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FORORD 

I starten af 10’erne gjorde jeg mig de første tanker om at foretage en undersøgelse af de 

unge, som ikke opnår en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse.  

Jeg er selv ung, jeg studerer, og uddannelse fylder og har fyldt en stor del af mit liv. Både i 

forhold til den tid studierne har optaget, men i lige så høj grad i forhold til, hvordan jeg 

præsenterer mig i sociale situationer udenfor studiet: ”jeg er studerende”. At være studerende er 

en kategori som andre kan forstå, og som ikke kræver forklaringer. Det giver en opfattelse 

af at man er på vej et sted hen, at man laver noget, at man er ved at blive til noget. Og med 

den erfaring in mente, synes jeg at det kunne være interessant at lave en undersøgelse af de 

unge, der falder fra eller fravælger uddannelse. Ikke ”blot” de lange akademiske 

uddannelser, men al uddannelse og skole, der kommer ud over undervisningspligten. De, 

der i en periode, blev kaldt restgruppen, og som nu primært kaldes unge uden uddannelse eller 

udsatte unge.  

Interessen for at undersøge dette emne er samtidig præget af at jeg tidligere, og i andre 

sammenhænge end studiet, har beskæftiget mig med unge uden uddannelse. Sammenhænge, 

hvor jeg har været med til at forestå undersøgelser, med det formål at redegøre for hvem 

disse unge er, og hvordan der fremadrettet kan ”gøres noget”. Gøres noget ved, at de ikke 

gennemfører en uddannelse, forstås. Undersøgelserne havde alle det udgangspunkt og den 

”forforståelse”, at det, at nogle unge ikke får en uddannelse, er et problem. Det skærpede min 

interesse. Derfor undersøger jeg i mit speciale netop denne forståelse af unge uden 

uddannelse som et problem. Med specialet giver jeg et bud på, hvilken viden en sådan 

problemforståelse af unge uden uddannelse bygger på.  

Det er blevet til fortællingen om unge uden uddannelse som et problem i forandring.   

 

God læselyst! 



ABSTRACT 

UNEDUCATED YOUTH – THE DESCRIPTION OF A CHANGING 

PROBLEM 

 

By employing the poststructuralist research paradigm, this thesis investigates how the 

description of uneducated youth as a problem has changed over time. This minority was 

first given genuine attention with the rise of the welfare state in the 1960s. With a focus 

that was now being placed on the ideal of equal opportunities for all, academia and quasi-

governmental institutions like eg. Socialforskningsinstitutet (SFI) zoomed in on this 

group. The question that dominated this early stage of research on the topic, was basically 

structural in its nature; 'What can we (society) do, to make a higher proportion of pupils 

continue on the educational track after the mandatory seven years in school?" Over the 

following decades, the description of the problem transformed itself from the collective, 

structural focus to a focus on the problem as being placed within the individual. This 

process is by no means clear-cut or easily decoded. The analysis uses scientific reports as 

its analytical basis. The theoretical framework of Michel Foucault, focused the analytical 

attention to the individual sentences in the reports as they would be considered markers 

of meaning. Each text was read with the Foucaultian concepts of subject, power and 

knowledge, close in mind. This modus operandi slowly led me to gain a thorough 

understanding of the field, as well as enabling me to 'unlock' the changing descriptions of 

uneducated youth as a problem. 

In general, it is the portrayal of uneducated youth as a statistical and social anomaly, that 

has made it possible to view the group as a problem. It is the universal welfare state ideal 

of democratization of education, an initiates the creation of a social field of intervention - 

and it is only because of this idea of a social field of intervention that is repeatedly re-

actualized and shifted, that one can still talk about uneducated youth as a problem and 

link different education policy solutions to them. Today the view on uneducated youth as 

a problem rests upon a premise that the individual must be formed en guided to accept (co-

)responsibility for the choices that constitute its educational path. That some 

youth stumble upon educational barriers are no longer primarily explained by structural 

differences, but explanations must also be sought within the individual itself. 
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K a p i t e l  1     

INDLEDNING 

Fortællingen om et problem 

Gå ud på gaden og spørg det første menneske du møder: ”Er det et problem hvis unge, 

ikke får en uddannelse?” Et godt bud er, at hvem du end møder, så vil personen svare ”ja”. 

Uden tøven. Det er ikke nødvendigvis tilfældigt. I dag bliver unge uden uddannelse, også 

kaldet restgruppen, i almindelighed betragtet som et problem.  

Går vi tilbage til før 1960erne, så det derimod anderledes ud. Før 1960erne var der en 

betydelig andel af befolkningen, som kun havde 7 års skolegang. Dengang gav det dog 

hverken anledning til politiske, folkelige eller videnskabelige betragtninger om at netop 

disse unge udgjorde et særligt problem (J. E. Hansen 2003). Så hvordan er unge uden 

uddannelse blevet til et problem på de knap 60 år, der er gået? Et problem, som 

fageksperter indenfor uddannelsesforskningen har undersøgt og som 

uddannelsespolitikken har adresseret gennem reformer af uddannelsessystemet.  

For at forstå dette kan man gå tilbage til tiden efter 2. verdenskrig. Her kommer 

spørgsmålet, om at skabe lige muligheder for uddannelse til alle unge, på dagsordenen. Det 

indfanges bl.a. i den ungdomskommission, som arbejdede i slutningen af 1940erne: ”...det 

må blive muligt for enhver, uanset egne eller forældrenes økonomiske kår at opnå den uddannelse, som 

interesser og anlæg tilsigter.” 1 I løbet af 1960erne skete der imidlertid noget, som fik afgørende 

betydning. Man fik øje for, at ikke alle grupper i samfundet benyttede sig af det tilbud, om 

lige muligheder for uddannelse, som var blevet skabt efter krigen. Man fik øje for, at de 

unges sociale baggrund faktisk betød noget for, hvor megen uddannelse de fik – selvom 

man fra politisk hold, ønskede at demokratisere adgangen til uddannelse. Problemet fik en 

betegnelse, de tidligt skoleudskrevne, og dermed var et (midlertidigt) fokuspunkt indenfor 

uddannelsesforskningen og  -politikken skabt.  

Her starter min fortælling om unge uden uddannelse som et problem. Det er fortællingen 

om, hvordan de tidligt skoleudskrevne, restruppen, de unge uden uddannelse, de udsatte 

unge mfl., gennem tiden, er blevet iagttaget og italesat som et problem for 

uddannelsesforskningen og -politikken. Jeg har valgt at kalde det fortællingen om et problem i 
                                                
1 Citeret fra E. J. Hansen, Hvem bryder den sociale arv 1982 
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forandring. Det har jeg fordi, det der interesserer mig er, hvordan ”problemet” er blevet til 

over tid – uden at jeg dermed betragter det som en konstant. Med specialet undersøger jeg, 

hvordan unge uden uddannelse historisk set er blevet gjort til et problem, fra 1960erne og 

frem til i dag. Hvilket vidensgrundlag forskellige problematiseringer byggede på, og 

hvordan disse problematiseringer kobledes til bestemte løsninger og politiske initiativer – 

samt, ikke mindst, hvordan uddannelses-fageksperternes undersøgelser af unge uden 

uddannelse byggede på, og formedes af, bestemte definitioner af et individ (subjekt).  

Jeg vil, med andre ord, kortlægge den dobbelte historiske proces, hvormed unge uden 

uddannelse er blevet gjort til objekter for viden, og samtidig formet som subjekter. Med 

det mener jeg, at fortællingen om, hvordan unge uden uddannelse er blevet et særskilt 

politisk problem, hænger nøje sammen med den position, som forskellige fageksperter og 

politikere, gennem tiden, har tilskrevet de unge hvis uddannelsesniveau har gjort dem til 

”et” problem.  

Specialet bygger på en overordnet antagelse om, at magt- og vidensformer er gensidigt 

konstituerende. Denne antagelse har sin oprindelse i M. Foucaults problematiseringer af 

viden som en neutral taleposition. Han viser at human- og samfundsvidenskaberne ikke 

bare oplyser verden, men etablerer vidensformer og sandheder, der skaber omgangen med 

os selv og vores omverden (N. Å. Andersen 1999, 31-32). Disse overvejelser har ledt til 

følgende problemformulering: 

 

 

 Problemformulering 

 

Hvordan konstrueres unge uden uddannelse (fra 1960 til i dag), indenfor uddannelsesforskningen og -

politikken, som et problem – hvilke koblinger kan jeg iagttage mellem forskellige problematiseringer og 

uddannelsespolitiske løsninger – og, hvordan formes unge uden uddannelse som subjekter, gennem den 

måde, hvorpå de problematiseres? 
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1.1 

PROBLEMSTILLING 

I specialet vil jeg undersøge, de historiske opkomstbetingelser for betragtninger af unge 

uden uddannelse som et problem.  Det gør jeg primært ved at undersøge, hvordan unges 

uddannelsesvalg og –veje gøres til undersøgelsesgenstand for relevante videns-

producerende aktører, som bl.a. Socialforskningsinstituttet, CeFU mfl.. Jeg låner de 

analytiske begreber fra Michel Foucault, og bygger min undersøgelse op indenfor en 

problemanalytisk ramme, gennem hvilken, jeg vil diskutere, hvordan et bestemt 

vidensgrundlag knyttes til forskellige politiske løsninger og betragtninger (Mik-Meyer og 

Villadsen 2007, 22). Forholdet mellem et problem og dets løsning skal, i denne 

forbindelse, ikke forstås som en envejs-relation. Bestemte problamatiseringer kan skabe 

bestemte muligheder for løsninger, og samtidig kan de valgte løsninger også forme 

bestemte problematiseringer.  

 

Sociale fænomener som fattigdom, arbejdsløshed eller befolkningens uddannelsesniveau er 

gennem tiden blevet italesat og problematiseret, for på den måde at blive til emner for 

diskussion, for undersøgelse og for eventuelle løsningsforslag. Sociale problemer er noget 

vi lærer børn om i skolerne, noget medierne rapporterer om, og ikke mindst, noget som 

studeres og undersøges af både de statslige og videnskabelige organisationer (Edelman 

1988, 12). På den måde bliver problemer også en del af vores kollektive bevidsthed. I 

dette speciale vil jeg (som nævnt i indledningen), undersøge hvordan unge uden 

uddannelse er blevet iagttaget som et problem gennem måden, hvorpå de er blevet 

objektiveret indenfor uddannelsesforskningen – og er blevet betragtet som et område for 

intervention indenfor uddannelsespolitikken. Udgangspunktet for specialet er en antagelse 

af, at der gennem tiden har været forskellige forestillinger og fortællinger om unge uden 

uddannelse, og at disse påvirker – men er forskellige fra – den måde vi i dag meningsfuldt 

kan tale om disse unge på, som et særskilt uddannelsespolitisk problem.  

Det er vigtigt her indledningsvis at påpege, at det jeg ønsker at undersøge er, hvordan det 

iagttages som et problem, når unge unddrager sig uddannelse udover det som kræves af 

undervisningspligten. Jeg er altså interesseret i, hvordan et handlerum, der ikke er reguleret 
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direkte gennem lovgivningen bliver problematiseret. En handling, der ikke er reguleret eller 

forbudt ved lov, kan sagtens anses for uhensigtsmæssig. Det afslører sig fx i den måde som 

offentlige eksperter adresserer og studerer dette handlerum. I specialet retter jeg et kritisk 

blik mod den måde videns-producerende aktører (bl.a. Socialforskningsinstituttet), gennem 

en periode på knap 60 år, har undersøgt unge uden uddannelse som et problem – og det 

samspil der har været mellem væsentlige politiske initiativer og den viden man har lagt til 

grund for undersøgelse og problematisering.  

I den sammenhæng kan man betragte undervisningspligten som slags historisk ”nedre 

afgrænsning” ift. de sociale grupper af unge, som undersøges og etableres. Denne ”nedre 

afgrænsning” bygger på en iagttagelse af, at det er den uddannelsesadfærd og de valg, der 

ligger efter den obligatoriske skoling, som former betragtninger af unge uden uddannelse, 

som et problem.  

 

Uddannelsessystemets selektionsmekanismer 

Baggrunden for iagttagelser af forskelle i unges uddannelsesvalg og -veje, er bl.a. at 

uddannelsessystemet er bygget op efter en selektiv model. Det selektive system står i 

modsætning til et masseuddannelsessystem, hvor alle gennemgår fx 12 års skoleuddannelse 

(det inkluderer ungdomsuddannelse). De problematikker vedrørende uddannelse, som 

både uddannelsespolitikken og -forskningen beskæftiger sig med, fra 1960erne og frem, 

hænger nøje sammen med det politiske valg af et selektivt uddannelsessystem, der har sit 

første selektionspunkt ved uddannelsespligtens ophør. Som det fremgår af Ungdom og 

uddannelse (1971): ”Et masseuddannelsessystem, der omfatter alle i hver årgang unge, vil pr. definition 

fjerne barriererne mod uddannelsessøgning2, men formodentlig bibeholde en række barrierer mod 

kundskabsmodtagelse.” (E. J. Hansen 1971, 19)  

Valget af et uddannelsessystem, der baserer sig på selektion, betyder derfor at spørgsmålet 

om, hvor megen uddannelse de unge tager efter de obligatoriske skoleår, kan gøres til objekt 

for undersøgelse og problematisering.    

 

 

 

                                                
2 Citatet afspejler indirekte en tidsbestemt problematisering af unge uden uddannelse, som rettede sig mod de ”barrierer” 

der var for at unge søgte ind på en uddannelse – og ikke fx de unges frafald.  
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Undervisningspligt  

Vi har i dag 10 års undervisningspligt3 - hvilket vi har haft siden 2009, hvor 

undervisningspligten blev ændret fra 9 til 10 år. Det betyder at fra august måned i det 

kalenderår, hvor et dansk barn fylder 

seks, da skal barnet i hovedreglen 

påbegynde 10 års undervisning, jf. 

folkeskolelovens §344. Det kan enten ske 

ved at starte i børnehaveklasse i en 

folkeskole eller ved at påbegynde anden 

undervisning, som står mål med det som 

kræves i folkeskolen. Bestemmelsen omkring undervisningspligten og retten til fri 

undervisning i folkeskolen følger af Grundlovens §76. At man skal undervises i minimum 

det, der svarer til en 9. klasse er en pligt. Efter det 10. skoleår ophører 

undervisningspligten, og det er herefter (mere eller mindre) frivilligt, hvorvidt et 11. eller 

12. år med undervisning følger. Det vil sige, et ungt menneske er ikke ved lov ”tvunget” til 

at forsætte sin vej gennem uddannelsessystemet efter grundskolen. Al uddannelse udover 

folkeskolens 9. klasseeksamen, eller tilsvarende, kan derfor formelt betragtes som frivilligt. 

Det er dog ikke ensbetydende med at en grundskoleuddannelse anses for tilstrækkelig, og 

derfor står de unges valg af uddannelse efter grundskolen højt på den politiske dagsorden i 

dag. I lyset af hvilket, politiske tiltag som fx uddannelsespålæg5 kan ses. Pointen her er dog, at 

der ikke hviler (i hvert fald ikke endnu6) en direkte lovmæssig pligt til mere og videre 

uddannelse efter grundskoleuddannelsen som der ville gøre i et masseuddannelsessystem. Så 

længe de unge er i beskæftigelse eller ikke modtager offentlige ydelser, vel at mærke. I dag 

står det således formelt set, de unge frit for, at unddrage sig videre uddannelse, hvis blot de 

kan redegøre for at de er beskæftigede – eller på anden vis kan forsørge sig selv. Derfor 

sætter problematiseringer af unge uden uddannelse fokus på det, der iagttages som enten et 

                                                
3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117318 

4 (WEB: www.retsinformation.dk)  
5 Den tidligere regering (S R-SF) indgik d. 18. april 2013 en politisk aftale med V, DF, K og LA. Aftalen betød bl.a. en 

reform af kontanthjælpssystemet – herunder et uddannelsespålæg. Dvs. at unge uden uddannelse, under 30, som vurderes 
at være uddannelsesparate, pålægges hurtigst muligt at søge ind på en uddannelse. For unge, der ikke vurderes 
umiddelbart at kunne påbegynde uddannelse, betyder uddannelsespålægget at de skal stå til rådighed for en indsats, der 
er rettet mod uddannelse ( se www.bm.dk - Beskæftigelsesministeriet (Beskæftigelsesministeriet 2013)).    

6 Ideen om 12 års obligatorisk uddannelsesforløb er dukket op ved flere lejligheder, senest i forbindelse med udvidelsen af 
undervisningspligten fra 9 til 10 år.  

§ 76. Alle børn i den undervisningspligtige 
alder har ret til fri undervisning i 
folkeskolen. Forældre eller værger, der selv 
sørger for, at børnene får en undervisning, 
der kan stå mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke 
pligtige at lade børnene undervise i 
folkeskolen. (retsinformation.dk) 
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valg (fra den studerendes side) eller en selektionsmekanisme (i form af fx eksamenskarakterer, 

uddannelsessystemets udformning mv.), der indtræffer ved den obligatoriske undervisnings 

ophør og som medfører at nogle unge ikke får videre uddannelse.  

I 1960 havde man en 7-årig undervisningspligt. Specialets analyse starter med den 

diskussion, der lå til grund for en udvidelse af den daværende undervisningspligt fra 7 til 9 

år7. En diskussion, som netop blev knyttet til en problematisering af unges 

uddannelsesveje. Problemet fik betegnelsen de tidligt skoleudskrevne. 

 

Undervisningspligt  1960-19758 1975-2008 2008-2016 

I år 7 9 10 

 

 

Specialets krit iske ærinde 

Gennem en historisk optik vil jeg undersøge og iagttage, hvordan et problem (unge uden 

uddannelse) er blevet til som et socialt og sprogligt faktum, gennem iagttagelser. Det er mit 

mål at tydeliggøre forskydninger i den måde problemet er blevet defineret, problematiseret 

og foreslået håndteret – det vil sige forskydninger i forståelsen af ”problem” og ”løsning”. 

På den måde vil jeg sandsynliggøre over for læseren at ”problemet” og, ikke mindst, den 

sociale kategorisering af ”problemgruppen”, siden 1960erne, har været i forandring. Det 

betyder bl.a. at den selvfølgelighed, hvormed vi i dag betragter de unge, der fravælger eller 

frafalder uddannelse som ”et” samlet problem, er resultatet af forhandlinger om et 

vidensgrundlag, og af løbende problem-konstruktioner – i den konstruktionsproces har 

samspillet mellem uddannelsesforskning og –politik haft en væsentlig rolle.  

Formålet med analysen er at tydeliggøre, hvordan unge uden uddannelse er blevet til det vi 

i dag italesætter som et problem, gennem en historisk proces, der bygger på en række 

forskydninger. 

 

                                                
7 (Betænkning nr. 473 1968) (Korsgaard 2012) 
8 Skellet er sat ved 1975 fordi det var året man vedtog den 9-årige udelte grundskole, og nedlagde realskolen. Det 8. 

skoleår blev gjort obligatorisk i 1972/1973, mens det 9. skoleår blev gjort obligatorisk i 1973/1974 (Sekretariatet for 
ungdomsforskning under Statens humanistiske Forskningsråd 1977) 
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1.2  

LÆSEVEJLEDNING 

Kapitel 2 & 3 redegør for analysestrategi og –design, herunder valg af teori og metode. 

Kapitlerne er særligt centrale da overvejelserne heri ligger til grund for den måde 

problemfeltet indkredses, for brugen af begreber, og for den teoretiske og metodiske 

inspiration. Det er overvejelserne i disse to kapitler som former afhandlingens analytiske 

frembringelser. De frembringelser som efterfølgende kan læses i kapitel 4.  

 

Analysen er inddelt efter fire forskellige faser i uddannelsesforskningen og –politikken, 

som er blevet identificeret gennem analyseprocessen. Perioden fra 1960erne til midt-

70erne, midt-70erne og 80erne, fra 90erne til 00erne og en sidste periode, der strækker sig 

fra ca. midten af 00erne til i dag.  

