, da automatvalget af de gymnasiale uddannelser ikke ses som det mest hensigtsmæssige 
valg for fremtiden, hverken for den unge eller for samfundsøkonomien, som beskrevet i 
afsnit 7. De unge skal derimod styres mod det, som den aktuelle dagsorden ser som det 
rigtige og mest hensigtsmæssige valg. De unge skal styres gennem deres egne indre 
lovmæssigheder til at styre sig selv mod det rigtige valg. Den unges uddannelsesvalg bliver 
således et produkt af styring gennem særlige videns- og sandhedsforståelser, her 
udformningen af erhvervsuddannelserne som det rigtige valg modsat de gymnasiale 
uddannelser, der ifølge diskursen er et forkert valg. Disse etablerede videns- og 
sandhedsregimer disciplinerer og normaliserer den unge i sit uddannelsesvalg ved at føre til 
en den unges selvstyring. Sådan herskes der i samfundet ved, at magten flyder fra 
makroniveau til mikroniveau over den enkelte unge. Den unges frie valg, som det forstås i 
den aktuelle politiske dagsorden (Regeringen, 2018b:7), har således et indlejret 
modsætningsforhold. Hvor individet på den ene side forstås som frit, og derfor i stand til at 
træffe et frit valg, der kan bryde med det automatiske valg, så ses det samtidigt også, at det 
er nødvendigt at etablere en ny automatik, der får de unge til at vælge det rigtige valg. Så 
selvom den unge har et frit valg, så styres den unge gennem selvstyring i kraft af den 
aktuelle politiske dagsorden til et bestemt rigtigt valg og dermed ikke til et frit valg.  
 
Yderligere bliver den unge i den aktuelle politiske debat formet som et passivt subjekt. Det 
kan således siges, at den unge ikke kan træffe det rigtige valg, da den unge slet ikke kan 
træffe valg, men kun vælge automatvalget. Valget bliver således ikke den unges, men 
statens gennem etablering af automatvalg. Problematiseringerne i den aktuelle politiske 
dagsorden er således med til at forme betingelserne for de unges valg som et valg, der kan 
og skal styres af staten og ikke af den unge, selvom valget det rigtige valg af 
ungdomsuddannelse ses som afhængigt af de unges eget frie valg. 
 
De unges valg formes derudover, som nævnt i afsnit 7.6., også som et valg, der skal baseres 
på uddannelsesinstitutionernes undervisningsmiljø. Den unge skal vælge den 
uddannelsesinstitution og derigennem vælge den uddannelse, som den unge synes, der er 
mest attraktiv i forhold til undervisningsmiljø. Derved formes de unges valg som et valg, der 
skal styres af staten og styres ud fra, hvad der af staten forstås som de mest attraktive 
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undervisningsmiljøer for den unge. Uddannelsesvalget reducerer derved til ikke at handle 
om de unges faglige interesser eller styrker og end ikke om de unges forståelse af attraktive 
undervisningsmiljøer. De unges valg, eller mangel på samme, forstås således i den aktuelle 
politiske dagsorden som noget, der skal styres af staten og af statens opfattelse af, hvad der 
er attraktive undervisningsmiljøer for den unge. Valget skal styres sådan, fordi det dermed 
vil føre til et brud med automatvalget af de gymnasiale uddannelser og dermed åbne op for 
etableringen af et nyt automatisk valg, der er ensbetydende med et valg af en 
erhvervsuddannelse.  
 
Det unges valg bliver også begrænset af, at der er adgangskrav, optagelsesprøver og 
egnethedsvurderinger til ungdomsuddannelserne, der segmenterer, hvilke unge der kan 
blive optaget på gymnasiale uddannelser (Undervisningsministeriet, 2019: Gymnasiale 
uddannelser – Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen), og hvilke 
unge der kan blive optaget på erhvervsuddannelser (Undervisningsministeriet, 2019: 
Erhvervsuddannelser – Adgangskrav). Således har ingen af ungdomsuddannelserne fuldt 
åbne døre for de unge, men stiller krav til deres optagelse. Det frie valg kan således kun siges 
at være et valg mellem de to uddannelsesveje i det omfang, at den unge lever op til 
optagelseskravene på begge. Der er tale om krav til den unges faglige evner og 
skolekompetencer, som ellers i den aktuelle politiske dagsorden ikke spiller en rolle i de 
unges valg. Disse krav kan ses som statens suveræne styring af de unges valg som et ikke frit, 
men myndighedsbestemt valg. Den unge styres her direkte af myndighederne ved, at døren 
kan lukkes til den eller begge uddannelser, hvis den unge ikke lever op til kravne. Dette 
understreger yderligere, at det, der formes som et frit valg, ikke er et frit valg, men en 
statslig styring i forhold til, hvilken uddannelse som staten ser som mest hensigtsmæssige, at 
den unge vælger. Styringen af den unges valg sker derved både gennem en selvstyring hos 
de unge og som en suveræn myndighedsmagt.  
 
I det følgende afsnit vil jeg diskutere, hvordan styringen af de unge fører til et valg af den 
rigtige ungdomsuddannelse gennem selvstyring, og hvordan styringen kan siges at have 
modstridende effekter, der har betydning for betingelserne for den unges valg af 
uddannelse. 
 

9.2. STYRINGENS KONSEKVENSER 
 
Ud fra samme overvejelser, som jeg præsenterer ovenfor om governmentality-begrebet og 
unges styring til selvstyring, at kan det siges, at governmentality-styringen og opfattelsen af 
den unge som et passivt subjekt ikke er ny i forhold til styringen af de unge mod et bestemt 
uddannelsesvalg. Eksempelvis i 1970’erne og 2000’erne hvor det forsøgtes at styre unge 



 63 

mod et disciplineret og normaliseret valg af gymnasial uddannelse og efterfølgende gerne 
lang videregående uddannelse (Juul, 2012: 20-24; Kristensen, 2017: 16; 20-21).  
 
Det nye ved den aktuelle politiske dagsorden og styringen af de unge er, at dens mål, at få 
flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, står i fuldstændig modsætning til tidligere 
problematiseringer og diskurser. Som jeg har vist i delanalysen i afsnit 7, bygger den aktuelle 
politiske dagsorden ikke blot videre på, men bryder med, tidligere diskurser. Dette diskursive 
brud er omfattende ved ikke blot at ønske, at erhvervsuddannelserne bliver lig med en god 
uddannelsesvej for den svage restgruppe og de unge, der ikke kan optages på en gymnasial 
uddannelse. Den former erhvervsuddannelserne som et valg, der til dels skal have forrang i 
forhold til gymnasiale uddannelser og være et valg for unge med gode skolekompetencer, 
hvilket er en helt ny måde at forstå de unges valg på. Det ses eksempelvis gennem 
henvisningstaxameteret og forståelse af forkert og rigtigt i forhold til dobbeltuddannelse, 
hvor erhvervsuddannelserne får en privilegeret position som altid at være det rigtige valg for 
den unge. 
 
Den aktuelle politiske dagsordens problematiseringer har som konsekvens, at den etablerer 
en sandhed om, at gymnasiale uddannelser ikke er et rigtigt valg for den unge, hvilket 
svækker muligheden for et frit valg yderligere. Ikke blot er det et valg, der styres af statens 
opfattelse af, hvad der er godt for den unge og for samfundet, men valget bliver også formet 
som et ikke ligeværdigt valg, hvor gymnasiale uddannelser bliver mindre værdifulde og 
tildelt en mindre privilegeret position end erhvervsuddannelserne og ses som et direkte 
forkert valg for de unge. Erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser bytter 
dermed rolle i forhold til den unges uddannelsesvalg i den aktuelle politiske dagsorden 
sammenlignet med tidligere politikker.  
 