 

Konklusionen finder man sidst i afhandlingen under kapitel 5. 

Perspektiveringen er foretaget på baggrund af konklusionen i kapitel 6, og findes i 

specialets sidste kapitel: kapitel 6.  
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K a p i t e l  2  

ANALYSESTRATEGI 

Hvordan får vi øje på et problem? 

På et overordnet niveau kan man skelne mellem de analyser, der bevæger sig på niveauet 

for strategierne og de, der bevæger sig på niveauet for teknikkerne9. Skellet mellem niveauerne 

handler om, hvorvidt undersøgelserne retter blikket mod den måde, der tænkes på eller 

mod de konkrete handlepraksisser og ledelsesteknikker: eksempelvis hvordan, der konkret 

gøres brug af uddannelsesplaner, vejledningsteknikker mv., dvs. ”måder vi gør på” fremfor 

”måder vi forstår på”. Dette speciale bevæger sig på strategiernes niveau, og i en 

treenighed mellem magt, viden og subjekt, undersøger jeg, hvordan unge uden uddannelse 

er blevet gjort til objekter for viden, og samtidig formet som subjekter (indenfor en 

afgrænset historisk periode). Mine analytiske begreber stammer, som nævnt, i overvejende 

grad fra andres og egne læsninger af Michel Foucault, og hans undersøgelser af forholdet 

mellem politik og viden. Hans perspektiv gør det muligt at afdække historisk distinkte 

måder at tænke på indenfor et bestemt område (O. K. Pedersen 2014), og ikke mindst, at 

vise, hvordan der i enhver social relation findes en dynamisk vekselvirkning mellem magt 

og viden (Foucault 1994). De analytiske dimensioner, jeg har valgt at lægge vægt på i 

analyseprocessen er: problem, løsning og subjekt.     

 

I dette kapitel præsenterer jeg specialets analysestrategi. Kapitlet vil positionere specialet 

indenfor poststrukturalismen, opridse dets teoretiske udgangspunkt, og i samspil hermed 

operationalisere analysens begreber.  

 

 

Det sociales t i lbl iven i et poststrukturalist isk perspektiv  

Ifølge Esmark et al (2005) kan en analysestrategi betragtes som en bestemt praksis, der 

består i at skabe et blik som gør at det sociales tilbliven bliver mulig at iagttage som 

                                                
9 En afhandling kan sagtens beskæftige sig med begge niveauer, men ikke i den samme analyse – det vil, i reglen, kræve 

forskellige analysestrategier og metodiske tilgange at undersøge strategiernes og teknikkernes niveau (N. Å. Andersen 
1999).  
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videnskabelig genstand (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 7). Kapitlet Analysestrategi 

har derfor som formål at fremlægge de strategiske valg, som ligger bag specialets 

iagttagelser. Samt, ikke mindst, at udlægge for læseren, hvordan jeg vil iagttage 

dimensionerne viden, løsning og subjekt indenfor det specifikke sociale rum, som er 

”iagttagelser af unge uden uddannelse som et problem”.  

Åkerstrøm Andersen påpeger: ”Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan 

man som epistemolog10 vil konstruere andres (organisationer eller systemers) iagttagelser som objekt for egne 

iagttagelser m.h.p. at beskrive, hvorfra de selv beskriver.” (N. Å. Andersen 1999, 14).  

Jeg har i dette speciale valgt, at de iagttagelser jeg konstruerer som objekt for egne 

iagttagelser, er uddannelsesforskningens i samspil med uddannelsespolitikkens 

problematiseringer af unge uden uddannelse.   

Når man i en undersøgelse vælger at arbejde med en analysestrategi, så arbejder man med 

baggrund i en forståelse af, at man som undersøger skaber et blik. Det betyder at man 

arbejder ud fra en erkendelse af at den sociale virkelighed er emergent og 

iagttagerafhængig. Derfor vil denne fortælling om unge uden uddannelse som et problem, 

også blive ”min” fortælling herom. En fortælling som er skabt gennem de valg og fravalg, 

jeg har gjort, og gennem mit arbejde med empiri og teori. Selve synsfeltet, der gøres 

iagttagelser indenfor er altså en konstruktion, skabt på en måde, hvor bestemte træk 

oplyses, mens andre henligger i mørke.  

 

I de næste afsnit vil jeg beskrive hvilke teoretiske overvejelser, som ligger bag mine valg.  

Jeg vil vægte at beskrive problematiseringsanalysen, som er det analysestrategiske værktøj, 

jeg har valgt at tage udgangspunkt i – og løbende vende tilbage til, hvordan mit speciale er 

placeret indenfor den poststrukturalistiske tradition.  

 

Poststrukturalismen som posit ion 

Poststrukturalisme er betegnelsen for et filosofisk idéfelt, der er tværdisciplinært og som 

relaterer sig til strømninger indenfor filosofi, psykoanalyse og, ikke mindst, det 20. 

århundredes sprogfilosofi. Den sprogfilosofiske informering,  som poststrukturalismen 

                                                
10 Læs: undersøger, som vælger sig til en særlig måde at undersøge på, der har afsæt i en epistemologisk orienteret 

videnskabsteori (N. Å. Andersen 1999). 
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forbindes med, har betydet en bevægelse fra erkendelsesteorien mod sproget. Hvor sproget 

indenfor erkendelsesteorien almindeligvis betragtes som et neutralt medium, der bekriver 

virkeligheden, og som entydigt kommunikerer mening – så forstås sproget, i et 

poststrukturalistisk perspektiv, som en aktivitet, der skaber mening og som derfor har en 

produktiv rolle, fremfor en redskabsmæssig, formidlende rolle (C. Stormhøj 2006). Den 

poststrukturalistiske position indebærer en erfaring af at virkelighed og erkendelse ikke kan 

adskilles. Sproget skaber mening, men på en tvetydig og ufuldstændig måde. Netop derfor 

tildeles sproget en aktiv, konstituerende rolle i erkendelsesprocessen. Vi kan ikke begribe 

virkeligheden forud for vores begrebsverden, dvs. forud for den tænkning, som forløber 

gennem vores sproglige begreber og kategorier (C. Stormhøj 2006). Som C. Stormhøj 

skriver, ”Poststrukturalismer hævder altså, at det ’virkelige’ umuligt kan skilles fra erkendelsens 

mulighedsbetingelser, som udgøres af sproget, generelt forstået som en betydningsproducerende praksis og 

specifikt som historiske, kollektive dannelser, såsom diskurser, fortolkningsperspektiver og 

begrebsskemaer.” (C. Stormhøj 2006, 16)  

Det betyder, at analyser indenfor den poststrukturalistiske position retter sig mod 

realiteternes mulighedsbetingelser. Man stiller altså spørgsmålet: Hvordan er det som er, 

blevet til for os, indenfor en bestemt meningsfuldhed? (C. Stormhøj 2002, 57-58).  

I et analyseperspektiv betyder det, at jeg vil undersøge hvordan empirien, er det som 

Dahler-Larsen betegner: ”(...) et forsøg på at fæstne en bestemt virkelighedsdefinition, afgivet under 

bestemte betingelser.” (Dahler-Larsen 2005, 236). Her er bliver valget af empiriske kilder 

vigtigt. 

 

Kilder  

I specialet har jeg valgt at tage dokumenter fra uddannelsesforskningen og politisk nedsatte 

udvalg og kommissioner, i ed. Ikke for at skrive uddannelsesforskningens historie, eller for 

at optegne, hvilke uddannelsespolitiske løsninger, vi har set gennem tiden – men for at 

anvende disse, med det formål at undersøge, hvordan de bidrager til historien om, hvordan 

unge uden uddannelse er gjort til et problem11.  

Det vender jeg tilbage til i den analysestrategiske operationalisering. 

 

                                                
11 Kilde-tilgangen er inspireret af Ove K. Pedersens arkæologiske studie af Markedsstaten (O. K. Pedersen 2014) 
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Problematiseringsanalysen  

Gennem en af sine karakteristiske negationer begynder Foucault beskrivelsen af, hvad han 

forstår ved en problematiseringsanalyse. Problematiseringsanalysen skal ikke analysere 

menneskers givne adfærd – for menneskers givne adfærd er et emne for socialhistorien, 

forklarer han i en forelæsningsrække på universitetet i Berkeley i 1983. I stedet er det 

problematiseringsanalysens opgave at undersøge problematiserings-processen, dvs. 

spørgsmålet om: ”hvordan visse forhold, som adfærd, fænomener eller processer, opnår status af et 

problem. Eksempelvis hvordan visse former for adfærd blev karakteriseret og klassificeret som ’galskab’, 

mens andre lignende former for adfærd blev negligeret(...)12” (Raffnsøe, Gudmand-Høyer og 

Thaning 2009, 333).  

Hans antagelse var desuden at den måde, hvorpå man problematiserede et givent 

fænomen, eller en given adfærd, skabte mulighederne for bestemte løsninger. Det er i følge 

A. Fogh Jensen kongenialt med Foucault at betragte problematiseringer som indgang til at 

forstå måden, hvorpå en kultur forstår sig selv og sin verden (A. F. Jensen 2013, 20). 

Fogh Jensen går endda så vidt, som til at betegne Foucaults forfatterskab, som en filosofi 

om problemer og de dispositionelle løsninger, der knytter sig dem. Det er dog væsentligt 

igen at understrege, at der ikke er en envejsrelation mellem et problem og dets løsninger.  

En problematiseringsanalyse af fx unge uden uddannelse, handler ikke om at afvise disse 

fænomeners sociale eksistens, men netop om at betragte hvordan noget eksisterende, har 

været genstand for undersøgelse og regulering på et givent tidspunkt i historien. 

Spørgsmålet i en problematiseringsanalyse er, hvilke elementer der er de relevante i forhold 

til en given problematisering (Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning 2009) – og 

hvordan man vil undersøge ”’den sammenhæng af diskursive og ikke-diskursive praksisformer’ der 

bevirker at noget overhovedet kan gøres til ’genstand for tanken’ i en sådan form at dets sandhed og 

falskhed kan diskuteres, hvad enten der er tale om en ’moralsk refleksion, en videnskabelig erkendelse’ eller 

’en politisk analyse’.” (Ibid., 332). At iagttage problemer på denne måde stiller os over for den 

betragtning at sandheden ikke er en endelig afklaret erfaring, heller ikke indenfor den 

videnskabelige erkendelse. Det er imidlertid en erfaring som er væsentlig fordi ”mit forhold 

til mig selv” og ”mit forhold til andre” er forbundet i denne (Ibid., 332). Derfor er spørgsmålet 
                                                
12 Eksemplet er en reference til det arbejde som Foucault har udført med Galskabens Historie (Foucault 2003a) 
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om, hvordan unge uden uddannelse objektiveres og problematiseres ikke alene et 

spørgsmål om, hvordan dokumenter og udsagn prøver at fæstne en bestemt 

virkelighedsopfattelse – det også et spørgsmål om, subjektet. I gennem sine genealogier har 

Foucault forsøgt at beskrive, hvordan det moderne menneske har gjort sig selv til objekt 

for viden (Foucault 1994; 2008a). Det moderne mennesker er, så at sige, drevet af en vilje 

til sandhed, som udtrykkes ved, at det gør sig selv (sine sociale former og samspil) til et 

objekt for videnskabelig undersøgelse, fx i sociologien eller psykologien. Denne viden 

bliver bl.a. brugt til at udpege bestemte egenskaber hos individerne, der siges at kendetegne 

dem som enkeltpersoner eller som gruppe (Bjerg og Villadsen 2006, 90). Det er denne 

øvelse Foucault betegner som subjektivering. Det der gælder som viden, vores gældende 

sociale virkelighed, formes via et løbende samspil mellem objektivering og subjektivering 

(Dahler-Larsen 2005), og derfor kan disse tre udsagn være gældende samtidigt: ”Samfundet 

er et menneskeligt produkt. Samfundet er objektiv realitet. Mennesket er et socialt produkt.” (Dahler-

Larsen 2005, 237). 

 

Hvorvidt og hvordan man adresserer et givent socialt fænomen som et problem, afhænger 

af den kontekst, som problemet præsenteres indenfor. Der kan findes adskillige eksempler 

på forhold, der ikke blev set på som problematiske, mens de stod på. I dag er fattigdom, 

arbejdsløshed og diskrimination almindeligt accepterede problemstillinger. Det er dog 

problemstillinger, som i et historisk lys, er blevet betragtet som elementer i en 

uproblematisk og almindelig ”tingenes orden” (Edelman 1988, 12). Derimod var fx hekse 

i ledtog med djævelen et almindeligt anerkendt problem i Europa i 1500-1700-tallet. 

Hvorvidt et problem accepteres, afhænger altså også af tid og sted. Konstruktionen af 

årsager til problemerne og fordelingen af ansvar indbefatter en vis kompleksitet: 

”Explanations blame social institutions, social classes, those who suffer, or those who benefit. They may 

locate the cause of problems in regional characteristics, nationality, ethnicity, climate, stage of historical 

development, personality, or a combination of several such categories. They may be concrete or abstract. They 

reproduce the typologies currently fashionable in other news reporting, popular discussion, and academic 

writing. Such diversity is as characteristic of social scientists’ explanations as of popular accepted ones. In 

this form of endeavor the scientific is also the political.” (Edelman 1988, 17).  

At beskrive et problems oprindelse hænger på denne måde sammen med tilskrivningen af 

årsager. Alt efter hvilken årsag man tilskriver problemet, vil løsningen træde frem på en 
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bestemt måde – eller omvendt. I specialet ligger fokus på samspillet mellem problem og 

løsning indenfor uddannelsesforskningen og –politikken.  

 

Magtens former 

Det er samtidig væsentligt at understrege, hvordan det er et endnu et bidrag fra Foucault, 

der gør det muligt at betragte vidensformer som koblet til magt. Med inspiration fra værket 

Sikkerhed, territorium, og befolkning (en række forelæsninger på Collége de France samlet i et 

værk) bl.a., har flere læsere af Foucault understreget hans særlige blik for det 

”styringsrationale”, der kendertegner moderne statsførelse, også kaldet 

”guvernementalitet” (A. F. Jensen 2013) (Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning 2009). 

Selvom det ofte er dette magt-perspektiv, som former den måde man indenfor den 

poststrukturalistiske tradition har anvendt Foucaults teoriapparat i forskning13 - så er det 

væsentlig også at understege, at et fokus på et poststrukturalistisk fokus på en moderne 

magtform, der forbinder magtteknikker med vidensformer ikke er ensbetydende med, at 

den moderne stat kun anvender denne form for magt. Den moderne stat kan også være fx 

disciplinerende og suveræn.  

Pointen er dog, at moderne magt ofte bygger på et liberalstyringsrationale: ”Mens 

suverænitetens mål findes i den selv og den finder sine redskaber i sig selv i form af love, er regeringens mål i 

de ting, som styrer den, det skal søges i perfektioneringen eller maksimeringen eller intensiveringen af de 

processer, den styrer og regeringens redskaber bliver forskellige teknikker i stedet for love (Foucault 

2008c, 107). Derved adskilte det nye styringsrationale sig fra det suveræne, uden dog at 

erstatte den. Den suveræne magtform interesserer sig for styringen i sig selv, mens den, 

ifølge Foucault, nye regeringsform, er optaget af objektet for styring (individerne og 

befolkningen som hele). Derved kom selve magtudøvelsen til at handle om, hvordan 

borgerens handlerum kunne påvirkes. I det ligger der samtidig en forståelse af, at de/den 

man søger at påvirke gennem styring, har en vis grad af frihed (et handlerum, fx til at vælge 

uddannelse fra) – men at styringen arbejder ud fra strategier, der har som mål at indsnævre 

de mulige udfald indenfor dette handlerum (Mik-Meyer og Villadsen 2007).  

                                                
13 se fx (Villadsen, Den indrestyrede borger - Socialpolitikkens nye styringsproblem 2006) (N. Å. Andersen, 

Borgerens kontraktliggørelse 2003) 
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Den nye form for magt, rationaliserer desuden sin udøvelse indenfor et givent område (fx 

undervisningspolitikken), den specificerer sine målsætninger (fx en veluddannet befolkning 

med lige muligheder), og redegør for sine objekter (fx de unge uden uddannelse).   

 

2.1 

ANALYSESTRATEGISKE OPERATIONALISERINGER 

Analysens iagttagelsespunkt er etableringen af unge uden uddannelse som et problem indenfor 

uddannelsesforskningen og –politikken. Jeg spørger ikke til hvem de unge er, men i stedet til, 

hvordan de dukker op som objekter for viden i et spændingsfelt som omfavner både viden 

og magt. I et foucaultiansk perspektiv må magten betragtes som afhængig af 

vidensgenerering – bl.a. til at legitimere sig selv. I dag kan vi betragte, hvordan både de 

kommunale og statslige forvaltninger i stigende grad, benytter videnskabelige eller kvasi-

videnskabelige undersøgelser og logikker til at begrunde forskellige interventioner. Når der 

bliver etableret et område for intervention, bliver der samtidig etableret et område for 

generering af viden (Mik-Meyer og Villadsen 2007, 21). Magt og viden er derved 

gensidigt afhængige, og i dette samspil etableres et ”rum” for den viden, vi skal have for at 

kommunikere omkring unge uden uddannelse. For at kunne ”pege” på, hvem der udgør 

dette ”problem”, hvorfor de er et problem, og for at vi – i forlængelse heraf – kan udføre 

fornuftige (intentionelle) handlinger i relation hertil –  fortolket sådan af os selv og af andre 

(O. K. Pedersen 2014, 329). Det er et rum som hverken er ren politik eller ren viden. Jeg 

retter altså fokus mod de tilfælde, historisk set, hvor unges manglende uddannelsesniveau 

dukker op som et problem, der ønskes ændret, og som man har tilegnet sig viden om  – 

særligt i forbindelse med udsagn fremsat i ”videnskabelige” sammenhænge som 

forskningsrapporter, analyser og undersøgelser eller i form af kommisionsrapporter og 

betænkninger.   

Det stod hurtigt klart at uddannelsesforskningen hentede en stor del af sin argumentation 

for, hvorfor undersøgelser af unge uden uddannelse var interessante, i den 

uddannelsespolitiske interesse for at nedbringe denne gruppe. Jeg fandt det derfor ikke 



 

 
 

15 

hensigtsmæssigt at adskille den politiske problematisering af de unge uden uddannelse fra 

den videnskabelige problematisering.  

Min empiri består som tidligere nævnt af dokumenter. I arbejdet med dokumenter vælger 

mange at skelne mellem de tekster, som angiver løsningsforslag og praksis indenfor fx 

uddannelsesområdet og de tekster, der fremstår som ”forskning”, dvs. ud fra et mere 

videnskabeligt perspektiv undersøger et givent genstandsfelt. Førstnævnte kalder 

Åkerstrøm Andersen (2003) de refleksive tekster. Refleksive tekster er tekster, der 

problematiserer gældende praksis. I modsætning hertil er teoretiske tekster dokumenter der 

består af statistiske materialer, analyser og undersøgelser, som er udtryk for den viden man 

har tilegnet sig på et særligt område. En ren sondring mellem refleksive og teoretiske 

tekster er primært et analysestrategisk greb (Niels Åkerstrøm Andersen, 2003). En sådan 

distinktionen kan være vanskelig at opretholde empirisk. Det skyldes at de refleksive 

dokumenter ofte støtter sig til teoretiske tekster, der ud fra en mere videnskabelig tilgang 

undersøger unge uden uddannelse, og omvendt. Som eksempel fra empirien kan nævnes et 

politisk nedsat udvalg som i 196814 anvendte materiale fra Socialforskningsinstituttet (SFI) 

for at understøtte sine pointer. Den ofte tætte forbindelse mellem politik og videnskab, gør 

sondring mellem et ”refleksivt” og et ”teoretisk” dokument vanskelig. Når man læser 

Åkerstrøm Andersens distinktion mellem de to teksttyper, bliver det tydeligt at han 

arbejder systemteoretisk, og dermed skelner mellem et politisk og et videnskabeligt system.  