Samtidigt er målet i den nye politiske dagsorden ikke at få alle unge til at fravælge 
gymnasiale uddannelser, men kun at få en lidt større andel af unge end i dag til at søge i 
retning af erhvervsuddannelserne. Det kan derfor også siges at være paradoksalt, at de 
gymnasiale uddannelser bliver gjort til det forkerte valg, da det faktisk, ifølge den aktuelle 
politiske dagsorden og dens målsætninger, skal vælges af cirka 70 procent af en 
ungdomsårgang i 2025 (Regeringen, 2018b: 3). Så på trods af erhvervsuddannelserne er det 
rigtige valg for alle unge, og det er selvfølgelig nødvendigt og godt at etablere et 
automatvalg, der kan pege alle mod erhvervsuddannelserne, så skal størstedelen af de unge 
alligevel ikke vælge en erhvervsuddannelse. Så selvom at erhvervsuddannelserne etableres 
som en nyt automatisk valg, så skal størstedelen af de unge ikke følge det. Største delen skal 
ikke vælge rigtigt. Størstedelen skal vælge det forkerte valg.  
 
Juul beskriver i sin artikel ”Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne - Realistisk mulighed 
eller utopi?” fra 2012 (Juul, 2012), at den unges lige og frie valg af ungdomsuddannelse 
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forudsætter, at erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser ses som ligeværdige. 
Ikke at en af valgmulighederne er mere rigtig end den anden. Hun tilskynder derfor i sin 
artikel til, at erhvervsuddannelserne bliver formet som et sted, der ikke kun er for dem, der 
ikke kan komme ind på de gymnasiale uddannelser, som hun identificerer som den 
gældende sandhedsforståelse i 2000’ernes uddannelsespolitik. Hun argumenter for, at 
erhvervsuddannelserne skal have en position som dannende og gode for den enkelte og for 
samfundet, så erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser kan blive ligeværdige i 
status, så at unge frit kan vælge mellem dem. Dette kan siges, at forsøget efterlevet i den 
aktuelle politiske dagsorden. Her formes erhvervsuddannelserne som et dannende og 
samfundsberigende valg. Dog formes det også som det eneste rigtige valg, og de gymnasiale 
uddannelser formes, som en konsekvens af formningen af det rigtige valg, som det forkerte 
valg. Så selvom erhvervsuddannelser bliver formet som værdifulde i den aktuelle politiske 
dagsorden, så er det ikke ens betydende med, at der derved opnås en ligeværdighed og et 
lige og frit valg mellem de to uddannelsesveje. Der bliver nemlig med den aktuelle politiske 
dagsordens problematiseringer af erhvervsuddannelserne i forhold til de gymnasiale 
uddannelser byttet om på positionerne mellem de to i forhold til diskursen som Juul 
iagttager i 2012. De to forbliver ulige, blot med omvendt fortegn.  
 
Svaret på spørgsmålet i titlen på Juuls artikel kan derfor ud fra min analyse siges at være, at 
ligeværd er mere utopisk end en realistisk mulighed, når der forsøges en styring af den unge 
gennem et automatisk og styret valg. Dette selvom ligeværd på paradoksalvis iagttages som 
det ønskede mål og den ønskede ”balance” (Regeringen, 2018b: 5; Regeringen, 2018b: 7) i 
den aktuelle politiske dagsorden, der skaber uligheden gennem denne dagsorden og dens 
styring af den unge.  
 
Denne omvæltning af gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelsernes position i forhold til 
hinanden skaber også nye spændinger i kampen om mening, og i forhold til, hvilke sande og 
accepterede forståelser, hvilke værdier og kvaliteter, der kan knytte sig til de to, når 
erhvervsuddannelserne bliver den privilegerede og det rigtige valg. Denne kamp kan blandt 
andet ses i folkeskolens studievejledning, der nu ifølge den aktuelle politiske dagsorden skal 
vægte vejledning mod erhvervsuddannelserne højere end tidligere politikker har 
foreskrevet. Unge skal nu udfordres i ønske om en gymnasial uddannelse også vejledes mod 
erhvervsuddannelserne, selvom de kan og vil optages på en gymnasial uddannelse 
(Regeringen, 2018b: 7). Ud fra dette kan det siges, at gymnasierne mister deres ellers faste 
plads gennem mange hundrede år som det mest efterstræbelige, sammenlignet med faglært 
uddannelse. Det bliver ikke længere set som det bedste eller for den faglige og sociale elite 
(Juul, 2012: 16), men nu omvendt som det, som unge skal styres væk fra, da det i den 
aktuelle politiske dagsorden ikke længere er værd at stræbe efter. Det skubber til en af 
samfundets, og uddannelsessystemets, grundlæggende sandhedsopfattelser om, at 
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gymnasial og akademisk dannelse har høj status i samfundet. Det skubber til århundreders 
samfundsstruktur og hele forståelsen af, hvilket samfund vi er og skal være.  
 
Med den aktuelle politiske dagorden opnås der derfor ikke ligeværdighed mellem 
erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser, men derimod en ny ulighed og dermed 
ikke et lige eller frit valg mellem de to ungdomsuddannelser. Denne konstatering 
understreger, at betingelserne for de unges valg af uddannelse er sat gennem styringen mod 
et bestemt og ikke-frit valg. De unges handlerum reduceres i den aktuelle politiske 
dagsorden til at være et styret automatvalg, der styres gennem sandheds- og vidensregimer, 
der umuliggør ligeværd mellem erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser ved at 
privilegere den ene, selvom der i dagsordenen ønskes lighed. Uligheden indskrænker 
handlerummet for at vælge yderligere for den unge ved ikke blot at forme et rigtigt valg og 
et forkert valg, men også forme den unges muligheder for at vælge mellem de to, ligesom 
2000’ernes politik gjorde.  
 
Den aktuelle politiske dagsorden privileger erhvervsuddannelserne med den status og 
positive betydning, som de gymnasiale uddannelser fratages, og styrer dermed de unge mod 
at vælge erhvervsuddannelserne i et ikke frit med styret valg. Dette fører mig til et svar på 
diskussions overordnede spørgsmål: hvordan problematiseringerne i den aktuelle politiske 
dagsordens har konsekvenser for forståelsen af de unges frie valg af uddannelse. Svaret er 
ud fra denne diskussion, at den unges valg formes som et statsstyret valg, når statens styring 
og den unges valg gennem sandhedsforståelser, der fører til selvstyring, smelter sammen 
med den statslige styring. Samtidigt bliver der også formet et ikke ligeværdigt valg, der 
favoriserer erhvervsuddannelserne, ligesom de gymnasiale uddannelser bliver i andre og 
tidligere sandhedsforståelser. Samlet umuliggør det et frit valg.  
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10. KONKLUSION 
 
”Vi har brug for, at flere unge har lyst til at vælge erhvervsuddannelserne til” 
(Undervisningsministeriet, 2018b). 
 
Det fastslås som en sandhed i pressemeddelelsen i forbindelse med, at aftalen fra efteråret 
2018 blev indgået. I denne konklusion vil jeg sammenfatte specialets tre delanalyser og den 
efterfølgende diskussion af den unges frie styrede valg, der alle udspringer af denne 
sandhedsforståelse, at der er ”brug for”, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Dette 
fører mig til et samlet svar på specialets problemformulering.  
 
Dette speciale undersøger, hvordan der skabes sandheder om, at der er ”brug for”, at flere 
tager en erhvervsuddannelse, og hvordan denne sandhedsforståelse står i kontrast i forhold 
til tidligere sandheder om af erhvervsuddannelserne og de unges valg. Derved er specialets 
undersøgelser en diskursiv samfundsdiagnostisk analyse, der ser på nutidens karakteristika i 
forhold til fortidens. På den måde undersøger jeg, som daværende statsminister Lars Løkke 
Rasmussen undrede sig over i efteråret 2018, nemlig ”hvad der er sket i vores land”, der har 
gjort, at unge i så høj grad ikke vælger erhvervsuddannelserne, og hvordan vi ”kollektivt 
blevet ramt af en eller anden form for uddannelsessnobberi” (Debatten, 2018: 00:08).  
 