Det er dog en pointe i sig selv, at det politiske ofte støtter sig til det videnskabelige, og at 

det videnskabelige ofte undersøger indenfor rammerne af det, som fremsættes som 

løsningsforslag eller politiske målsætninger: De er interagerende. Jeg foretager sondringen 

for at vise hvordan specialets fokus ikke er rettet mod enten den ene eller den anden 

teksttype, men at det empiriske fokus derimod søger mod det punkt, hvor sådanne 

teksttyper støtter sig til de samme fortællinger – til den samme viden.  

I min analyse har jeg primært lagt vægt på dokumenter, hvis tilblivelsesformål har været 

genere viden. Derfor behandles politiske diskussioner, forhandlinger og 

principprogrammer ikke i analysen.    

Et fællestræk ved det empiriske materiale, som er inddraget i analysen er at dokumenterne 

er offentligt tilgængelige. Det er enten dokumenter, som direkte udspringer fra 

                                                
14 Udvalget nedsættes af daværende undervisningsminister for at afgive betænkning om undervisningspligtens udvidelse. 
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statsapparatet (kommissionsrapporter og deslige) eller tekster fra organisationer som 

Socialforskningsinstituttet, AKF, CeFU mv. Jeg undersøger hvordan kommissioner, 

rapporter og analyser, som er offentligt tilgængelige, har undersøgt ”unge uden 

uddannelse” som et problem. 

Analysen er bygget op som en kortlægning af et vidensgrundlag og tager afsæt i en læsning 

af de udsagn, der knytter sig til betragtninger af unge uden uddannelse som et problem 

indenfor undersøgelser af unges uddannelsesvalg og -veje. Uddannelsesforskningen er 

nødt til at begrunde sine udsagn, ellers ophører den med at være videnskab. Det er bl.a. 

disse begrundede udsagn, som jeg i denne afhandling har valgt at se nærmere på: hvordan har 

man fra 1960erne til i dag begrundet at unge uden uddannelse er et problem som kan 

undersøges, og hvordan gør det disse unge til objekter for viden og frembringer bestemte 

subjektiveringer15?   

Der er tale om en diakron analyseproces, som bevæger sig frem med et kronologisk præg. 

Det kronologiske præg kommer til udtryk i brugen af periodeinddelinger, som skifter, når 

der sker forskydninger i måden hvorpå unge uden uddannelse problematiseres. 

Formålet med det at foretage denne type diakrone problematiseringsanalyse, er at jeg 

gennem analysen bliver i stand til se forskydninger i den måde, hvorpå man, over tid, har 

defineret, undersøgt og begrebssat unge uden uddannelse. Man kunne fx godt stille det 

meget ”grundlæggende” spørgsmål til specialet her, hvem defineres som ”de unge”. Til det 

må jeg blot svare: ”det afhænger af, hvorfra vi iagttager”. Helt konkret: hvilket dokument 

vi kigger i og indenfor hvilken kontekst og tid, dette dokument blev skrevet.   

 

Forfatterfunktionen 

De dokumenter jeg inddrager i analysen er udarbejdet af fageksperter indenfor 

uddannelsesforskningen og –politikken16. I flere af de dokumenter jeg anvender empirisk 

er der en tydelig markering af det organisatoriske snarere end det personlige ansvar for 

dokumentet. Med det mener jeg, at det er organisationen, der fremhæves som afsender, fx 

Socialforskningsinstituttet og Socialkommissionen – mens de konkrete konsulenter, 

fuldmægtige og forskere, der har skrevet teksterne træder i baggrunden. En sådan 

                                                
15 Se problemformuleringen, underspørgsmålene i) og ii).  

16 Med fageksperter indenfor uddannelsespolitikken mener jeg de forskere, politikere mv., der sidder med i kommissioner 
og udvalg. 
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nedtoning af det personliges relevans karakteriserer ifølge Dahler-Larsen bureaukratiske 

organisationer, hvilket: ”(...)betyder, at dokumentets mening ikke rimeligt lader sig afkode ud fra en 

’dyb’ og ’autentisk’ mening hos forfatteren som personlig og subjektiv aktør, og det er derfor måske mere 

gavnligt at tale om en forfatterfunktion snarere end en forfatter (Dahler-Larsen 2005, 242). I 

analysen vælger primært at referere til den organisation, der er afsender.    

 

Operationalisering af subjektet 

Inspirationen til, hvordan jeg i specialet vil forstå subjektet, er hentet fra det som nogle vil 

betegne som den sene Foucault17. I et efterord til Hubert L. Dreyfus og Paul Rabinows bog 

Michel Foucault – Beyond Structuralism and Hermeneutics (1982), kommenterede Foucault selv sit 

forfatterskab således: 

”I would like to say, first of all, what has been the goal of my work during the last twenty years. It has not 

been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate the foundations of such an analysis. 

My objective, instead, has been to create a history of the different modes by which, in our culture, human 

beings are made subjects.18” (Dreyfus og Rabinow 1982, 208) 

Læses Foucaults andre store temaer, som fx viden og magt, ind i dette selverklærede mål 

om at skabe en historie om de forskellige modus operandi, hvormed mennesket i vor kultur 

er blevet gjort til subjekter, så tyder citatet på, at magt og viden kan tænkes som 

dimensioner for studier af subjektet. I min undersøgelse af hvordan unge uden uddannelse 

bliver gjort til objekter for viden, benytter jeg netop denne læsning af Foucault, og ser 

derved viden og magt, som forbundet med etableringen af forskellige subjekt-positioner, 

som enten kan antages eller afvises af den enkelte unge19.  

I den foucaultianske reformulering af magtbegrebet som en ’produktiv magt’, der ikke er 

rettet mod undertrykkelse eller udbytning (selvom dette kan finde sted), sker 

subjektiveringen bl.a. ved at magten retter sig mod at fremelske bestemte kvaliteter og 

evner hos individet (Mik-Meyer og Villadsen 2007, 17-20); ”Magten er skabende, idet den 

                                                
17 Blandt de der har beskæftiget sig særskilt med Foucaults forfatterskab er der forskellige udlægninger af hvorvidt 

forfatterskabet skal inddeles i faser eller ej. Denne afhandling indeholder ikke en diskussion af Foucaults forfatterskab 
som sådan, ej heller dets faser. Jeg ønsker hverken at procedere for, at Foucaults værker kan samles under et 
overordnet tema, en metode eller et begreb (fx magt, dispositiv mv.) - eller at fremføre argumenter for brud mellem en 
”tidlig” og ”senere” Foucault. Derfor fremsætter jeg heller ikke kritik af fx Dreyfus og Rabinows udlægning af 
Foucaults fase-inddelte forfatterskab (se evt. N. Å. Andersen 1999, A. F. Jensen 2013). 

18  Fremhævning er gjort i forbindelse med citatets optræden i denne afhandling. 
19  Hvorvidt subjekt-positionerne som jeg fremanalyserer i specialet de antages eller afvises af de unge kan jeg dog ikke 

sige noget om på baggrund af den forhåndenværende undersøgelse.  



 

 
 

18 

virker ved at gøre individer til – og få individer til selv at gøre sig til – bestemte subjekter” (Mik-Meyer 

og Villadsen 2007, 17). Eller, som Slavoj Žižek beskriver det; at få subjekter til at 

”antage” en subjekt-position. Hvilket vil sige at få en særlig egenskab, kvalitet eller lignende 

til at træde frem, hvorved individet kan antage en særlig skikkelse eller karakter (Žižek 

2010). Hos Lacan kan man finde en beskrivelse af subjektet (selvet) som det stik modsatte 

af subjektivering. Pointen er, at hvis man foretager den abstraktion, at man kan fraskrive 

sig mangfoldigheden af forskellige subjektiveringsmåder og udviske: ”hele den erfaringsfylde, 

der ligger i den måde, individerne ”lever” deres subjekt-positioner på, står man tilbage med en indholdsløs 

plads, der før var fyldt med denne rigdom, og dette oprindelige tomrum, denne mangel på struktur, er 

subjektet.” (Žižek 2010, 227) Og som jeg læser denne pointe, så ligger den i tråd med den 

poststrukturalistiske anti-essentialisme. Det skal blot forstås som en abstraktion, til at 

beskrive, hvordan individets relationer til det samfundsmæssige skaber mulighederne for at 

”antage” bestemte subjekt-positioner. Positioner, der kan genkendes og forstås, både 

subjektet selv og af andre.    

I analysen af unge uden uddannelse bliver udfordringen derfor at se efter, hvilke 

egenskaber som problematiseringerne tilskriver de unge (som ikke opnår et ønskeligt 

niveau for uddannelse). Hvilke egenskaber og karakteristika lægger undersøgelser og 

politiske problematiseringer vægt på i beskrivelserne af unge uden uddannelse?  

Specialet tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i den poststrukturalistiske erkendelse af, 

at mennesket kan betragtes som skaber af sin egen verden. Men at der samtidig foregår en 

gensidig påvirkning, hvor de konstruktioner som skabes også virker tilbage på 

menneskene. Det betyder at ved den handling, hvor vores forskellige ”produkter”, både de 

fysisk og de sprogligt skabte, forlader os, vil de krystalliseres i strukturer, der rækker ud 

over det enkelte menneske i tid og rum. Derfor er vi som mennesker, også som det vi 

kalder individer (el. subjekter), uløseligt forbundet til vores samfundsmæssige sammenhæng. 

Heri ikke bare formes vi: det er i vores samfundsmæssige, konkrete sammenhæng, at vi 

finder det reservoir af socialt defineret viden, vi kan internalisere, for på den måde at 

udtrykke, definere og realisere ”hvem vi er”. I undersøgelsen viser jeg, hvordan konkrete 

objektiveringer har skabt bestemte subjekter – jeg viser ikke, hvordan eller om, de unge 

bruger disse sociale konstruktioner til at udtrykke ”hvem de er” i konkrete sammenhænge 

som fx i skolen, hos studievejlederen mv.   
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K a p i t e l  3  

ANALYSEDESIGN OG BLINDE PLETTER 

Kapitlet besvarer først spørgsmålet om, hvordan jeg metodisk behandler min empiri og 

informationerne heri. Analysedesignet er knyttet til analysestrategien, alligevel har jeg dog 

valgt at adskille de metodiske overvejelser fra de analysestrategiske operationaliseringer (se 

kapitel 2). Det gør jeg for at øge ”læsevenligheden”, samt i håb om at den separate 

gennemgang af den metodiske behandling og de analysestrategiske operationaliseringer vil 

højne gennemsigtigheden ift. specialets bearbejdning af empirien.  

Dernæst besvarer kapitlet spørgsmålet om, hvordan de analytiske og teoretiske præmisser, 

som ligger til grund for specialet, former mulighederne for at opnå indsigter gennem 

analysen (3.3.1 og 3.3.2).   

 

3.1 

DOKUMENTER OG DOKUMENTUDVÆLGELSE 

Jeg valgte at indlede min undersøgelse med at læse både antologier, artikler, og 

kommissionsrapporter og lign., for på den måde at ”starte et sted” og tilegne mig indsigt i 

emnet. Analysens første kildeudvælgelse blev foretaget på baggrund af denne læsning. 

Derefter har jeg forsøgt at kombinere mine læsninger med søgninger indenfor kilderne, 

også kaldet ”Snebold-metoden” (N. Å. Andersen 2003). Metoden går ud på at man ser på, 

hvilke andre dokumenter, som det udvalgte dokument henviser til. Det er en 

dokumentudvælgelsesstrategi, der går ud på at lade teksterne udpege andre tekster. Denne 

strategi er blevet kombineret med generelle emnesøgninger i forskellige 

biblioteksdatabaser. På denne måde har jeg forsøgt at få et så fyldestgørende billede som 

muligt af det vidensgrundlag, der understøtter betragtninger om unge uden uddannelse 

som et problem. Strategien bag de første kildelæsninger jeg foretog, var at afsøge området 
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og danne mig et billede af, hvilke beskrivelser og hvilken viden, der kendetegner mit 

genstandsfelt. 

Jeg begyndte derefter at udvælge mine primære kilder på baggrund af, hvorvidt jeg 

oplevede at de blev citeret i andre analyser, eller i antologierne og artiklerne. På den måde 

lagde jeg vægt på at dokumenterne havde en form for ”autoritet” indenfor problemfeltet. 

Om autoritet og udvælgelse af kilder, skriver Ove K. Pedersen i Markedsstaten (2014) at 

det at finde tekster, der har autoritet ved den første læsning af kildematerialet, drejer sig om 

at finde de tekster som er forfattet af personer eller organisationer, hvis publikationer 

senere er blevet lagt til grund for andre publikationer; ”og derfor må siges at indgå i en fagspecifik 

beskrivelse af en bestemt problematik.” (O. K. Pedersen, Markedsstaten 2014, 47). For at 

afgøre, hvornår mit samlede kildemateriale var tilstrækkeligt dækkende til at give indsigt i 

problematikken, benyttede jeg det man kan kalde en mætningsstrategi. Det vil sige at jeg 

afsluttede indsamlingen af kilder, da jeg vurderede, at der tegnede sig et vist mønster og en 

vis regularitet, i dokumenternes beskrivelser og italesættelser af et problem (Phillips og 

Schrøder 2005). 

Et fællestræk ved det empiriske materiale, som er inddraget i analysen, er at det er uddrag 

fra dokumenter som er offentligt tilgængelige og som primært undersøger en dansk 

kontekst. Det er enten dokumenter, som udspringer fra statsapparatet, men har et 

vidensgenererende formål  (fx betænkninger og kommissionsrapporter) eller dokumenter 

fra Socialforskningsinstituttet, CeFU, DPU, AKF mfl. som repræsenterer ”fagekspertisen” 

indenfor uddannelsesforskningen mfl.  

 

3.2 

SKEMA OG NVIVO TIL TEKSTLÆSNING 

Efter første gennemlæsning af min empiri, og udvælgelsen af relevante dokumenter, 

foretog jeg en mere struktureret kildelæsning på baggrund af skemaet som ses i bilag 1. Jeg 

foretog ikke en tekstkodning i traditionel forstand, men lod i stedet mine dokumenter og 

de selekterede udsagn genlæse med udgangspunkt i analysestrategien og skemaet. Det har 
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været en øvelse mellem at sikre stringens i den måde empirien gribes an og bearbejdes – og 

så samtidig være i stand til at opfange forskydninger og udviklinger gennem min diakrone 

læsning af kilderne. Min tekstlæsning har i højere grad haft sin lighed med emnekodning og 

deskriptiv kodning, fremfor den type analytiske kodning, der prøver at afsløre hvad tekst 

og udsagn ”i virkeligheden” handler om (Campbell, et al. 2013).  

Ideen med at foretage en tekstlæsning og udvælge særlige tekstbider, er, at hele rapporter, 

analyser mv. ofte vil indeholde mange informationer, som, hvis ikke de sorteres, kan 

”mudre fortællingen til” (Ibid.).  

På baggrund af min læsning af bl.a. antologier og tidsskrifter forud for analyseprocessen, 

mener jeg at have tilegnet mig en god indsigt i problemstillingen – jeg er samtidig 

eneforfatter til specialet, og har derved en privilegeret indsigt i, hvordan jeg har valgt at 

forme specialets analysestrategiske ramme. Derfor, og af mere pragmatiske årsager som  fx 

økonomi og tid, foretog jeg tekstlæsningen alene.  

For at strukturere og lette arbejdet med at analysere empiriens omfangsrige 

dokumentmateriale, valgte jeg at benytte computerprogrammet NVivo. NVivo blev brugt 

til at strukturere den analyseproces, som jeg foretog på baggrund af skemaet. I NVivo 

brugte jeg funktionen ”memo” til at holde styr på den analytiske proces og funktionen 

”nodes” til at ordne udsagn20. 

3.3  

AFHANDLINGENS BLINDE PLETTER 

I dette afsnit vil jeg diskutere de analytiske og teoretiske præmisser for specialet, og ikke 

mindst hvilken betydning de har for, den viden der er skabt. Når man vælger et fokus, en 

fiksering og et teoretisk ståsted, vil der altid være noget som det analytiske blik vil glide hen 

over og ikke fæstne sig ved. Det er ikke et problem. Men det er alligevel noget man bør 

forholde sig til. 

 

                                                
20 Jeg brugte NVivos Mac-version. 
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3.3.1  

TEORI 

I det foregående kapitel beskrev jeg den poststrukturalistiske position med det formål at 

vise, hvordan denne position rummer nogle særlige muligheder for at gøre iagttagelser af 

unge uden uddannelse. Disse iagttagelser bygger på en erkendelse af at det sociale ikke 

antager en objektiv realitet, som ligger forud for vores erkendelser heraf.  Det samme 

gælder for iagttagelserne i dette speciale. Det betyder også at empirien formes af min 

erkendelse. Jeg ser visse ting, jeg fremhæver visse ting, og jeg tolker dem indenfor et 

afgrænset begrebsapparat, som er knyttet til en videnskabelig tradition, der fremhæver det 

sociales (og derved også denne analyses) kontingens. Det betyder dog langt fra, at 

analysens erkendelser skal forstås som relativistiske synspunkter. Selvom en anden 

studerende eller forsker kunne finde andre fortællinger ved at se på empiriens materiale, 

betyder det ikke at den fortælling som jeg fremhæver, er vilkårlig. Det jeg beskriver er 

kildernes faktiske fremsatte udsagn, og hvordan de har dannet mulighed for iagttagelser af 

et objekt og et subjekt.  

Specialets poststrukturalistiske udgangspunkt har den umiddelbare konsekvens, at 

afhandlingens kritiske potentiale ikke skal findes i en endelig afsløring af, hvorfor unge uden 

uddannelse er et problem eller hvem de unge, der falder fra er – og slet ikke den endnu mere 

normative vurdering af hvad, der kan gøres for at ”løse problemet med at unge dropper ud 

og falder fra”. Specialets mål er ikke at finde ind til problemets ”endelige og ufravigelige” 

kerne. Der gives ingen kausale forklaringer, i traditionel forstand. 

Dét specialet kan, og vil, er derimod at iagttage, hvordan et problem (unge uden 

uddannelse) er blevet til som et socialt og sprogligt faktum, gennem iagttagelser. Og at vise, 

hvordan disse iagttagelser bygger på forskydninger i den måde unges uddannelsesvalg og –

veje er blevet problematiseret gennem tiden.  
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3.3.2  

DESIGN OG OPERATIONALISERINGER 

Herunder er valgt to spor, som jeg i specialet har ”operationaliseret og designet” mig væk 

fra. De har bl.a. at gøre med geografi (som en ”stille” præmis) og tid (knyttet til en 

eksisterende institutionel orden). Jeg påstår ikke at dette på nogen måde er en 

fyldestgørende fremlægning af analysestrategiens blinde pletter, da dette ville være en de 

facto umulig øvelse. 

  

Geografi  

Det er et uomgængeligt arbejdsvilkår for den analysestrategi, som jeg har anlagt, at man 

ikke kan følge alle de spor, som kunne være interessante (og relevante) for ens 

undersøgelse, men: ”Der må træffes nogle valg” (Villadsen 2002, 89). Et af disse valg går ud 

på, at fravælge en undersøgelse af, hvordan udenlandske undersøgelser har påvirket 

vidensgrundlaget indenfor det fællesskab vi kalder Danmark. Det ligger implicit i 

undersøgelsens design, at der findes en forestilling om en nation, Danmark, og at det er 

her – indenfor denne ramme – at  analysen og analysens forfatter tager sit afsæt. Dvs. det 

forudsættes at der findes et område på kortet kaldet Danmark, som kendetegnes ved at 

have en stat, der udøver autoritet over netop dette ”sit territorium” (O. K. Pedersen 2014) 

– det gælder også indenfor det uddannelsespolitiske område. Desuden ligger det måske 

implicit at denne geografiske afgrænsning spiller en rolle, men hvilken rolle er det svært at 

sige noget fornuftigt om, når der ikke er foretaget nogle sammenligninger med andre 

lande. Det internationale spor er ikke blevet fulgt. Transnationale organisationer som EUs 

og OECDs indflydelse på konstitueringen af en (måske særlig) dansk tilgang til, og viden 

om unges uddannelsesvalg og -veje, er ikke undersøgt.  I 1950erne og 60erne kunne man i 

internationale rapporter og resolutioner se forskellige fortalere for forlænget skolegang, der 

knyttede uddannelse med teknologiske fremskridt og økonomisk vækst. I en publicering 

fra 1962 konkluderede et nyoprettet OECD, at investering i uddannelse var en 

forudsætning for økonomisk vækst og at kun økonomisk vækst kunne give reelt indhold til 
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et ideal om ”lige muligheder for uddannelse”. Et ideal, som man derfor må formode 

eksisterede internationalt og ikke kun har formet uddannelsessystemet i en dansk kontekst 

(OECD 1962). OECDs interesse i uddannelse er ikke blevet mindre med årene og man 

kan løbende se rapporter, hvori fx OECD-landenes ressourceanvendelse, dvs. udgifter til 

uddannelse, sammenstilles med den andel af befolkningen, indenfor hvert land, der opnår 

en videregående uddannelse (Andersen, et al. 2005)21.  Da OECD i 1997 lancerede 

PISA22 blev der sat turbo på de internationale sammenligninger på uddannelsesområdet, 

også i dansk kontekst. Det kunne ses direkte i den hjemlige debat om 

uddannelsessystemet. At disse internationale rapporter og organisationer gennem tiden har 

påvirket debatterne om unge og uddannelse i Danmark, og ikke mindst vores viden om, 

hvordan det er et problem når unge ikke tager en uddannelse, kan der sandsynligvis gøres 

flere iagttagelser af. Det ligger dog uden for rammerne af dette speciale. 

 

Tid 

Alle analysens iagttagelser og empiriske nedslag falder indenfor perioden 1960 til i dag. Det 

betyder bl.a. at de ligger efter velfærdsstatens konstituering. Det betyder samtidig at 

uddannelsessystemerne allerede havde gennemgået en formel demokratisering. Med den 

valgte analysestrategi henligger muligheden for at iagttage opkomstbetingelserne for 

uddannelse som en bestemt form for institutionel orden i mørke. Uddannelse blev 

institutionaliseret, systematiseret og organiseret lang tid før velfærdsstatens opkomst. 

Denne institutionaliseringsproces kan bl.a. ses som forudsætningen for at skelne mellem 

formel og uformel (ud)dannelse, på den måde som vi gør i dag. Sidstnævnte er ligeledes en 

forudsætning for de betragtninger om unge og uddannelse, vi gør i dag, og for 

problematiseringen af unge uden uddannelse gennem tiden. Belysninger af skolens og 

uddannelsessystemernes opkomst kalder på andre analytiske veje, fx en genealogi.  

                                                
21 En videregående uddannelse kan defineres på flere måder – i OECD’s ’tertiary educations’-definition, svarer 

oversættelsen til en videregående uddannelse af mindst 2 års varighed (Andersen, et al. 2005).  
22 PISA er en international organisation, der har til formål at evaluere internationale uddannelsessystemer hvert 3. år ved 

en vurdering af de 15åriges kompetencer indenfor fagene; læsning, matematik og naturvidenskab (OECD WEB).  
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Desuden ville man med en klassisk genealogisk analyse potentielt være fristet til at trække 

tråde tilbage til ungdomsarbejdsløsheden i 1930erne,23i en undersøgelse af unge uden 

uddannelse – og måske længere endnu (Foucault 1994; 2008a; 2008b).   

 

Empiriens tidslige ”afslutning” indenfor min egen samtid kan ligeledes betragtes som en 

analytisk udfordring. Det kan vise sig at de historiske forskydninger i beskrivelserne af 

unge uden uddannelse træder tydeligere frem om et, fem, ti eller tyve år. Jeg kan altså ikke 

vide, om jeg besidder en slags analytisk og historisk ”langsynethed”, der resulterer i at 

konturerne, dvs. forskydningerne, vil træde tydeligere frem om nogle år. Det er dog en 

risiko jeg må løbe, da iagttagelser af samtiden – i relation til det historiske – giver en unik 

mulighed for at pege på hvilke tendenser, der potentielt kan blive afgørende for fremtidige 

beskrivelser, italesættelser og håndteringer af ”problemet” unge uden uddannelse. Med de 

usikkerheder det nu engang indebærer.   

 

                                                
23 I 1930erne handlede uddannelsespolitikken om uddannelse af de ikke-faglærte unge, som betragtedes som særlig udsatte 

for uheldige påvirkninger af ”utrygge” tider (N. J. Jensen 1994). 
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K a p i t e l  4  

ANALYSEN  

 

Dette kapitel er en kortlægning af den dobbelte historiske proces, hvormed unge uden 

uddannelse er blevet gjort til objekter for viden, og samtidig formet som subjekter. Jeg har 

benyttet et skema24 til tekstlæsning, som bygger på mine analysestrategiske 

operationaliseringer – og desuden stillet følgende spørgsmål til de årtier og de dokumenter, 

der indgår i analysen: Hvilke begivenheder, temaer og relationer italesætter kilden? – 

spørgsmålet stilles for at kunne afdække og redegøre for historiske temaer med relevans 

for analysespørgsmålet. Ved at gå frem efter disse undersøgelseskriterier, vil jeg med 

analysen besvare problemformuleringen: 

 

Hvordan konstrueres unge uden uddannelse (fra 1960 til i dag) indenfor uddannelsesforskningen og -

politikken, som et problem – hvilke koblinger kan jeg iagttage mellem forskellige problematiseringer og 

uddannelsespolitiske løsninger – og, hvordan formes unge uden uddannelse som subjekter, gennem den 

måde, hvorpå de problematiseres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Se bilag 1 
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4.1  

1960ERNE TIL MIDT-1970ERNE 

Undervisningspligtens udvidelse og en tro på mere og bedre viden 

I 1960erne gik det politiske apparat i gang med at indrette uddannelsessystemet efter en 

omstilling til det højtindustrialiserede samfund. Det betød bl.a. at man påbegyndte den politiske 

proces for en udvidelse af den generelle undervisningspligt (Betænkning nr. 473 1968). 

14-års alderen var et vigtig alder, når det kom til unges uddannelsesvalg og 

 –veje. Det skyldes at uddannelsessystemet var indrettet sådan at eleverne i folkeskolen 

efter 7. blev delt i en mere teoretisk og en mere ”praktisk” orienteret afdeling: Realskolen 

og 8-10. klasse. I 1968 resulterede denne deling i at knap halvdelen af de unge kom i 1. real 

efter 7., knap halvdelen i 8. klasse, mens knap en tiendedel gik ud af skolen direkte efter 7. 

klassetrin (Ørum 1971). Det var bl.a. for at sikre denne tiendedel mere skolegang, at der 

blev sat skub i processen for en udvidelse af den obligatoriske undervisningspligt.    

Udover en problematisering af den gruppe, som forlod skolen efter 7. klasse, bar 1960erne 

frem til midt-1970erne præg af at være en periode med generel velfærdsplanlægning 

(Villadsen 2006). Statsadministrationen sigtede i denne periode mod at finde ud af, 

hvordan den bedst kunne indrette samfundets institutioner således at den størst mulige 

andel af befolkningen blev frigjort fra ”ulige muligheder”: “(...) en yderst optimistisk 

planlægningsstrategi, som tildelte offentlige fageksperter den altafgørende rolle i forhold til at definere velfærd, 

sociale problemer og metoder til problemløsning.” (Villadsen 2006, 48)  

Indenfor uddannelsesforskningen kan denne tendens iagttages i den måde resultaterne fra 

ungdomsundersøgelserne blev inddraget i betænkning nr. 473. Ungdomsundersøgelserne 

blev udarbejdet af det dengang relativt nyoprettede Socialforskningsinstitut25. Ved at 

trække på resultater fra socialforskningsinstituttets (SFI) ungdomsundersøgelse, lånte 

betænkningen en ekspertdiskurs. To undersøgelser, der fokuserede på klasseforskelle i 

uddannelse (ungdomsundersøgelsen og forløbsundersøgelsen) blev i 1960erne igangsat ud 

fra en betragtning om, at der manglede viden om, hvorfor nogle unge fortsatte ad 

uddannelsesvejen efter 7. klasse, mens andre ikke gjorde (Ørum 1971). Problematiseringen 

                                                
25 Socialforskningsinstituttet blev oprettet i 1958 – og er siden også blevet kendt under forkortelsen SFI (WEB: SFI 

2015) (Betænkning nr. 170 1957). 
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af de tidligt skole udskrevne tog primært afsæt i det velfærdspolitiske ideal om lige 

muligheder.  

 

 

 

4.1.1  

DE TIDLIGT SKOLEUDSKREVNE  

De tidligt skoleudskrevne er den betegnelse som i 1960erne primært blev brugt om unge, 

der forlod folkeskolen før eksamen i 9. klasse (N. J. Jensen 1994) (Lebel 1970) 

(Betænkning nr. 473 1968). Det var unge som ikke havde anden uddannelse end 

grundskolens 7. klassetrin26.  

Jeg er ikke den første til at tegne forbindelseslinjer mellem betegnelsen ”de tidligt 

skoleudskrevne” og andre betegnelser for unge, der fravælger uddannelse. I bogen 

Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv (2003) sidestiller Erik Jørgen Hansen det 

problemkompleks som, i 1970’erne og frem, blev behandlet under overskriften restgruppe, 

med de tidligt skoleudskrevne (Hansen 2003). Det samme gør N. J. Jensen i Restgruppebegrebets 

historie fra 1994. I disse analyser iagttages ’de tidligt skoleudskrevne’ som en forløber til det 

problem, som i løbet af 1970erne fik betegnelsen ”restgruppen”, og som senere kom til at gå 

under betegnelsen ”unge uden uddannelse”. Selvom jeg vil understrege at de omtalte 

”grupper” ikke defineres på samme vis, kan der iagttages sammenfald i forhold til, hvordan 

deres samfundsposition beskrives som et problem.  

Når Jensen og Hansen betragter disse betegnelser i forlængelse af hinanden, så skyldes det 

en iagttagelse af at problem-argumentationen omkring de tidligt skoleudskrevne og restgruppen 

ligner hinanden i betydelig grad. Problematiseringen af begge betegnelser tager afsæt i 

statistiske analyser, der identificerer en gruppe unge som har et uddannelsesniveau, der 

afviger fra resten af den respektive ungdomsårgang ved at være lavere. Derfor er et vægtigt 

argument for politisk handling (gennem tiden) at disse grupper af unge (potentielt) kan få 

sværere ved at opnå (den rette/optimale) tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed kan 
                                                
26 I nogle tilfælde tog de tidligt skoleudskrevne 8. klasse med, men 7. klassetrin blev fremhævet fordi undervisningspligten 

på daværende tidspunkt ophørte efter syvende. I 1960erne var uddannelsessystemet bygget op således at 7. Klasse var 
det sidste obligatoriske klasse trin, herefter deltes en ungdomsårgang op mellem dem, der gik videre i 1. real og dem, 
der tog 8. klasse. Realafdelingen havde også tre trin, i stil med 8., 9. og 10. klasse - men blev anset som den vej, der ledte 
over i gymnasieskolen (E. J. Hansen 1971).  
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ende i en position, der iagttages som på en gang uønsket og afvigende. En sådan position 

iagttages som et problem for den enkelte og for samfundet som hele27. Det, der adresseres, 

er i alle tilfælde et fravalg af uddannelse, der i udgangspunktet er valgfrit.  

Denne måde at bygge en problem-argumentation op på gælder både for de tidligt 

skoleudskrevne, restgruppen, unge uden uddannelse, de skoletrætte og de udsatte unge (se 

bl.a. (Socialkommissionen 1992) (E. J. Hansen 1971) (Elsborg, Jensen og Seeberg 

2005) (Pless 2009) mfl.) – og det er en sådan regelmæssighed i måden, hvorpå 

argumentation og problematisering opbygges, der gør det muligt at betragte disse 

betegnelser i forlængelse af hinanden. MEN måden hvorpå de defineres, måden hvorpå de 

undersøges som problem, de løsninger problemet tilskrives og den subjekt-forståelse, der 

skabes i objektiveringen af de tidligt skoleudskrevne og fx unge uden uddannelse, adskiller 

sig dog markant på flere områder. Det vil jeg vise i denne analyse. 

 

En væsentlig forskel på de tidligt skoleudskrevne og restgruppen er, som nævnt, at de 

tidligt skoleudskrevne afgrænses ved at være de, som forlader grundskolen efter 

undervisningspligtens ophør, og dermed mangler den ”almene dannelse”28, der kommer af 

at forsætte skolegang efter 7. klassetrin. De tidligt skoleudskrevne mangler et alment grundlag 

og derfor sammenlignes denne gruppe med de, der fortsætter på 8.-9. klassetrin el. i 

realskolen (se fx Betænkning nr. 473 1968).  

Restgruppen defineres ved ikke at være i besiddelse af en ungdomsuddannelse: enten 

erhvervs- eller studiekompetencegivende (se afsnit 4.2 og frem) og sammenlignes med de, 

der får en ungdomsuddannelse.  

Det betyder at løsningen for de tidligt skoleudskrevne finder sted indenfor rammerne af 

grundskolen. Det er først og fremmest et spørgsmål om, at få de unge indraget i 

samfundets fællesskab ved en generel lovændring som omfatter hele populationen: en 

udvidelse af den obligatoriske undervisningspligt. Problemet ”restgruppen”, tager derimod 

afsæt i at der er en gruppe unge, som ikke søger en ungdomsuddannelse efter grundskolen, 

                                                
27 Bygger på læsninger af bl.a. Betænkning nr. 473 1968, SFI 1968, E. J. Hansen 1971 og Betænkning nr. 559 1970.   
28 Almen dannelse kan betragtes som den form for dannelse, der ikke er afgrænset til noget specifikt fagligt indhold (dansk, 

matematisk mv., men ruster de unge til samfundslivet mere generelt. I dette tilfælde sættes den almene dannelse 
indenfor de ”institutionelle rammer” af udskolingens sidste år, og skal i højere grad betragtes som ”noget der gælder for 
helheden”. I de senere år er begrebet ofte sat i forbindelse med gymnasieskolerne, da det i deres formål fremgår at de 
skal være studieforberedende og almendannende. 

    Se:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172814 
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og hertil knyttes initiativer vedrørende overgangen mellem grundskole og 

ungdomsuddannelse. Men ikke i form af en totaliserende lovændring, der påbyder alle unge 

at tage yderligere uddannelse, fx 12 års undervisningspligt. Det vender vi tilbage til.   

 

 
 

4.1.2 

UNDERVISNINGSPLIGTENS UDVIDELSE 

Spørgsmålet om undervisningspligtens varighed blev inddraget som emne for den 

almindelige lovgivning i 1960erne, da et udvalg nedsat af  

undervisningsministeren afgav betænkning om undervisningspligtens udvidelse. På 

daværende tidspunkt var undervisningspligtens varighed bestemt efter folkeskolelovens § 

43 stk. 1, som angav at pligten indtrådte ”ved skoleårets begyndelse for de børn, der på dette 

tidspunkt er fyldt 7 år og ophører med udgangen af skoleåret for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 

14 år.”29 Altså en formel undervisningspligt på 7 år (Betænkning nr. 473 1968). På 

tidspunktet for betænkningens udgivelse vurderede udvalget dog, at det var blevet en 

almindelig opfattelse at en 7-årig almen uddannelse ikke var ”tilstrækkelig” længere. 

Derfor ønskede man, med afsæt i kommissionens konklusioner, at gøde jorden for en 

lovmæssig udvidelse af undervisningspligten (Betænkning nr. 473 1968). Det kan 

iagttages af betænkningen at det som bl.a. lå til grund herfor, var en oplevelse af, at den 

øgede industrialisering af samfundet havde skabt stigende krav om rationalisering, 

vidtgående arbejdsdeling, samt medført en øget tendens til omskiftelighed i takt med 

udviklingen af ny teknik (Betænkning nr. 473 1968). Disse samfundsmæssige 

forandringer faldt sammen med en forståelse af at; ”Et lands konkurrencedygtighed i det 

internationale samspil beror på, om disse krav kan opfyldes hurtigt og gnidningsløst.” (Betænkning 

nr. 473 1968, 32).  

En økonomisk tilskyndelse fra samfundets side, der bedst lod sig realisere ved at de 

mennesker, der skulle planlægge, lede samt udføre arbejdet i samfundet var grundigt 

uddannede med specialviden og –færdigheder, men også ved at disse 

”industrisamfundets mennesker” blev udstyret med ”helt almen kompetence” (ibid.), som det 

                                                
29 For undtagelser og yderligere bekendtgørelser vdr. ex. vis undervisningspligtens ophør inden det fyldte 14. år gældende 

ved afgivelse af betænkningen i 1968 se Undervisnigsministerens nedsatte udvalg af december 1965 1968, 10 
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hed i betænkningen.30 En sådan almen kompetence betragtedes som forudsætning for 

hurtigt at kunne omstille individet til nye tekniske og organisatoriske betingelser i det højt 

industrialiserede samfund.  

”Risikoen for at blive overflødig i en industrialiseret verden lurer derimod på den, der hverken er i 

besiddelse af specialfærdigheder eller af det almene grundlag, som muliggør hurtig tilpasning til nye 

vilkår.” (Betænkning nr. 473 1968, 32), konkluderede man.  

”Risikoen for at blive overflødig i en industrialiseret verden” retter sig i særdeleshed mod den 

tidligt skoleudskrevne: den, der hverken er i besiddelse af specialfærdigheder eller 

besidder det almene grundlag (uddannelse ud over 7. klassetrin).  

Betegnelsen for denne gruppe blev ”de tidligt skoleudskrevne”, som også var 

overskriften på bilag 2 til betænkningen, udarbejdet af Socialforskningsinstituttet. De 

tidligt skoleudskrevne blev hermed gjort til objekter for viden, der sammenkoblede 

tendenser på arbejdsmarkedet med samfundsøkonomiske problemer og strukturelle 

udfordringer – og satte det alt sammen i relation til individets uddannelsesvalg indenfor 

en beskrivelse af, hvordan de tidligt skoleudskrevne kunne betragtes som et problem – 

også indenfor en betragtning om, at alle skulle have lige muligheder.  

Disse udtalelser fra betænkningen skal ses i sammenhæng med at det frem til 1960erne 

ikke var unormalt at skolegangen ophørte efter det 7. klassetrin, og op til 1950erne havde 

en del klaret sig med 7 års skolegang eller mindre. Det vel at mærke uden at det havde 

givet anledning til politiske betænkninger og større undersøgelser (Hansen 2003, 149).  

På tidspunktet for betænkningens udgivelse bar udviklingen i uddannelsesmønstrene i 

retning af at gruppen de tidligt skoleudskrevne blev stadigt mindre, og i det perspektiv 

skønnede betænkningen, at det var blevet ”accepteret normal adfærd” at fortsætte indtil 8. 

årgang og videre (Ibid.). Uddannelse i mere end 7 år fremstilles her som normen. Derfor 

kan betragtningerne om udvidelse af undervisningspligten iagttages som mere end blot et 

udtryk for, hvordan man gerne vil ”beskytte” de tidligt skoleudskrevne (mod potentiel 

”overflødiggørelse” i et omskifteligt samfund). Betænkningsiagttagelser indikerer at 

samfundet havde forventninger til, at man som borger burde tilstræbe at tilegne sig enten 

specialfærdigheder eller almen dannelse. Det interessante ved udsagnet er at man hermed 

                                                
30 Det er på sin vis et rationale vi kan genfinde i videnssamfundets – eller konkurrencestatens – uddannelsespolitiske 

fokus: Et mere komplekst samfund, præget af international samspil og konkurrence, betyder efterspørgsel på 
bedre/mere uddannet arbejdskraft – det adskiller sig dog i og ved at fremhæve almen viden og kompetence, som i dag 
er trådt i baggrunden i forhold til specialviden. Se afsnittet om 00erne.   
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kan iagttage, hvordan valg af risiko besluttes parallelt med valget af, hvad der er 

accepteret adfærd. Det politiske spørgsmål drejer sig i denne forbindelse om iagttagelsen 

af, hvilke risici der er acceptable og hvilke der er uacceptable – og som derfor fordrer 

handling.  