For at undersøge forståelserne omkring erhvervsuddannelserne og de unges valg tager jeg 
afsæt i Foucaults diskursanalytiske begreber og sætter dem i spil i forhold til Bacchis 
problematiseringsanalyse. Derved bliver det muligt at stille sig kritisk til den aktuelle 
politiske dagsorden og dens selvfølgelige forståelser af, hvad der er problemer, og hvordan 
disse problemer selvfølgelig skal løses. Selvfølgelighederne i den aktuelle politiske dagsorden 
om erhvervsuddannelserne og de unges valg bliver på den måde opløst som 
selvfølgeligheder og tydeliggjort som politiserede iagttagelser. Det gør jeg ved at vise, hvilke 
”etablerede og uigennemtænkte tænkemåder de accepterede praksisser hviler på” (Foucault, 
1994: 180 i Kristensen, 2017: 42) i forhold til fire identificerede konceptuelle logikker, der 
producerer sandheder om erhvervsuddannelserne og de unges uddannelsesvalg.  
 
Erhvervsuddannelserne bliver gennem sandhedsforståelser i den aktuelle politiske 
dagsorden formet som et ubetinget rigtigt uddannelsesvalg for den unge. Udover at der 
etableres en sandhed om, at erhvervsuddannelserne er det rigtige valg for den unge, så 
tillægges de unge på paradoksalvis også mening som værende passive og ude af stand til at 
vælge. Den unge skal derfor selvfølgelig styres til at vælge det, der er rigtigt, nemlig en 
erhvervsuddannelse og styres fra at vælge en gymnasial uddannelse. På den måde bliver et 
automatisk valg ikke afskaffet, men genetableret som et automatvalg af en 
erhvervsuddannelse.  
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Svaret på specialets problemformulering, hvordan problematiseres erhvervsuddannelserne i 
den aktuelle politiske dagsorden, og hvordan ændrer det debatten om 
erhvervsuddannelserne med henblik på at undersøge de unges betingelser for valg af 
uddannelse, er således, at det først og fremmest er problematiseringer, der spreder sig ud 
over ikke blot erhvervsuddannelserne, men også folkeskolerne og de gymnasiale 
uddannelser og disses institutioner. Der er mangler og behov for løsninger alle disse steder 
for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, som det iagttages, at samfundet har 
brug for.  
 
At samfundet har brug for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse er dog, selvom det 
ses som utvetydigt sandt, en markant ændring i den uddannelsespolitiske debat. Og den kan 
ikke ses som selvfølgelig. Det kunne og har været anderledes. Ændringen i 
uddannelsespolitikken er muliggjort, fordi der gennem nye videns- og sandhedsregimer er 
formet nye forståelser af, hvilken type ungdomsuddannelse der er mest hensigtsmæssig for 
samfundet og for den unge. Det er det, der ”er sket i vores land”.  
 
Samtidigt former den aktuelle politiske dagsorden også en ny forståelse af, hvilke betingelser 
som den unges valg knytter sig til. Dette er både i forhold til, hvordan den unges valg ses, 
som et ulige valg mellem rigtigt og forkert valg, og hvordan den unge bliver i stand til at 
træffe dette valg. Det er nemlig kun muligt ved, at den unge ikke at har et frit valg, men ved 
at blive styret til selvstyring, da den unge ses som et passivt subjekt og kun i stand til at 
vælge et styret automatvalg. Den unge bliver dermed medskaber af og medie for 
magtudøvelsen i samfundet og fanget i et paradoksalt valg, der er frit, men samtidigt styret.  
 
Denne konklusion tydeliggør Bacchis pointe om, at problematiseringer styrer samfundet og 
os, der lever i det. Blev erhvervsuddannelserne og de unges valg af ungdomsuddannelse ikke 
formet som problemer på den måde, som der gøres i den aktuelle poliske dagsorden, ville 
det ikke kunne føre den unge til en selvstyring mod erhvervsuddannelserne. En anden 
problematisering, for eksempel 2000’ernes, ville føre til en anden styring af den unge, da 
andre problematiseringer ville søge at etablere andre videns- og sandhedsregimer, der 
kunne sætte andre rammer for, hvad der var det rigtige valg og andre styringsbetingelser for 
den unges valg.  
 