Den (politiske) handling der sigtedes til, var en lovændring, som skulle omfatte alle unge 

(hele befolkningen), og ikke blot ”risikogruppen”. Derved var risikobeskyttelsen og 

løsningen rettet mod fællesskabet (som måtte indrettes anderledes), og ikke mod 

individet selv31. Man kan iagttage en tidstypisk velfærdsstatslig tendens, der havde til 

formål at kollektivere håndteringen af risici og problemer, så de blev samfundets, og ikke 

den problemramtes ansvar (Mik-Meyer og Villadsen 2007, 157).  

Den problem-argumentation, der aktualiseredes, pegede modsat risikobeskyttelsen og 

ansvaret herfor, begge veje. Det vil sige at den både pegede på at problemet med de 

tidligt skoleudskrevne måtte løses for at sikre en beskyttelse af fællesskabet (imod en 

forringet konkurrence med andre stater) og mod en beskyttelse af individet (mod at blive 

”overflødiggjort” på et ”nyt, fremtidigt arbejdsmarked”).  

 

Den endelige udvidelse af undervisningspligten, fra 7 til 9 år, trådte først i kraft i 1975, 

hvor planlægning og forberedelser af forskellig art var gjort (fx overvejelser omkring 

forøget lokalekapacitet og lærerbehov (se fx Hansen 2003)). Forud var gået en række 

drøftelser og undersøgelser af de personer, der forlod skolen tidligt32.  

Undervisningsministeriet rekvirerede Socialforskningsinstituttet (SFI) til at foretage en 

grundig undersøgelse af, hvilke økonomiske og sociale sammenhænge, der knyttede sig 

til de uddannelsesmæssige problematikker. Emnevalget for undersøgelser kan ses i 

sammenhæng med, det velfærdsstatslige ideal om, at skabe lige muligheder for 

uddannelse til alle sociale lag i samfundet.  

Det blev til to ungdomsundersøgelser, hvoraf SFIs materiale fra den ene undersøgelse 

blev anvendt i forbindelse med betænkningen om undervisningspligtens udvidelse fra 

1968. Socialforskningsinstituttets undersøgelser af de 14-20-årige er et sigende eksempel 

på, hvordan offentlige eksperter blev inddraget i arbejdet med at undersøge og definere 

                                                
31 Sidstnævnte er væsentligt, når vi foretager en sammenligning med i dag, hvor risikobeskyttelsen i højere grad er fremstår 

som individualiseret: rettet mod individet.  

32 bl.a. en forespørgselsdebat i Folketinget i april 1963 (N. J. Jensen 1994) 
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et problem. SFI fremstod som en væsentlig aktør på området – bl.a. fordi, der udover 

SFIs undersøgelsesmateriale forelå et begrænset antal analyser af de tidligt 

skoleudskrevne.  SFIs fageksperter fik tildelt en afgørende rolle i forhold til at definere et 

specifikt problem og pege på løsninger (udvidelse af undervisningspligten bl.a.). 

Udgangspunktet var, som nævnt, en frygt for de negative påvirkninger af det ”højt 

industrialiserede samfund” – med særlig fokus på de lavere sociale klasser. Problemet 

anskuedes som et resultat af de unges forskellige evner til at modstå samfundets 

udvikling, alt afhængig af hvilken social position deres forældre havde33. Til at imødegå 

og afbøde for forskellene mellem de sociale lag, satte man sin lid til en ny indretning af 

uddannelsessystemet, så skolen kunne ”tage hånd om” de unge fra ”svage hjem” over en 

længere periode.  

”Undersøgelsen tyder stærkt på, at de fleste af (de tidligt skoleudskrevne) har været handicappede 

fra starten, rekrutteret fra den del af samfundet, der er svagest i uddannelse og økonomi, samtidig med at 

miljøet ofte har været svagt og forståelsen af, at gode skolekundskaber har betydning for barnets fremtid, 

ofte ringe.(...) der (er) dog ingen tvivl om, at var der tradition for, at man blev i skolen i 9 år, og havde 

der været kraftigt støtte fra hjemmet, ville adskillige (tidligt skoleudskrevne) have fortsat 

skolegangen.” (Lebel 1970). 

 

 

 

 

4.1.3 

UNGDOMSUNDERSØGELSEN 

En todelt argumentation (individ – fællesskab) for mere uddannelse kan ikke kun iagttages i 

betænkning nr. 473, men også læses i introduktionen til ungdomsundersøgelsens bind 2 ; 

en analyse af de 14-20-åriges uddannelsessituation i 1965: ”Uddannelse synes at forøge det 

enkelte individs muligheder for at hævde sig i konkurrencen om de mere eftertragtede arbejdsstillinger, de 

gode indkomster og andre materielle goder, og synes samtidig at åbne nye muligheder for den personlige 

udfoldelse. Ikke blot for individet, men også for de enkelte virksomheder og for hele nationer synes 

                                                
 33 Udgangspunktet er en iagttagelse af at særligt faderens sociale status er determinerende for, hvilket niveau af uddannelse 

de unge opnår (E. J. Hansen 1971) (SFI 1968).  
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uddannelse at være af meget stor betydning. Den betydning ligger især på det økonomiske plan.” (E. J. 

Hansen 1971, 15) 

I ungdomsundersøgelserne blev de tidligt skoleudskrevne gjort til objekter for 

undersøgelse gennem en konstatering af at de (som gruppe), i udpræget grad, 

rekrutteredes fra de nederste sociale lag. Den tendens ønskede man at bryde med. Man 

undersøgte spørgsmålet om forskelle i faderens uddannelses- og indkomstniveau med 

afsæt i velfærdsstatens uddannelsespolitiske mål om: ”lige muligheder for alle unge” (E. J. 

Hansen 1971, 18) og kom frem til at det mål kun i ringe grad blev opfyldt (Ibid.) (SFI 

1968).  

I bind 2 af ungdomsundersøgelserne koncentrerer SFIs bestræbelser sig om at vise 

sammenhængene mellem den miljømæssige baggrund og det formelle 

uddannelsesresultat som de 14-20-årige opnåede (E. J. Hansen 1971). I bind I af 

ungdomsundersøgelserne ønskede man at følge op på nogle af de udenlandske 

undersøgelser, der allerede forelå, og som gav en ”forholdsvis god viden om den sociale 

rekruttering til en række uddannelseskategorier”.  

Bind 1 betragtes af SFI som det første ”materiale, der giver et samtidigt billede af den sociale 

rekruttering til alle de uddannelser og stillinger, en årgang fordeler sig på” (Ibid.) i en dansk 

kontekst. Man kan iagttage det således at ungdomsundersøgelserne dannede 

fundamentet for etableringen af det vidensgrundlag, som fik tilknytning til en 

problematisering af unges uddannelsesvalg og -veje fremadrettet. Oprettelsen af 

Socialforskningsinstituttet (Betænkning nr. 170 1957) samt igangsættelsen af de to 

forskningsprogrammer ”ungdomsundersøgelsen” og ”forløbsundersøgelsen” (se fx SFI 

1971) kan overordnet ses som vigtige elementer i etableringen af et vidensgrundlag, der 

er gjorde det muligt at beskrive ”de tidligt skoleudskrevne” som et selvstændigt problem. 

Og som senere gjorde det muligt at komme med betragtninger om restgruppen. 

Ungdomsundersøgelserne blev i samtiden omtalt som: ”Den mest omfattende undersøgelse af 

ungdomsforhold, der er foretaget i de senere år, vedrører de unges uddannelsessituation, nemlig 

socialforskningsinstituttets ungdomsundersøgelse i 1965, der omhandler aldersgrupperne 14-20år” 

(Betænkning nr. 559 1970), og de metoder og teorier som de to undersøgelser angav, er 

med til at fæstne en problem-beskrivelse indenfor uddannelsesforskningen, som primært 

trækker på sociologiens metoder og anvender interviews, spørgeskemaer og statistik til at 

komme frem til sine resultater. De trak samtidig på bestemte teorier,  der koblede 
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forandringer i nogle overordnede rekrutteringsprocesser, produktionsvilkår og lign. til 

bestemte temaer; især social baggrund (senere social arv) og ulige muligheder.  

 

Ungdomsundersøgelsens kortlægning af den gruppe, der blev forsøgt påvirket ved en 

udvidelse af undervisningspligten (”de tidligt skoleuskrevne”), indskrev sig i en politisk 

sammenhæng, hvor den blev uadskilleligt fra det moraliserende projekt det er at 

bedømme, hvor meget uddannelse, der anses for tilstrækkeligt for at individet og 

kollektivet blev i stand til at klare sig fremadrettet. De sammenfattende konklusioner 

som betænkning nr. 473 hentede i bl.a. SFIs dokumenter kan iagttages som et element i 

en relation, hvori der blev produceret de ”afvigende” individer som grundskolen34 fik 

legitimitet til at ”arbejde videre med” i længere tid, bl.a. eftersom ”at de, der forlader skolen 

tidligst, med hensyn til en række væsentlige sociale baggrundsforhold adskiller sig kraftigt fra de, der 

forlader senere” (Betænkning nr. 473 1968, bilag 2 SFI).  

At en gruppe udskilles på denne måde blev fremsat som et problem i to optikker. I den 

omtalte ”lighedsoptik” og i en samfundsøkonomisk optik.  

Sidstnævnte muliggøres gennem en kobling til en samfundsøkonomisk forestilling (se O. 

K. Pedersen 1995, 12-13). Den samfundsøkonomiske forestilling etablerer betingelserne 

for en italesættelse af et kollektivt ansvar for at udligne de skævheder, der findes i 

befolkningen, ud fra en tilslutning til tanken om, at de individuelle uddannelsesvalg, også 

kan påvirke økonomien positivt. Koblinger til denne samfundsøkonomiskeforestilling 

forbliver også fremadrettet et væsentligt element i etableringer af unge uden uddannelse 

som et problem indenfor en kobling til den samfundsøkonomiske forestilling – men i 

løbet af 90erne skiftede optikken og blev mere negativt rettet: unge uden uddannelse, blev 

udpeget som den gruppe, der havde størst risiko for at få behov for sociale ydelser, og 

derfor kunne de betragtes som en potentiel udgift (Socialkommissionen 1992). De unge 

uden erhvervskompetence ”fik tildelt” en negativ påvirkningskraft.  

Den anden optik, indenfor hvilken de tidligt skoleudskrevne kan forstås som et problem, 

satte (som nævnt) fokus på uddannelsesforskellene mellem unge fra samfundets 

forskellige sociale lag og tog afsæt i et velfærdsstatsligt udligningsprojekt. Dette må 

fremhæves som et væsentlig kendetegn for perioden.  
                                                
34 Det der ligger i støbeskeen er en udvidelse af undervisningspligten, hvilket vil sige at det ikke nødvendigvis er en 

offentlig velfærdsinstitutionen som folkeskolen, der skal løfte hele opgaven med at ”arbejde videre” på denne gruppe. 
Privatskoler mv. kan udfylde samme rolle, såfremt deres undervisning står mål med folkeskolens. 
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Indenfor denne optik, blev de tidligt skoleudskrevne et problem med rod i social 

baggrund, fordi man fra politisk side ønskede et uddannelsessystem, der skabte lige 

muligheder (se fx indledningen til E. J. Hansen 1971). Det er med reference til en 

sådan problemforståelse at bl.a. studie 20, den første rapport fra SFIs 

forløbsundersøgelse, leverede sine resultater (Ørum 1971).     

 

 

  

4.1.4 

FORLØBSUNDERSØGELSEN  

Et af de store undersøgelsesinitiativer som blev sat i søen i 1960erne blev i start-70erne 

klar til at aflevere den viden, som den over en årrække havde produceret.  Formålet med 

undersøgelsen havde bl.a. været at afdække hvilke baggrundsforhold, der bestemte unges 

valg af uddannelse og erhverv. For at komme frem til en sådan viden, havde SFI og 

Undervisningsministeriet vurderet at det var nødvendigt med længdesnitsundersøgelser, 

hvor man kunne følge og interviewe det samme udvalg af unge over en række år. Planen 

var at de unge skulle følges fra de sidste år i den undervisningspligtige alder35 til omkring 

20-årsalderen36 (Ørum 1971) (E. J. Hansen 1971) (Bøgh Andersen 1972). Men 

forløbsundersøgelsen kom til at strække sig længere end det, og siden første 

interviewrunde i 1968 er gruppen blevet geninterviewet i 1970, 1971, 1973, 1976, 1992, 

2001 og senest i 2004 som 50-årige (WEB SFI). Derved markerer forløbsundersøgelsen 

en tilbagevendende begivenhed i den danske forskning i befolkningens uddannelsesvalg 

og -veje.  

Flere af forløbsundersøgelsernes rapporter og meddelelser bekræftede sammenhængen 

mellem social baggrund og uddannelsessøgning, dvs. des lavere social status faderen 

besad (målt på bl.a. indkomst, uddannelse og erhvervsposition) des tidligere ville den 

unge forlade uddannelsessystemet og des større chance var der for, at de ville ernære sig 

som ufaglærte (Bøgh Andersen 1972) (Ørum 1974).  

                                                
35 På dette tidspunkt 14 årsalderen.  
36 Stort set samme periode som Ungdomsundersøgelsen ser på og som betænkning nr. 559 Samfundet og ungdommen 

definerer som ungdomsårene. 
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Den tidligt skoleudskrevne fremstilledes som et subjekt, der var karakteriseret ved sin 

opvækst blandt de lavere sociale klasser og præget af dette miljø. Dets holdninger 

afspejledes heri. Bl.a. havde de tidligt skoleudskrevne ikke samme ”holdning til 

tidsperspektiv” som de, der blev i uddannelsessystemet længere, og som primært kom fra 

de højere klasser. De tidligt skoleudskrevne kunne derfor ikke på samme måde 

”behovsudsætte” ifølge forløbsundersøgelsens anden udgivelse Aspekter af den ”kulturelle” 

barriere mod uddannelsessøgning (Bøgh Andersen 1972). Holdningerne vurderedes primært 

at stamme fra det vi kan kalde for det nære miljø, fx forældrene. De unges slægtninge og 

kammerater og deres forældres sociale status, vurderedes at forme subjektets holdninger 

til fx ”tidsperspektivet”. Socialforskningsinstituttet kunne i undersøgelsen påvise en 

positiv sammenhæng mellem at jo højere faderens sociale status var, jo mere orienteret 

mod fremtiden var de unge – ligesom jo mere de unge mestrede ”udskydelse af 

behovstilfredsstillelse”, jo større var sandsynligheden for at de kom i 1. real (Ibid.). Det 

var dog vigtigt at understrege at selvom de unge iagttages som karakteriseret ved deres 

social baggrund, så var det samtidig opfattelsen, at de ikke var determineret heraf. 

Individet havde et potentiale til at bryde med de ”uacceptable forskelle” (som de omtaltes), 

mellem de forskelle sociale lag i samfundet. Problemet var, at dette potentiale ikke blev 

forløst.   

 

Forløbsundersøgelsens første udgivelse præsenterede sit materiale som et brud med den 

hidtidige uddannelsesforskning, der primært havde interesseret sig for, hvordan 

højtuddannede, der kom fra øverste samfundslag, bestred samfundets magtpositioner 

(Ørum 1971, 12): ”I flere henseender har forskningen i Danmark omkring den sociale rekruttering til 

uddannelse haft sine begrænsninger. Den har været stærkt koncentreret omkring de gymnasiale og de højere 

uddannelser, skønt de tidligere selektioner i vort skolesystem umiddelbart burde have ledt 

uddannelsesforskningen i højere grad i retning af undersøgelser, der klarlagde, hvad der sker i 

rekrutteringsmæssig henseende ved disse delinger.(...) Ved en serie af undersøgelser er det samstemmende 

blevet konstateret, at de højtuddannedes rekrutteringsbasis er en lille del af befolkningen (...) den socialt 

bedst placerede (...) Hermed er undersøgelserne som regel stoppet.”(Ibid.) fastslog introduktionen til 

Social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet, SFIs studie 20. Undtagelserne 

havde dog været, ifølge samme introduktion, ungdomsundersøgelsen og det bidrag som 

Socialforskningsinstituttet nogle år forinden havde leveret til betænkning nr. 473. 
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(Ibid.)(bilag 2 i Betænkning nr. 473 1968). Udgangspunktet for forløbsundersøgelsens 

første rapport var derfor, modsat den tidligere forskning, at der nu skulle rettes fokus på de 

unge, der forlod skolen tidligt (de tidligt skoleudskrevne). Problemet betragtedes, ligesom i 

ungdomsundersøgelserne, indenfor en ”lige muligheder for alle”-optik. Set i det lys var det 

et problem at nogle grupper i samfundet, så ud til at blive udgrænset fra 

uddannelsessystemet allerede ved det 7. klassetrin.  

I forhold til at forklare problemet, skrev SFI i rapporten: ”Om den unge går ud af skolen hænger 

ikke kun sammen med det intellektuelle niveau. Den sociale status spiller i væsentlig grad ind sammen med 

dette, og sandsynligheden for, at den unge går ud af skolen er størst, hvis han både er dårligt begavet og hans 

forældre har lav social status (...) Når man søger en forklaring herpå, så synes det ikke at være 

tilstrækkeligt at se på intelligensen og det sociale miljø. Også skolen må drages ind i billedet. Man må 

herudfra spørge hvad det er, der sker i samspillet mellem skolen og disse intellektuelt og socialt dårligt 

udrustede unge.” (Ørum 1971, 68) 

På den baggrund anbefaledes det også i introduktionen til samme rapport, at 

uddannelsespolitikken satte fokus på at gøre skolens organisation og uddannelsesmæssige 

indhold attraktivt for de unge. Mens undersøgelsens resultater for 

uddannelsesforskningens vedkommende indebar: ”at tage et betydeligt mere generelt udgangspunkt 

i undersøgelserne og betragte uddannelse som et samspil mellem en lang række faktorer, hvor de 

institutioner, hvori uddannelse foregår, betragtes som variable i lige så høj grad som de uddannelsessøgendes 

miljø og individuelle baggrund.       

Både forklaringen og løsningen på problemet ”de tidligt skoleudskrevne” bevæger sig 

hermed mod det strukturelle.  Det var altså særligt uddannelsernes struktur (og indhold), 

der blev debatteret indenfor uddannelsesforskningen og –politikken i denne periode ud 

fra et ønske om, at skabe større lighed og mere sammenhæng.  

 

I løbet af 73-74 begyndte Danmarks Statistik desuden at modtage oplysninger fra alle 

landets uddannelsesinstitutioner, der gjorde det muligt at beskrive elevstrømmen i 

uddannelsessystemet (Scharling 1980). Dette ledte til en institutionalisering af nogle af de 

uddannelsesstatistikker, som i dag bruges flittigt i uddannelsesforskningen og –politikken.   
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Afrunding af 1960erne ti l  midt-1970erne 

De unge, hvis uddannelsesvalg og -veje som særligt problematiseredes i løbet af 1960erne, 

blev tildelt kategorien ”de tidligt skoleudskrevne”. De blev beskrevet som de unge, der 

forlod uddannelsessystemet efter 7. klasse, hvor den obligatoriske undervisningspligt 

ophørte – og blev brugt som et væsentligt argument for at udvide undervisningspligten fra 

7 til 9 år (N. J. Jensen 1994).  Forklaringen på at de tidligt skoleudskrevne forlod skolen 

førend resten af ungegruppen, fandt SFI primært i deres sociale baggrund. Løsningen på 

problemet ”de tidligt skoleudskrevne” blev iagttaget som en generel udvidelse af den 

obligatoriske undervisning, der gjorde hele populationen til genstand for mere skoling. 

Dette kan overordnet set betragtes som en totaliserende strategi, eftersom den omfattede 

hele populationen og ikke ”kun” rettede sig mod den gruppe, der problematiseredes. 