Specialet viser således også, at de nødvendige løsninger på selvfølgelige problemer, der 
bliver præsenteret i den aktuelle politiske dagsorden, hverken er givet nødvendige eller 
selvfølgelige ved at tydeliggøre, at det kunne og har været anderledes.  
 
Derved bidrager specialet til den politiske debat om, hvilken ungdomsuddannelse unge skal 
tage ved at vise at løsningerne, der præsenteres som nødvendige, i for eksempel aftalen fra 
efteråret 2018, blot afspejler en udlægning at problemet og ikke neutrale sandheder. Det 
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muliggør en nuancering af debatten ved, at det bliver muligt at stille spørgsmål til det, der 
ellers ses som uimodsigelige sandheder og deres løsningers gyldighed.  
 
Jeg ser det relevant at afslutningsvist fremhæve, at den aktuelle politiske dagsorden ikke 
eksisterer i et vakuum, selvom jeg her har undersøgt den isoleret. Dagsordenen indgår 
nemlig i et netværk af andre aktuelle diskurser. Nogle af disse kan endda siges at være i 
konflikt med den dagsorden, som specialet undersøger.  
 
En af disse modstridende dagsordner er debatten om tidlig tilbagetrækning fra arbejdslivet 
for personer, der har været på arbejdsmarkedet i mange år med fysisk nedslidende arbejde, 
som typisk vil være personer med faglært og ikke videregående uddannelse. Her er der 
nemlig en etableret sandhed om, at en erhvervsuddannelse fører til tidlig nedslidning, fordi 
”arbejdslivet er hårdt” (Debatten, 2018: 45:35). Her er det ikke selvfølgelige, at den unge 
skal styres mod erhvervsuddannelserne. Her er der omvendt en sandhed om, at den unge 
skal styres væk fra erhvervsuddannelser over mod de gymnasiale uddannelser, da 
gymnasiale uddannelser er det eneste sande rigtige valg, der kan føre til det gode og fysisk 
sunde liv. Ifølge denne sandhedsopfattelse kan den aktuelle politiske dagsordens 
sandhedsforståelser derfor ikke ses som sande eller blive accepterede.  
 
Samtidigt er der også en sandhedsforståelse i samfundet af, at de gymnasiale og 
videregående uddannelser, og ikke erhvervsuddannelserne, er den uddannelsesvej, der vil 
sætte den unge i den bedste tilstræbelsesværdige privatøkonomiske situation.  
 
”Hvis det er sådan det er, hvis de høje lønninger følger med de høje uddannelser, hvis de 
gode liv følger med de høje uddannelser, så er det vel det, der afgør, hvilke valg folk 
træffer?” (Debatten, 2018: 42:25). 
 
Disse to eksempler viser, at selvom problematiseringerne i den aktuelle politiske dagsorden 
fører til en styring af de unge mod erhvervsuddannelserne, så kan dette dog ikke ses som 
uafhængigt af samfundets øvrige politiske dagsordner og diskursive mønstre. For selvom det 
i den aktuelle politiske dagsorden er selvfølgeligt, at de unge skal styres mod 
erhvervsuddannelserne, så er det langt fra selvfølgeligt ud fra andre gældende diskurser i 
samfundet. Tværtimod.  
 
Erkendelsen af at ikke blot kunne problematiseringerne og dermed styringen af den unge 
have været anderledes, men at den faktisk er anderledes i parallelle diskurser, viser, hvilket 
konfliktfyldt felt som erhvervsuddannelsespolitikken i dag er. Forskellige 
sandhedsforståelser kæmper en diskursiv kamp om at styre den unge mod det, som forstås 
som det rigtige valg i den pågældende diskurs. Dette rejser spørgsmål om, det der ses som 
det rigtige valg i den aktuelle politiske dagsorden, som jeg har undersøgt i dette speciale, er 
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det mest hensigtsmæssige valg at styre den unge mod. For hvad er det rigtige 
uddannelsesvalg? Dette spørgsmål peger tilbage til det evige spørgsmål i 
uddannelsespolitikken: Hvad er hensigtsmæssig uddannelse?  
 