Udvidelsen af undervisningspligten kan samtidig iagttages som en strategi for at 

kollektivisere risici og problemer. Uddannelsesforskningens og betænkning nr. 473’s 

iagttagelser byggede på en overbevisning om, at man ved den rette indretning af 

velfærdssystemet kunne fremme og uddanne til ”lige muligheder”. I flere tilfælde fik dette 

politiske ønske om “lighed”  et konkret udtryk i lovændringer, bl.a. blev folkeskolen til en 

9-årig udelt skole37, men også ved at der blev oprettet erhvervsfaglige grunduddannelser og 

en HF-afdeling (som et alternativ til gymnasie-uddannelsen) (Rasmussen, Petersem og 

Topaz 1977).  

 

 

4.2  

MIDT-1970ERNE OG 1980ERNE 

Planlægning, restgruppe og samfundsøkonomiske udfordringer  

Betragter vi samlet set historien om 70erne og 80erne fra et nutidigt perspektiv fremstår 

årtierne mindre sorgfrie end 60erne. Efter en periode med fuld beskæftigelse opstod der 

ved indgangen til 70erne underskud på statsbudgettet, arbejdsløsheden steg og 

skattegrundlaget for velfærdsstaten kom under pres. Det kan man bl.a. læse i aktuelle 

                                                
37 Man valgte at ”samle” udskolingen, så den ikke længere var delt mellem 8., 9. og 10. klasse og så en real-afdeling.  
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skildringer af 1970erne som periode. Her beskrives perioden som kendetegnet ved netop 

disse økonomiske udfordringer (se fx Pedersen 2014).   

I Undervisningsministeriets tidskrift Uddannelse kan man læse at man ved udgangen af 

perioden håbede på at foretagsomhed, forskning og udvikling kunne belyse nye udveje for 

Danmarks produktivitet og for ”reserverne af menneskelig kapital” 

(Undervisningsministeriets Tidsskrift Uddannelse 1979).  

I både 70erne og 80erne, blev uddannelsessystemet udsat for omfattende statslige 

planlægnings- og styringsbestræbelser. Det var netop i en sådan sammenhæng at 

betegnelsen restgruppe blev brugt første gang, i uddannelsessammenhæng (N. J. Jensen 

1994). Efter 1975 og udvidelsen af den obligatoriske undervisningspligt, gled betegnelsen 

”de tidligt skoleudskrevne” ud af de politiske og fageksperternes problematiseringer 

indenfor uddannelsesområdet. Begrebet restgruppe kom i stedet til at præge den 

efterfølgende periode og måden, hvorpå man gjorde unge uden uddannelse til objekter for 

undersøgelse.  

Begrebet restgruppen anvendes stadig op gennem 90erne frem til den dag i dag: restgruppe 

som begreb, er ikke gledet helt ud af den almindelige sprogbrug eller af 

uddannelsesforskningens og det politiske søgelys ligesom ”de tidligt skoleudskrevne” er.  

”Restgruppe” blev dog hurtigt, i følge N. J. Jensen, et omstridt begreb indenfor 

uddannelsesforskningen på grund af dets negative konnotationer (N. J. Jensen 1994). I et 

forsvar for brugen af begrebet (fra en mere moderne kontekst) skrev E. J. Hansen i 2003, 

at selvom begrebet måske var blevet anvendt nedladende og stemplende, så kunne 

betegnelsen ”restgruppe”, modsat fx “de svage unge”, anvendes relativt bredt. Det stod 

nemlig åbent, hvorvidt restgruppens eksistens skyldes samfundets indretning, eller årsagen 

tværtimod skulle findes i ”mangler” hos individerne selv – mener E. J. Hansen (J. E. 

Hansen 2003). 
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4.2.1  

PLANLÆGNINGENSPERSPEKTIVET  

I start-1970erne blev henholdsvis Perspektivplanredegørelse 1970-1985 (PPI fra 1971) og 

Perspektivplanredegørelse 1972-1987 (PPII fra 1973) udsendt. Den hurtige vækst i de 

offentlige gratisydelser, oplevet gennem 1960’erne, skulle undersøges. Ved gennemgangen 

af de offentlige udgifter valgte man at fokusere på de fire tungtvejende områder: 

uddannelse, sundhedsvæsen, sociale udgifter og trafikanlæg (PPII 1973). Perioden 1960 til 

1980erne kan, som nævnt, iagttages som præget af flere eksempler på planlægningsstrategier 

indenfor den velfærdsstatslige styring. Dette kommer også frem i PII.  

I løbet af 1960erne var der sket en hurtig vækst i gratisydelserne, som havde skabt en 

uligevægt i den samlede økonomi – og det var derfor nødvendigt at kigge nærmere på ”de 

underlæggende strukturproblemer og overveje, hvordan den påtrængende omstillingsproces kan sikres 

gennemført.” (PPII 1973, 17). Hensigten med PPI-II var først og fremmest at klarlægge de 

tendenser, der tegner sig i samfundsudviklingen og illustrere forskellige 

prioriteringsproblemer (Ibid., 19) i en tid, hvor den ”overordnede samfundsplanlægning er i sin 

vorden” (Ibid., 22). Man kan betragte Perspektivplan I og II, som et af de tidlige tegn på at 

velfærdssamfundet bliver gjort ansvarlig for nogle af de strukturelle problemer, som i dag 

menes at kendetegne den danske økonomi (O. K. Pedersen 2011, 188) – hvilket også 

fremadrettet påvirker perspektiverne på unge uden uddannelse som et problem38. 

En af de udfordringer, for samtiden, som kom frem gennem perspektivplanerne var bl.a. 

den uddannelseseksplosion, som kunne iagttages, fra 60erne og frem – beskrevet som en 

forøgelse af ”uddannelsestilbuddenes omfang og kvalitet” kombineret med ”den voksende 

uddannelseslyst blandt de unge, der har vist sig ved at stadigt større dele af årgangene har gennemført 

udvidet skolegang, ved øget tilslutning til de forskellige erhvervsuddannelser og ved stærk tilstrømning til de 

lange videregående uddannelser.” (PPII 1973, 649). Uddannelsessystemet var blevet dyrt og 

man foreslog derfor at rette fokus mod at udbygge uddannelsessystemet i ”bredden” 

fremfor i ”højden”, dvs. at fokusere på ”at give næste generation af unge mere ligelige tilbud om 

uddannelse” fremfor at skabe en ”overproduktion af højtuddannede”. Men til trods for 
                                                
38 Ansvarliggørelse af velfærdsstaten og den ”eksistentielle person”, der i dag kan siges at kendetegne den danske økonomi 

(og de politiske beslutninger), hænger sammen med etableringen af det O. K. Pedersen har valgt at kalde 
konkurrencestaten og den opportunistiske person(-lighed) – samt forestillingen om den sociale sammenhængskraft og ideen 
om at den enkelte skal arbejde for at realisere sig selv, og ikke mindst, bidrage til samfundet (O. K. Pedersen 2011, 
188-197)     
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hensigterne og styringsforslagene i PPII, for at skabe et ”bredt” uddannelsessystem, måtte 

uddannelsesforskningen i løbet af 70erne konstatere at det ikke var lykkedes – og her 

starter forskydningen af debatten fra en debat om de tidligt skoleudskrevne til en debat om 

restgruppen: en betegnelse, der dukkede op indenfor et andet politisk planlægningsredskab 

fra samme periode, nemlig H-planen. I følge N. J. Jensens undersøgelse af 

restgruppebegrebet fra 1994 var det i ”H-planen” benævnelsen ”restgruppe” for første 

gang dukkede op i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Betegnelsen blev ikke, i denne 

sammenhæng, brugt for at kunne beskrive et problem med en gruppe af unge uden anden 

uddannelse end grundskolen – men primært som et statistisk udtryk for ”det”, der ikke 

faldt ind under de uddannelseskategorier, der er skitseret i tabellen nedenfor. Det vil sige 

den ”numeriske rest”, der ikke kunne fordeles efter de kriterier, som undersøgelsen fra H-

planen havde opsat. Undersøgelsen gav et samlet statistisk skøn over, hvordan de unge 

fordelte sig efter ungdomsuddannelse i begyndelsen af 1970erne:  

 

Årgang 19-årige Studen-

ter/HF 

Grundl. 

 erhvervs-

faglig udd 

Sundheds- 

& socialudd 

Søfarts-& 

landbrugsudd 

Etats-& 

kommune 

udd 

Rest- 

gruppe 

I procent 

Mænd 38.600 19,7 53,6 3,1 3,6 1,3 18,7 

Kvinder 36.200 20,2 25,7 13,8 13, 8 1,4 38,6 

I alt 74.800 19,9 40,1 8,3 8,3 1,3 28,4 

Kilde: (N. J. Jensen 1994) – på baggrund af tabel fra Planlægningsrådets rapport ”H-planen”. 

 

Planlægningsrådet brugte ikke benævnelsen af restgruppen til at udtrykke nogen 

intentioner i forhold til de unge, der faldt ind under dette statistiske udtryk. ”Restgruppe” 

blev i denne sammenhæng alene brugt til at sige noget om en statistisk størrelse – man 

interesserede sig i stedet for de unge, der ikke kom i restgruppen (N. J. Jensen 1994). En 

interesse, der minder om den SFIs første rapport fra ungdomsforløbsundersøgelserne 

havde kritiseret: en interesse primært rettet mod dem, der fik uddannelserne.  
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4.2.2  

DET CENTRALE UDDANNELSESRÅD – CUR 

Anden gang restgruppen nævnes i en uddannelsespolitisk sammenhæng er i forbindelse 

Det centrale Uddannelsesråd. Men modsat i H-planen, så udtryktes her en holdning. I en 

flertalsudtalelse som rådet kom med i 1974, fremgik det at flertallet i CUR opfattede 

restgruppen som et uddannelsespolitisk problem:  

”Rådet (finder) det magtpålæggende at minde om de uløste problemer vedrørende den gruppe af elever, der 

afbryder deres uddannelsesforløb efter folkeskolens afgangsklasser, og som derved ellers ikke får en 

uddannelse indenfor det 10. -12. uddannelsesårsrammer, dels heller ikke senere får en formaliseret 

uddannelse... Det må derfor være en vigtig uddannelsespolitisk opgave at tilrettelægge uddannelsestilbud for 

de 16-19 årige således, at det også tiltrækker den nuværende restgruppe.” (citeret fra N. J. Jensen 

1994, 24) 

Hermed fik en ny uddannelsespolitisk problematik sit navn. Restgruppen blev fremført 

som ”de uløste problemer”, som 1960ernes uddannelsespolitiske løsninger ikke havde 

opfanget. Restgruppen blev nu set, som den gruppe af unge, der manglede uddannelse – 

men det var ikke den samme gruppe som de tidligt skoleudskrevne. Udvidelsen af 

undervisningspligten til 9 år, havde betydet at de, der ikke fik en uddannelse nu ”faldt 

udenfor” kollektivet og normalen på et senere tidspunkt. Ligesom med de tidligt 

skoleudskrevne, kommer restgruppen til at fremstå som det ”afvigende” ud fra en 

betragtning om, at de ikke havde indfriet deres ”potentiale” for uddannelse.  

I midten af 1970erne begyndte flere af ungdomsforløbsundersøgelsens resultater at blive 

udgivet. Socialforskningsinstituttet kom herigennem til at bidrage betydeligt til den tidlige 

begrebsdannelse om restgruppen (Ibid. 25). Med begrebsdannelse refererer jeg til, at 

restgruppen i løbet af 70erne og 80erne blev et begreb, som fagpersoner indenfor 

uddannelsesforskningen kunne anvende og referere til – og derved fremkalde en forståelse 

af noget/nogen, som var et uddannelsespolitisk problem. Først gennem det lighedsideal, 

som også kendetegnede 1960erne – og senere gennem et fokus på kvalifikationsmålene. 

Begrebet bliver ikke blev lagt fast, men ændres sammen med det uddannelsespolitiske 

problemfokus.        
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4.2.3 

RESTGRUPPEN 

I løbet af 1970erne og 1980erne gjorde uddannelseseksperter opmærksom på, at den 

såkaldte uddannelseseksplosion, omtalt i bl.a. PPII, ikke omfattede omkring en tredjedel af 

de unge (N. J. Jensen 1994) (Hansen, Mærkedahl og Scwedler 1983). Disse unge blev i 

løbet af samme periode italesat under samlebetegnelsen ”restgruppe”, som på den måde 

blev trukket ind i uddannelsesforskningens og –debattens problematiseringer. Som det 

også var sket med CUR. Fra at have været et statistisk udtryk i en planlægningskontekst 

(N. J. Jensen 1994), blev begrebet inddraget i problematiseringer af en bestemt gruppe 

unge.  

I relation hertil bliver det muligt at iagttage begrebet restgruppe som et produkt af et 

konstruktionsarbejde, dvs. som et produkt af en refleksiv proces, hvor den praktiske 

indretning af ”virkeligheden” ikke kan adskilles fra den måde, hvorpå denne virkelighed 

bliver italesat. Konstruktionsarbejdet startede ved at det der i første ombæring iagttages 

som en slags statistisk ”rest” knyttes til nogle bestemte individer, kendetegnet ved det 

særlige at de ikke går på en ungdomsuddannelse – begrebet sammenføjede disse individer i 

en social kategori, som herefter kunne sammenlignes med andre sociale kategorier. Dette 

skete gennem et arbejde indenfor den sociologiske statistiske metode, og fortolkes bl.a. 

gennem teorier omkring socialarv. I den forbindelse spillede SFI, som nævnt, en væsentlig 

rolle.   

I et bidrag til en artikel i Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse, skriver en af 

forskerne bag ungdomsforløbsundersøgelsen (Erik Jørgen Hansen): ”Begrebet restgruppe kan 

ikke ses uafhængigt af de mål, som samfundet sætter sig med sin indsats i uddannelsessektoren (...) Holder 

man sig til de mange mål, som formuleres mere officielt, synes man med rimelighed at kunne skelne mellem 

økonomiske, velfærdsmæssige og individuelle mål (...) Mit udgangspunkt her vil være en accept af disse 

målsætninger, der alle er udtryk for, at uddannelse er noget godt. Er man i tvivl herom, bliver 

restgruppebegrebet forholdsvis irrelevant. Det er nemlig opstået som betegnelse for dem, der får mindre af 

dette gode end de fleste andre – dem, der bliver tilbage, når der fordeles uddannelse til befolkningen.” (N. J. 

Jensen 1994, 27).  

Citatet kan ses som udtryk for at restgruppebegrebet fra dets tidlige anvendelse, blev 

knyttet til de politiske ambitioner indenfor uddannelsesområdet. Det viser samtidig at 
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ambitionen om, og især arbejdet med, at skabe lige muligheder for alle, ikke var afsluttet 

med udvidelsen af den obligatoriske undervisningspligt og kapaciteten i 

uddannelsessystemet. Det fremstår stadig som et uddannelsespolitisk problem, at en andel 

af hver ungdomsårgang ikke benytter sig at de muligheder, som er dem givet, for at opnå 

et ”gode” som samfundet stillede til rådighed.   

I 1975 udgav SFI Uddannelsernes restgruppe – om dem, der ikke får uddannelse efter folkeskolen.  

Rapporten gav en opgørelse af de 16-19årige, der ikke havde fået nogen uddannelse ud 

over folkeskolen, samt de 19-33 årige uden en uddannelse, som gav erhvervskompetence. 

Formålet med undersøgelsen var at klarlægge, hvor stor en andel af de unge restgruppen 

udgjorde – og, ikke mindst, hvem den bestod af. Rapporten skriver: 

”I den senere tid er man fra mange sider begyndt at interessere sig for ”restgruppen”. Det drejer sig om de, 

der ikke får uddannelse. Denne gruppe er imidlertid blevet defineret på mange forskellige måder. Da netop 

definitionen af restgruppen har nær sammenhæng med, hvordan man betragter fænomenet restgruppe og 

dermed med, hvilke politiske initiativer, der bør tages, vil man i det følgende give en beskrivelse af nogle af 

de måder, begrebet er blevet brugt på og (...) en redegørelse for, hvem restgruppen består af.” (Ørum 1975, 

9) 

Som det fremgår ovenfor definerede man i rapporten to restgrupper, som man ville 

undersøge. Det, der kaldtes erhvervsuddannelsernes restgruppe (de 19-33 årige) – og så 

restgruppen blandt de 16-19 årige, som ikke var i uddannelse eller havde gennemført en 

uddannelse (uddannelsernes restgruppe). I undersøgelsen kom man frem til at 

uddannelsernes restgruppe bestod af 37 pct. af pigerne og 21 pct. af drengene i 1973 

(Ørum 1975). SFI inddrog også den sociale rekruttering i undersøgelsen af restgruppen, 

som man havde gjort det med de tidligt skoleudskrevne. Her fandt man at langt flere fra de 

lavere sociale lag end fra de højere befandt sig i restgruppen. Restgruppen bestod altså 

hovedsageligt af kvinder og personer fra de lavere sociale lag, konkluderede undersøgelsen. 

Det blev dog samtidig bemærket at erhvervsuddannelsernes restgruppe ikke nødvendigvis 

stod svagt på arbejdsmarkedet. Nogle af dem ville klare sig godt, fordi de enten gennem 

det formaliserede uddannelsessystem (studentereksamen) eller gennem erhvervserfaring 

havde tilegnet sig viden og færdigheder (Ibid., 21-22). Problemet var derfor ikke så 

entydigt, ifølge rapporten.  

I 1978 udkommer endnu et studie fra SFI, som behandlede restgruppen: Uddannelsesmønstre 

og erhvervsstruktur i Danmark. Heri defineres restgruppen primært som unge, der kom ud på 
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arbejdsmarkedet uden formelle faglige kvalifikationer. Begrebet erhvervskompetence står 

centralt i denne definition. Dette knyttes både til ændringer i kvalifikationsbehovet og til 

risiko for at opleve ”alvorlige sociale problemer” som fx arbejdsløshed.   

I samme periode som SFI begynder at interessere sig for restgruppebegrebet, styrkes 

interessen for et andet begreb: den sociale arv.  I følge SFIs ekspertgruppe om social arv, 

anno 1999, blev betegnelsen social arv brugt første gang i 1969 af den svenske psykiater 

Gustav Johnsson til at fremsætte en teori om, at kriminalitet og anden form for afvigelse 

arves – dvs. den består fra generation til generation. Men begrebet kom hurtigt til at indgå i 

andre sammenhænge også, bl.a. til at vise, hvordan uddannelse har en stor betydning for 

reproduktionen af samfundets uligheder (Socialforskningsinstituttet 1999, 8). Her kan 

man erindre sig, hvordan faderens sociale position, og den ”sociale baggrund”, blev brugt 

til at forklare forskelle mellem de tidligt skoleudskrevne og resten af en unge-årgang i de 

første af socialforskningsinstituttets udgivelser i forbindelse med 

ungdomsforløbsundersøgelsen. Og i maj 1982, hvor det man forventede ville blive den 

afsluttende publikation fra netop ungdomsforløbsundersøgelsen udsendes, havde begrebet 

da også sneget sig ind i titlen på publikationen. Hvem bryder den sociale arv?, kom den til at 

hedde. Rapporten var bygget på de samme mål, som de tidligere udgivelser, hvor 

problematiseringen skete med henvisning til social status eller baggrund. Formålet med 

denne undersøgelse var at redegøre for de unge, hvis uddannelsesmæssige forløb var meget 

forskelligt fra flertallet af unge i samme socialgruppe. Det skete ved at sammenholde de 

oplysninger, som man havde målt da gruppen var i 14-års-alderen (omkring forældrenes 

sociale placering, samt de unges begavelse og holdninger) med de unges 

uddannelsesmæssige placering i 22-års-alderen (E. J. Hansen 1982): ”Hovedproblemstillingen i 

denne afsluttende rapport har været at finde frem til, hvad der kendetegner den del af årgangen, som fik 

mulighed for ”at bryde den sociale arv” (...) dem, der via uddannelsessystemet ser ud til at få en social 

placering i samfundet, som er meget forskellig fra deres forældres sociale placering.  

På denne baggrund forsøges endvidere en vurdering af, hvor langt vi er nået i realiseringen af en af de 

uddannelsespolitiske målsætninger, der har været centrale gennem mange årtier, nemlig at få en større andel 

af arbejderklassens børn ind i de højere uddannelser.” (E. J. Hansen 1982, 13-14)  

Ifølge SFIs rapport var det, som adskilte de unge, fra arbejderklassen, der gik ind i en eller 

anden form for videregående uddannelse, fra unge, som selv blev en del af arbejderklassen 

– deres ”præstationsniveau”, ”holdninger” og ”ambitioner”, som”i deres art ligger tættere på 
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den profil, som karakteriserer ungdommen uden for arbejderklassen.”. De havde altså andre 

holdninger end det deres ”miljø” egentlig lagde op til. Bl.a. havde de en positiv holdning til 

at arbejdet skulle være ”engagerende”.  

Hele dette fokus på børn af arbejderklassen, hang sammen med den velkendte målsætning 

om, at uddannelsessystemet skulle fremme lighed: ”Netop arbejderklassens andel af de studerende 

i de højere uddannelser har i dette århundrede været den mest anvendte enkelte indikator på, hvor langt vort 

samfund er nået på vejen mod realiseringen af målsætningen om lighed i uddannelserne. Denne 

lighedsmålsætning har i tidens løb fået forskellige udformninger. Den formulering, der formodentligt har 

bredest tilslutning, findes fx i betænkningen fra den ungdomskommission, som arbejdede i slutningen af 

1940erne. Her hed det bl.a.”...at det må blive muligt for enhver uanset egne eller forældres økonomiske kår 

at opnå den uddannelse, som interesser og anlæg tilsigter.”(...) I analysen konstateres det derefter, at de 

sociale barrierer i socialgruppe V (den laveste socialgruppe), men ikke i socialgruppe I (den højeste 

socialgruppe), forhindrer mange i at nå det, som evner og interesser på et bestemt tidspunkt egentlig 

pegede på.” (E. J. Hansen 1982, 16-17) 

Selvom de politiske målsætninger, som SFI refererede til, og aktualiserede sine resultater i 

forhold til, havde eksisteret i godt 30årig periode da Hvem bryder den sociale arv? udkom, var 

man altså ikke i mål med at indfri denne ambition. Der var dog nogle fra socialgruppe V, 

der ”brød igennem” på et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet, påpegede SFI – og 

dermed understregede undersøgelsen også at de unges uddannelsesforløb ikke 

nødvendigvis determineredes af, hvilken socialklasse de var født ind. De unge havde 

potentialet til at bryde med det sociale miljø de kom fra, og eftersom en hvis andel også 

lykkedes hermed, og også kom ind på universiteter og de højere læreanstalter – så 

betragtede SFI efterkrigstidens målsætning om, at få en større andel af arbejderklassens 

børn ind på de mest langvarige uddannelser, som opfyldt. Forklaringen på de positive 

tendenser fandt SFI i udbygningen af uddannelsessystemets kapacitet og de kriterier 

(bevidste eller ubevidste), der blev brugt til at bedømme egnethed for at gå fra et trin til det 

næste –  fremfor i de enkelte unges lyst og evner (E. J. Hansen 1982). Dette fokus skifter i 

løbet af 90erne og frem til i dag, hvor nogle taler om ”motivationskrisen i 

uddannelsessystemet”.  

Rapporten retter dog også en kritik af ”lighedsmålsætningens praktiske udformning med sin ensidige 

koncentration på rekrutteringen til gymnasiet og de længerevarende, videregående uddannelser”. Det 

havde, ifølge SFI, ført til perioder med manglende udbygning af de grundlæggende faglige 
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uddannelser, som man formodede at nogle af disse arbejderklassebørn, ville have større 

interesse for. SFIs fokus lå dermed stadig på det strukturelle, og på uddannelsessystemets 

”barrierer” mod den de unges ønsker om at få videre uddannelse. De unge blev hermed 

betragtet, som værende i en position, hvor deres ønsker om uddannelse generelt var lidt 

højere end de muligheder, uddannelsessystemet havde skabt. De unge blev betragtet som 

”indstillet på uddannelse”, men som udfordret af miljø og især uddannelsessystemets 

indretning. Det lå altså mere eller mindre eksplicit i SFIs betragtninger af ”arbejderklassens 

unge” at de også (dybest set) ønskede sig, at få en uddannelse – men at 

uddannelsespolitikken i gennem de senere år havde fokuseret for meget på de teoretiske 

uddannelser, fremfor de erhvervsfaglige kvalifikationer (E. J. Hansen 1982). ”Spørger man 

som i denne undersøgelse, hvilken stilling børn kunne tænke sig som voksne (...), når man til, at en stor del 

af ungdommen ikke får opfyldt sine uddannelsesønsker. I den her undersøgte årgang ønskede i 7. klasse 32 

pct. en stilling, der som hovedregel forudsætter længerevarende, videregående uddannelse, men kun omkring 

17 pct. kom ind i disse uddannelser.” (E. J. Hansen 1982, 121) Og den sociale variation i disse 

tal, for hvem der kom ind på uddannelserne, var – som antydet – stadig ret stor, ifølge 

rapporten.  

For at betragte disse selektionsmekanismer som et problem, forudsættes en forståelse af et 

subjekt, der i denne sammenhæng er udstyret med både ønsker og potentiale – og som  

gennem uddannelsessystemet bør tildeles mulighed for at korrigere for ”objektive” 

forskelle mellem de sociale klasser i samfundet. Et subjekt, der uanset baggrund (køn mv.), 

har fået tildelt sociale, universelle rettigheder – frit tilgængeligt (O. K. Pedersen 2011). Og 

som blot mangler at indfri disse.  

I løbet af 1970erne og 80erne skete der dog samtidig en væsentlig forskydning, fra et tidligt 

restgruppebegreb, hvor vægten lå på de lige muligheder, til et senere mere differentieret 

begreb, hvor erhvervskompetence og -kvalifikationer blev det grundlæggende. Det fører 

dog ikke til at ligheds-idealet glider ud af de fagprofessionelles (indenfor 

uddannelsesforskningen) eller uddannelsespolitikkens sprogbrug og politiske overvejelser 

omkring uddannelsessystemets indretning.  

I 1983 konkluderede endnu en publikation fra SFI Uddannelsessystemet og fremtidens 

beskæftigelsesstruktur, at vi stod ved indgangen til en epoke, hvor kvalifikationskravene – 

både i Danmark og internationalt – får førsteprioritet fremfor de hidtidige lighedsmål. 

Denne forskydning af fokus hang sammen med at SFI, på baggrund af tal fra Det 
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økonomiske Råd (som havde sine tal fra Danmarks Statistik), kunne konkludere at selvom en 

stor andel af en ungdomsårgang startede på en uddannelse – så betød frafaldet på 

påbegyndte erhvervsfaglige og videregående uddannelser (og opgivelse af videregående 

uddannelse efter HF- eller studentereksamen) – at godt 40 pct. af en ungdomsårgang 

alligevel ikke fik en erhvervskompetencegivende uddannelse (N. J. Jensen 1994). 

Problemfokusset blev hermed forskudt: ”Hele de foregående årtiers diskussion om 

uddannelsesreserver er derfor forduftet, men i stedet er kommet diskussionen om kvalifikationsprofilen – og 

de heraf følgende politiske foranstaltninger, eksempelvis den generelle adgangsregulering til de videregående 

uddannelse.39 

Ved ”kvalifikationsprofil” vil vi forstå ungdommens samlede sammensætning på art af kvalifikationer. 

Denne sammensætning har mindst to uddannelsespolitiske aspekter. Dels spørgsmålet om 

sammensætningen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, dels spørgsmålet om 

sammensætningen tilgodeser de forskellige sociale klassers reelle behov for kvalifikationer.” (E. J. Hansen 

1982, 128) .  

Som et svar på det sidste af de to uddannelsespolitiske spørgsmål kom Hvem bryder den 

sociale arv frem til, at den ekspansion man i den fortløbende periode havde set i de 

gymnasiale og videregående uddannelser, ikke havde været et egentligt svar på 

uddannelsesønskerne hos flertallet af de unge fra arbejderklassen. Dette sigtede til en 

reformulering af lighedsmålene, som SFI mente primært havde været fokuseret på at få 

arbejderklassens børn ind på de højere uddannelser.  

Der var altså sket en forskydning i hvordan et uddannelsespolitisk begreb som restgruppen 

blev vægtet og forsøgt udfyldt: fra lighed i uddannelse til erhvervskvalifikationer.  

 

I løbet af start-1980erne foregik en anden italesættelse med udgangspunkt i 

restgruppebegrebet. Regeringens Ungdomsudvalg, der ligesom CUR var blevet sammensat 

af et bredt udvalg af fageksperter fra bl.a. organisationer, ministerier og forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner, afsluttede sit arbejde i 1984. I Ungdomsudvalgets undersøgelser 

var restgruppens eksistens blevet til et tegn på at uddannelsessystemet havde spillet fallit. 

Samtidig blev det vigtigt at understrege at den formelle (ikke den almene) uddannelse 

havde fået en stigende betydning for den enkeltes beskæftigelsesmuligheder og levevilkår.  

                                                
39 Som PPII havde vist var uddannelsessystemets kapacitet blevet fyldt, og man var begyndt at frygte for en 

overproduktion af højtuddannede.  
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Afrunding af midt 1970erne og 1980erne 

I løbet af 70erne og start 80erne tog SFI det statistiske udtryk, der kom fra de 

uddannelsespolitiske planlægningsinitiativer, til sig og formede det til at blive et 

uddannelsespolitisk begreb med afsæt i de lighedsmål som også påvirkede den måde, 

hvorpå SFI præsenterede og aktualiserede de forskningsresultater, der kom fra 

ungdomsforløbsundersøgelsen. Opdagelsen af ”restgruppen” som en kategori 

understreger altså, hvordan det er blevet muligt både at iagttage og adressere de unge (der 

ikke har opnået et vis niveau af uddannelse) kollektivt – og samtidig at italesætte en 

bestemt problemforståelse (herunder bl.a. social arv). Denne mulighed er skabt gennem en 

bestemt bearbejdning af virkeligheden. Med italesættelsen af ”restgruppen” etableres en 

forståelse af en gruppe af individer, som kan undersøges, adresseres og håndteres, som om, 

de er en relativt homogen kollektiv-størrelse. Og som desuden kan tilskrives nogle helt 

særlige karakteristika, der adskiller dem fra andre sociale ”kategorier”. Der sker en 

tilskrivning (og der etableres en relation mellem individ og kollektiv) med afsæt i et videns-

grundlag, som de omtalte individer ikke selv bidrager til direkte. Det er 

uddannelsesforskningens fagprofessionelle og de uddannelsespolitiske debattører (fx 

politikere og politiske råd), der iagttager de unge, og som udfører konstruktionsarbejdet 

(N. J. Jensen 1994)40 Det er i deres undersøgelser og statistiske opgørelser at restgruppen 

bliver et problem, og et almindeligt udtryk for dem, der ikke på noget tidspunkt 

påbegynder (og/eller afslutter) en fortsat skoleuddannelse.  

Fra midt-1970erne optil 1990 har jeg primært fulgt dette konstruktionsarbejde gennem 

socialforskningsinstituttets forløbsundersøgelser (i afsnit 4.2.3). Det er dog vigtigt at 

understrege at konstruktionsarbejdet ikke er afsluttet med italesættelsen og etableringen af 

begrebet ”restgruppe”. Selvom denne etablering af et begreb for den gruppe, der ikke får 

en ungdomsuddannelse, har gjort det muligt, også i dag, at referere til restgruppen og 

derved fremkalde et billede af et problem (unge, der ikke gennemfører en uddannelse) – så 

er grænsedragningen for hvem, der i undersøgelser skal defineres som en del af denne 

restgruppe ikke lagt fast.  
                                                
40 Evnen til at foretage et konstruktionsarbejde kan dog også ligge hos de individer, som sociologien gøres til genstand for 

analyse, hvilket er Boltanskis pointe i Les cadres (1982). Dvs. at selvom kategori-konstruktion i dette og andre tilfælde 
ofte iagttages som et udtryk for at en magtrelation er på spil mellem borgere og stat, så kan kategorier, som Boltanski 
viser, også udvikles internt blandt borgere i en stat, som en måde hvorpå et krav om anerkendelse kan organiseres og 
etableres (Boltanski 2011). Men det spor følger jeg ikke i denne analyse. 
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Subjektet blev stadig beskrevet som et subjekt med et potentiale, der kunne indfries 

gennem uddannelsessystemet. Men koblingen til den sociale arv, bevirkede nu en mere 

modereret tro på, at de unge (overordnet set) ville bryde med deres sociale udgangspunkt 

og de ønsker, der blev formet heraf. Bl.a. derfor foreslog SFI at man kiggede på, hvordan 

der kunne skabes bedre ”erhvervsrettede tilbud” til de unge fra arbejderklassen. Løsningen 

lå stadig i en indretning af strukturerne indenfor uddannelsessystemet.   

Der er i løbet af 70erne og 80erne sket en forskydning, så det der ved indgangen til 

1990erne forstås som restgruppen, ikke er dem som ikke påbegynder en uddannelse efter 

grundskolen – men i stedet dem, der ikke afslutter en ungdomsuddannelse og får de rette 

erhvervskvalifikationer.   

 

 

 

4.3  

1990ERNE TIL 00ERNE 

Målstyring, individualisering og unge uden ungdomsuddannelse og erhvervskompetence 

Ved indgangen til 90erne og i løbet af 00erne gled fokus væk fra at argumentere for, hvorfor 

unge uden uddannelse var et problem med afsæt i en ambition om lige muligheder 

indenfor uddannelse.  

Fageksperterne indenfor uddannelsesforskningen satte for alvor skub i italesættelser af de 

unge uden uddannelse, som nogle, der skulle ”motiveres” og ”engageres” til at tage mere 

uddannelse gennem vejledningsindsatser. Det betød ikke at det uddannelsespolitiske fokus 

gled væk fra indretningen af uddannelsessystemet som helhed. Men indretningen af 

uddannelsessystemet kom i højere grad til at handle om, hvordan systemet kunne indrettes 

på en måde, der ville styrke ”den individuelle rejse i kundskabens verden”41 fremfor primært at 

handle om at indrette en struktur, der kunne nedbryde klasseforskelle.   

 Jeg vil indledningsvis fremhæve målrationalitet og individualisering, som årtiernes særlige 

kendetegn med betydning for iagttagelser af unge uden uddannelse som et problem – og 

med betydning for de problemløsninger, som uddannelsespolitikken fremkom med.  

                                                
41 Citatet er frit omformet fra et interview daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen gav til Berlingske Tidende 8. 

august 1993 (citeret i Pless, 2009).   
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Målrationaliteten iagttager jeg som grundlagt ved lanceringen af 90-95 pct.-målsætningen. 

Der siden den blev lanceret i begyndelsen af 90erne, er blevet re-artikuleret flere gange 

(afsnit 4.3.1). Mens individualiseringstendensen fremgår af læsninger af bl.a. 

mønsterbryderprojekter og –undersøgelser og det uddannelsespolitiske fokus på vejledningsindsatsen. 

Hermed forskydes det uddannelsespolitiske initiativ til indsatser for, hvordan de unge 

kunne udstyres med de rette ”personlige egenskaber” til at bryde med den sociale arv42 

(fremfor, hvordan strukturer virker som en barriere). 

 

Målsætningen om at 90 til 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse (der senere 

skifter navn til 95 pct.-målsætningen), dannede grobund for en direkte politisering af 

tallene for, hvor mange der falder fra i uddannelsessystemet – en politisering, der strækker 

sig frem til i dag (2016). Alt efter hvordan man opgør frafald fra ungdomsuddannelserne, 

kan disse tal fremstilles på forskellig vis. I løbet af 1970erne var der, som nævnt, blevet 

opbygget en systematisk indrapportering af uddannelsesdata, godt hjulpet på vej af 

teknologiske fremskridt. Denne institutionalisering og organisering af 

uddannelsesstatistikken, særligt hos Danmarks Statistik, skabte en del af det datagrundlag, 

som flere af de uddannelsespolitiske udmeldinger fra 90erne og 00erne baserede sig på.  

 

Ved indgangen til 90erne skete desuden en del strukturelle ændringer indenfor 

uddannelsessystemet. I 1992 vedtog folketinget en lov om erhvervsgrunduddannelse 

(EGU). EGU, som stadig eksisterer, sigtede mod at være en mere praktisk 

ungdomsuddannelse, for de unge som kunne betragtes som ”skoletrætte” og ”bogligt 

svage”. I dag sigter EGUen desuden mod at gøre de unge klar til at gennemføre en 

kompetencegivende uddannelse, typisk en erhvervsuddannelse (Rambøll marts 2016)  

(Pless 2009).  

   

 

 

                                                
42 Fx Elsborg, Hansen og Hansen, Den sociale arv og mønsterbrydere, 1999 
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4.3.1 

SOCIALKOMMISSIONEN 

Socialkommissionen blev nedsat af regeringen i august 1991. Socialkommissionens opgave 

var at analysere og vurdere overførselsindkomsterne og stille forslag til området. Man 

valgte i den forbindelse at tage udgangspunkt i det man kaldte en ”livløbstankegang”, og 

begyndte derfor med de unge. I 1992 udsendte kommissionen den første rapport De Unge 

– Portræt af en generation i velfærdssamfundet, hvori man konkluderer at knap halvdelen af de 

unge (15-24-årige) befandt sig i uddannelse i 198943. I løbet af 1980’erne havde man set 

forøgelse i andelen af uddannelsessøgende, og ved årtiets afslutning søgte to-tredjedele 

blandt de 17-19-årige uddannelse. Men selvom det i Socialkommissionens rapport blev 

konkluderet, at der var sket en markant forøgelse i andelen af unge, som fortsatte i 

uddannelsessystemet efter folkeskolen – så gjorde rapporten særligt opmærksom på, at 

omkring en tredjedel af en ungdomsårgang ikke opnåede en erhvervskompetencegivende 

uddannelse (heraf havde nogle enten efg-basisåret eller en uddannelse på gymnasieniveau). 

Omkring 10 pct. af en årgang forlod i slut-80erne grundskolen for at træde direkte ud på 

arbejdsmarkedet, konkluderede kommissionen. Ved indgangen til samme årti var andelen, 

ifølge Socialkommissionens, dobbelt så stor (Socialkommissionen 1992, 9). Elevtallet i 

både ungdomsuddannelsessystemet og på de videregående uddannelser var steget 

betydeligt i løbet af 1980erne (Socialkommissionen 1992, 133).  

Socialkommissionens data viste dog samtidig, at ledigheden blandt de som trådte ud af 

uddannelsessystemet efter folkeskolen var bemærkelsesværdig høj i sammenligning med 

resten af befolkningen. Derfor satte Socialkommissionen fokus på en anbefaling af at flere 

skulle opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse – for ikke at ende som ufaglærte.  

Problemet var at unge uden erhvervskompetence, samlet set, var hårdest ramt af ledighed. 

For de ledige unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mente rapporten 

desuden, at den økonomiske tilskyndelse til at søge arbejde var begrænset – grundet de 

sociale indkomsters relative størrelse sammenlignet med lønniveauet for denne gruppe 

(Socialkommissionen 1992).  

                                                
43 Rapporten bygger på bl.a. registersamkøring fra 1989, som på daværende tidspunkt, i begyndelsen af 1990erne, var det 

nyeste tilgængelige data. En væsentlig del at datagrundlaget stammer fra Danmarks Statistiks registre (Socialkommissionen 
1992).   
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82 pct. af de hårdtbelastede (defineret ved at være gruppen af personer, der havde 

modtaget kontanthjælp og dagpenge i sammenlagt mindst tre år indenfor 9-årsperioden 

1981-89) havde alene en folkeskoleuddannelse. Knap to tredjedele var kvinder 

(Socialkommissionen 1992).  