Svaret på dette spørgsmål afhænger af, som vist i dette speciale, hvilken viden der er 
gældende og dermed, hvad der opfattes som sandt. Specialet tydeliggør dermed, at de 
sandheder, som samfundet styrer de unges uddannelsesvalg efter, er politiske.  
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BILAG 1: OPERATIONALISERING AF ANALYSEN  
 

Afsnit Genstand Analytisk tilgang Spørgsmål som søges besvaret af denne delanalyse  

6 

- ”Fra folkeskole til faglært – 
Erhvervsuddannelser til fremtiden” 
(Regeringen, 2018b) 

- Udsagn fra medier i relation til 
aftalen 

-  ”Mod på livet – Vejen til uddannelses 
og job” (Regeringen, 2018c). 

Identificering af problematiseringer 
gennem diskurs analyse af et arkiv 
af udsagn (ud fra empirisk 
genstand) og konstruktion af 
regulariteter mellem disse udsagn. 

Har til formål at svare på første del af specialets problemformulering: 
hvordan problematiseres erhvervsuddannelserne i den aktuelle 
politiske dagsorden.  
 
Det besvares gennem svar på disse to analysespørgsmål:  

- Hvilke løsningsinitiativer præsenteres som nødvendige i den 
aktuelle politiske dagsorden for at få flere unge til at vælge 
en erhvervsuddannelse? 

- Hvordan spejler disse løsninger, hvordan 
erhvervsuddannelserne problematiseres, som noget for få 
unge vælger? 

7 

- De identificerede problematiseringer 
fra forrige delanalyse 

- Historiske problematiseringerne fra 
sekundær kilde (”Ligeværd mellem 
ungdomsuddannelserne - Realistisk 
mulighed eller utopi?” 2012 (Juul, 
2012)) og problematiseringer 
identificeret i ”Fremgang, fornyelse 
og tryghed” (Regeringen, 2006). 

Frembringelse af regulariteter 
mellem forskellige nutidige og 
historiske videns- og 
sandhedsregimer og derved 
identificering af konceptuelle 
logikker, der sætter betingelser for, 
hvad der kan forstås som 
meningsfyldt.  

Har til formål at svare på anden del af problemformuleringen: 
hvordan det ændrer debatten om erhvervsuddannelserne.  
 
Det besvares gennem svar på disse to analysespørgsmål:  

- Hvordan er der en gældende viden, der gør 
problematiseringerne meningsfulde? 

- Hvordan repræsenterer problematiseringerne i den aktuelle 
politiske debat et skift i forhold til tidligere 
problematiseringer? 

8 

- De identificerede konceptuelle 
logikker fra den foregående 
delanalyse  

- Udvalgte udsagn, som knytter sig til 
den aktuelle politiske dagsorden og 
former mulige subjektpositioner   

Analyse af de gældende 
konceptuelle logikkers diskursive 
effekter for forståelse af 
erhvervsuddannelserne og den 
unge. Identificering af muliggjorte 
subjektpositioner og derigennem 
formningen af den unge som medie 
for styring.  

Har til formål at svare på sidste del af specialets problemformulering: 
hvordan den aktuelle politiske dagsorden ændrer de unges 
betingelser for valg af uddannelse.  
 
Det besvares gennem svar på disse to analysespørgsmål:  

- Hvordan producerer problematiseringerne i den aktuelle 
politiske dagsorden sandheder om ungdomsuddannelserne 
og om den unge? 

- Hvordan er disse sandheder med til at kvalificere 
betingelserne for det rigtige valg for den unge? 

9  - De foregående analysers resultater. 

Diskussion af betingelserne for den 
unges valg, når det formes som et 
frit, men styret valg mod 
erhvervsuddannelserne. 

Således søger diskussionen at svare på: 
 

- Hvordan problematiseringerne i den aktuelle politiske 
dagsordens har konsekvenser for forståelsen af de unges frie 
valg af uddannelse.  
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