Selvom Socialkommissionens analyser hovedsageligt fokuserede på modtagelse af sociale 

ydelser – fremfor uddannelse – så slog den samtidig fast: ”Det er af afgørende betydning for de 

unges fremtid, om de får en uddannelse eller ej. Der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og 

afhængigheden af overførselsindkomster.” (Socialkommissionen 1992, 71).  

Koblingen mellem chancer i livet og uddannelse var gjort tidligere, men i 

Socialkommissionen blev manglende uddannelsesniveau meget direkte sat i forbindelse 

med det at modtage sociale ydelser. På den måde blev, der etableret en klar forbindelse 

mellem det at mangle uddannelse og det at være afhængig af at modtage 

overførselsindkomster. Denne forbindelse er afgørende for at forstå, hvordan unge uden 

uddannelse blev betragtet som et samfundsøkonomisk problem fra 90erne og frem. Det 

handlede ikke om, som det gjorde i 60erne og begyndelsen af 70erne, at uddannelse 

primært var et gode for samfundet i konkurrence med andre stater – det handlede i langt 

højere grad om, at statens finanser påvirkedes negativt ved at nogle unddrog sig 

uddannelse, og (i perioder) arbejde. 

Det konkluderes i rapporten; ”at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er den dårligst 

stillede gruppe unge på arbejdsmarkedet. Det fremgår af fremstillingen, at den afgørende kilde til forbedring 

af disse unges situation vil være en afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse.” 

(Socialkommissionen 1992, 111). Hermed kan Socialkommissionen betragtes som et 

element i en forskydning af, hvad der kendetegnede unge uden uddannelse som et 

problem: Problemet var ikke længere at de manglede almene kompetencer (som de tidligt 

skoleudskrevne) eller at de ikke påbegyndte en ungdomsuddannelse (som restgruppen fra 

1975 og frem). Problemet var derimod at, der var en gruppe af unge som ikke fik en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, og at de derfor med tiden blev til de ”ufaglærte” 

med alle de risici for ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet og behov for sociale ydelser, 

som det medførte – igen; ifølge kommissionen.  

Ligesom ungdomsundersøgelsen og forløbsundersøgelser viste rapporten De Unge – Portræt 

af en generation i velfærdsstaten at ”den sociale arv” spillede en rolle. Men på en lidt anden 

måde. Hvor de tidligere undersøgelser havde vist at unge ”arvede” deres forældres 
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uddannelsesniveau, så kunne rapporten fra Socialkommissionen vise at unge, hvis forældre 

var afhængige af overførselsindkomst, også var dem, der blev udbetalt mest til og derved 

selv var blevet (mere eller mindre) afhængige af overførselsindkomster (Ibid.). 

Frem til 1990erne havde det uddannelsespolitiske fokus været rettet mod at stille 

tilstrækkelig mange attraktive uddannelsestilbud til rådighed for de unge. Hvis man tog 

højde for de unges behov og sociale baggrund, mente man at problemet med de unge 

uden uddannelse kunne løses. Men i løbet af 90erne skete der et politisk holdningsskifte, 

som socialkommissionen indvarslede og som kom direkte til udtryk i 1995, hvor 

regeringen indførte stramninger i dagpengereglerne således, at unge ledige uden 

uddannelse højst kunne få den maksimale dagpengetakst i seks måneder. Herefter havde 

de unge “ret og pligt” til uddannelse i mindst 18 måneder (Juul & Koudahl, 2009: 19).    

 

 

4.3.2  

UDDANNELSE TIL ALLE – UTA  

Undervisningsminister Ole Vig Jensen skrev i februar 1993 en kronik til Politiken med 

overskriften; Uddannelse til alle. I kronikken påpegede undervisningsministeren at ca. 20.000 

ud af en ungdomsårgang ikke gennemførte en ungdomsuddannelse. Der måtte derfor 

gøres noget. Regeringen ønskede at gøre ungdomsuddannelserne til et reelt tilbud til alle 

unge og under samme overskrift som artiklen Uddannelse til alle (herefter: UTA) iværksatte 

undervisningsministeriet derefter en række initiativer, som havde til formål netop at 

nedbringe restgruppen. Det blev til en udmelding og målsætning om, at 90 til 95 pct. af en  

ungdomsgeneration skulle opnå en ungdomsuddannelse (Juul og Koudahl 2009).  At man 

i forbindelse med UTA opstillede en konkret målsætning om at 90-95 pct. af en 

ungdomsårgang skulle have som minimum en ungdomsuddannelse, kan iagttages som et 

nybrud i forhold til den målrationalitet udmeldingen repræsenterer. Hvor tidligere 

undersøgelser og politiske udmeldinger omkring gruppen af unge, som ikke opnåede et 

tilstrækkeligt uddannelsesniveau, i højere grad var baseret på hensigtserklæringer, og 

politiske ambitioner, om at højne uddannelsesniveauet blandt befolkningen som helhed 

(og arbejderklassen især) – så kom her en konkret og håndfast udmelding: 90-95 pct. af en 

ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Denne udmelding kom til at 
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påvirke undersøgelser af unge uden uddannelse frem til i dag. Ikke mindst fordi 

udmeldingen løbende re-aktualiseres på det landspolitiske niveau – bl.a. i 2006 med 

globaliseringsudspillet (Regeringen 2006) og igen i 2011 i regeringsgrundlaget for den S-

R-(SF)-regering som gik af i 2015 (Regeringen 2011). I dag kan man dårligt lave en 

undersøgelse af unge uden uddannelse uden at komme ind på den politiske målsætning 

om, at min. 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det er 

gennem årene blevet et selvstændig undersøgelsesområde at se på, hvorfor der ca. 20-25 år 

senere stadig er mere end 5 pct. der ikke får en uddannelse. På trods af politiske indsatser 

gennem tiden og et væld af forsknings- og evalueringsrapporter se fx Katznelson, 

Murning og Pless 2009 ”Vejen mod de 95 %” eller Elsborg, Jensen og Seeberg 2005, 

Jensen og Jensen 2005.  

For hver lancering og relancering af UTA, kom der nye politiske initiativer på området – 

som senere skulle evalueres for at bedømme dets effekter. Nedenfor vil jeg præsentere 

nogle konklusioner fra undersøgelser af forskellige UTA-projekter fra henholdsvis 

1990erne og 00erne. 

 

UTA i 90erne  

I rapporten Unge uden uddannelse, UTA – et forskningsprojekt om unge og uddannelsessystemet 

(september 1997) kommer følgende definition af restgruppen i spil: ”de unge som ender med at 

have grundskolen som højeste fuldførte uddannelse.” (Andreasen, et al. 1997). Formålet med 

AKF-rapporten var, at komme nærmere en forståelse af, hvilke forhold som havde 

betydning for, at nogle unge kom videre med uddannelse efter grundskolen, og andre ikke 

gjorde. For derved at kunne pege på, hvad der skulle til, for at mindske andelen af dem 

man betegnede som restgruppen. Ønsket om at nedbringe denne gruppe, skulle ses i lyset 

af at flere og flere job stillede krav om uddannelse (arbejdsmarkedets krav), samtidig med 

at antallet af manuelle job faldt (strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet).  Selvom der 

siden 1982, ifølge rapporten, var blevet færre som ikke fik en uddannelse med 

erhvervskompetence efter grundskolen, anså man dette for et alvorligt problem. 

Rapporten arbejder således med to problemer, eller to grupper indenfor restgruppen: 1) 
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unge som ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse og 2) unge som 

ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (fx unge med en 

studiekompetencegivende uddannelse, dvs. gymnasieuddannelse eller lignende, som ikke 

giver erhvervskompetence).  

Rapporten mente at det var for tidligt at komme med en reel vurdering af nogle af de 

UTA-initiativer, der var særlig rettet mod de ”svage”/”mindre boglige” unge fx EGU og 

brobygning – men kunne dog konkludere, at uddannelsesvejledningen var kommet for 

sent ind i grundskoleforløbet. Og at der skulle finde en mere målrettet vejleding sted for de 

unge, der kom fra familier med ringe sociale kår. Herunder unge med en eller begge 

forældre på overførselsindkomst, og med mindre gode boglige færdigheder. I rapporten 

var det altså ikke ”arbejderklassens børn”, der særligt skulle sigtes til med indsatser i 

skolesystemet (som det var i 1970erne og 1980erne), det var derimod børn af personer på 

overførselsindkomst (Andreasen, et al. 1997). Meget i tråd med Socialkommissionens 

konklusioner om, at denne gruppe var særligt udsat.  

I interviews med de unge fandt rapporten ud af at afbrydelse af formel uddannelse ofte 

skyldtes et ønske om at tjene penge, ønske om at få praktisk arbejde eller at man ”havde 

fået nok” af skolen. Rapporten mente dog samtidig at nogle af de unge ”blokerede” 

overfor boglig lærdom – og at hvis blot de lærte på en anden måde - ”mere praktisk og 

mere personligt” - kunne de blive ”dygtige” (Andreasen, et al. 1997, 12). De unge bar 

altså på en slags ”modstand” overfor skolesystemet, som man i rapporten mente, at en 

mere praktisk og personlig uddannelse kunne afhjælpe.  

Der var stadig en klar forståelse af at de unge uden uddannelse (restgruppen) indeholdt et 

uforløst potentiale – men barriererne for at dette potentiale kunne forløses lå ikke kun i, 

hvordan de strukturelle forhold var indrettet. De lå også hos den enkelte unges personlige 

og familiemæssige problemer – og i mødet med skolen. Derfor blev mere (og bedre) råd 

og vejledning et af rapportens bud på, hvordan problemet med restgruppen (som de, der 

afbryder uddannelse) skulle løses. (Andreasen, et al. 1997). Rapporten skrev omkring 

årsagen til at restgruppen måtte forstås som et problem, at: 

”Når der er grund til at udpege gruppen af unge uden uddannelse, skyldes det de følger, det har, at stå uden 

uddannelse. Ikke-uddannede har en større risiko for både midlertidig og længerevarende arbejdsløshed. Der 

kræves i dag kvalifikationer ud over grundskoleniveau til et stigende antal job (Andreasen, et al. 1997, 

29-30) 
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Og om forklaringen på at nogle unge endte i restgruppen, skrev rapporten at: 

”De unge, som afbryder en ungdomsuddannelse, har det tilfælles, at de har forældre med lavere indkomster, 

end dem, som ikke afbryder, de er oftere kvinder, de har oftere børn, de var ikke så dygtige til det boglige i 

grundskolen, de tog heller ikke mange af folkeskolens afgangsprøver, de tror mindre på, at uddannelse kan 

betale sig og mener oftere, at uddannelse medfører stor studiegæld.” (Andreasen, et al. 1997, 85) 

Årsagen til at unge fra restgruppen måtte forstås som et problem, var dermed forskudt til 

et sted, der handlede om, at samfundet ikke ønskede en gruppe med forhøjet risiko for at 

ende udenfor arbejdsmarkedet. Det betød ikke at idealet om lighed i uddannelse forsvandt 

helt fra uddannelsesforskningens italesættelser af unge uden uddannelse, som et politisk 

problem – blot at et andet hensyn kom til at dominere problematiseringlogikken. Der skete 

desuden en forskydning i selve den måde hvorpå restgruppebegrebet blev defineret.  

Problematiseringen og vejledningsfokusset forskød desuden problemet til at dreje sig om 

frafald fra uddannelse og ikke søgning til uddannelse. Denne forskydning knyttede sig 

(måske) til den udvikling, man havde set op gennem 80erne og 90erne, hvor flere og flere 

startede på en ungdomsuddannelse. Hvor restgruppebegrebet i sine første leveår, indenfor 

uddannelsesforskningens og det uddannelsespolitiske felt, havde sigte mod en beskrivelse 

af dem, der ikke påbegyndte en ungdomsuddannelse – så blev den betydningsglidning som 

var sat i skred i løbet af 80erne, med fokus på erhvervskompetence,  i løbet af 90erne 

udtrykt gennem en reformulering af restgruppen som dem, der afbrød en 

ungdomsuddannelse uden at komme i gang igen, og som ikke fik en erhvervsfaglig 

uddannelse.  

AKF44-rapporten gjorde samtidig også opmærksom på det problematiske ved 

restgruppebegrebet, som sådant: ”Udtrykket betegner gruppen ud fra det, den mangler, dvs. 

uddannelse.”. Rapporten beskæftiger sig derimod ikke med, hvilke ressourcer de enkelte 

personer i gruppen måtte have, pointerede rapporten. Udover at det kan betragtes som et 

første tegn på en bevægelse væk fra restgruppebegrebet – så viser denne problematisering 

af begrebet restgruppe også at rapporten yderligere drejede opmærksomheden i retning af 

individet. Rapporten fremhævede at individet, uanset baggrund og manglende uddannelse, 

var i besiddelse af nogle ressourcer, som hun blot skulle hjælpes til at realisere, fx gennem 

nogle af de aktiveringsforløb som var blevet til gennem 90erne.  

                                                
44 AKF er i dag en del af KORA (the Danish Institute for Local and Regional Government Research) 
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I aktiveringsforløbene skulle de bl.a. ”afdække skjulte talenter”, få de unge til at forstå sig 

selv som personer, der ”tog ansvar for sig selv og medansvar for den sammenhæng han 

eller hun færdes i”. Et af eksemplerne herpå var et Individuelt vejledningsværksted, hvor de 

unge kunne komme og ”finde ud af” at de faktisk havde en masse ressourcer – metoden 

hertil var bl.a. præsentationsteknik, edb-undervisning og undervisning i samarbejde 

(Andreasen, et al. 1997). Rapportens bekrivelser af disse vejledningsindsatser og 

værksteder, iagttages som et eksempel og symptom på en ny tendens: 

uddannelsesforskningens italesættelse af behovet for at hjælpe de unge med at ”identifisere 

egne ressourcer”.  

Særligt de unge som man gennem store analyser kunne pege på som udsatte; dem, som 

kom fra udsatte hjem, kontanthjælpsmodtageres hjem – særligt disse unge, ville have 

behov for mere målrettet vejledning, skrev rapporten. Viden om de unge uden uddannelse 

blev dermed (af fageksperter indenfor uddannelsesforskningen) udviklet omkring to poler. 

Den ene var kvantitativ og forsøgte at etablere en mere eller mindre ”homogen” social 

kategori på baggrund af den statistiske metode og etableringen af en (nogenlunde fast) 

definition af et ”restgruppebegreb” (der inkluderede nogle og ekskluderede andre). Den 

anden var rettet mod individet og understregede det heterogene: hvordan ”gruppen” 

bestod af unge med meget forskellige personlige ressourcer. Men dog ressourcer, som 

kunne bearbejdes og realiseres gennem vejledning.  

I min iagttagelse af AKF-rapporten vil jeg fremhæve, hvordan det lå i fagekspernes 

objektivering af vejledningsindsatsen at den fik til formål at hjælpe de unge med at isolere 

bestemte aspekter ved dem selv og gøre disse aspekter til ”styringsgenstand”: dvs. noget de 

unge, skulle blive i stand til at arbejde med eller ”få øje på” (læs: de ”skjulte talenter”). Med 

fageksperternes fokus på bl.a. vejledningsindsatser, så forskydes objektiveringen af unge 

uden uddannelse, til en undersøgelse af, hvordan en subjektiveringsstrategi – som på en 

gang skal både fremelske de unges kapaciter og påvirke de (frie individers) handlemåder 

(Ibid.) – bedst kan målrettes en bestemt, kvantitativt etableret, social kategori.   

 

Det uddannelsespolitiske opdrag til UTA havde været at skabe et uddannelsessystem, der 

sikrede alle de unge, der forlod skolen, et uddannelsestilbud, der var ”motiverende” og 
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”engagerende” – udfordringen var, i 1990erne, at skabe så bredt og nuancerede et tilbud som 

muligt (Pless 2009). I lyset af, hvilket oprettelse af fx EGU og FUU45 skal ses.  

I løbet af 00erne går det den anden vej. Her begynder man at adressere muligheden for, 

om uddannelsessystemer og vejledningen, nu har knopskudt med så mange tilbud at det er 

svært at danne sig overblik. 

 

UTA i 00erne 

Modelkommuneprojektet er et eksempel på en indsats som blev sat i gang efter den 

daværende V-regering i 2006 pustede nyt liv målsætningen om de 95 pct. gennem 

Globaliseringsudspillet46 (Katznelson, Murning og Pless 2009). I 00erne stillede 

Undervisningsministeriet og KL, CeFU til opgave at opsamle erfaringer fra et kommunalt 

UTA-projekt søsat i 2006: modelkommuneprojektet. Erfaringsopsamlingen understregede 

at det var nødvendigt med en mangesidet indsat, der omfattede tiden i grundskolen, 

udskolingen, overgangen til ungdomsuddannelserne, ungdomsuddannelserne og andre 

(uddannelses)tilbud til unge (Ibid., 6). Unges uddannelse betragtes i et ”helhedsperspektiv”, 

hvor ”håndteringen” af de unges uddannelsesadfærd sker i en sammenhæng mellem de 

forskellige led og indsatser på alle uddannelsessystemets niveauer. 

I løbet af 90erne havde fokusset på styring af de unges uddannelsesvalg og –veje, taget en 

drejning mod et ”helhedsperspektiv”, der ikke kun stillede ungdomsuddannelsessystemet 

til ansvar for de unges gennemførsel. Med fokusset på ”den individuelle rejse gennem 

uddannelse” fulgte, et fokus på, hvordan årene i folkeskolen og 

ungdomsuddannelsessystemet, i et samspil, skulle sikre at flere unger påbegyndte og 

afsluttede en ungdomsuddannelse – gerne erhvervskompetencegivende.  

Med ændringen af folkeskoleloven fra 2006, og den medfølgende reformulering af 

folkeskolens formålsparagraf, blev det samtidig grundskolens opgave at ”give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse” (O. K. Pedersen 2011). Herved 

var man kommet et stykke fra 1960ernes italesættelser (i betænkning nr. 473) af en almen 

kompetence, som væsentlig for at klare sig fremadrettet. Det var herefter skolens opgave, at 

                                                
45 FUU (Den frie ungdomsuddannelse) blev etableres som et tilbud, der både skulle rumme de ”svage” og ”stærke” unge. 

Formålet med FUU var at give mulighed for en almen og personlig udvikling. FUU er i dag nedlagt.  

46 (Regeringen 2006) 
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sikre at eleverne havde grundlaget for at søge videre efter folkeskolen – og folkeskolen 

indtrådte derfor formelt som et 1. led i et samlet uddannelsessystem. Grundskolens 

uddannelse skulle ikke længere tænkes som noget, der potentielt kunne stå alene. Heller 

ikke formelt.  

Hele præmissen bag CeFUs undersøgelse var, at 95 pct. målsætningen blev fastholdt som 

en ”klar politisk målsætning” og at det blev anbefalet at alle kommuner ”udarbejder politiske 

handleplaner i relation til at indfri 95 pct. målsætningen” (Ibid. 7) for at sikre koordination og 

samarbejde på tværs af forvaltnings- og institutionsgrænser om unge og uddannelse.  

Situationen var iflg. opsamlingsundersøgelsen den, at 81 pct. af en ungdomsårgang 

gennemførte en ungdomsuddannelse. Det betød samtidig at Undervisningsministeriets tal 

fra publikationen Tal der taler havde vist, at hver femte ikke havde anden uddannelse end 

grundskolen (Undervisningsministeriet 2008), mens Danmarks Statistik havde vist at 

ledigheden blandt unge (under 25 år) var steget betydeligt mere end ledigheden blandt 

resten af befolkningen i årene 2008 mellem 2009 (Katznelson, Murning og Pless 2009, 

10). Derudover fik 24 pct. af de unge ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse 

(Undervisningsministeriet 2008 i (Katznelson, Murning og Pless 2009)), og mere end 9 ud 

af 10 af de unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år havde ikke en 

erhvervskompetencegivende uddannelse (Beskæftigelsesministeriet 2009).  

”Set i forhold til den generelle samfundsudvikling og udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor efterspørgslen på 

uddannet arbejdskraft vokser, mens behovet for ufaglærte daler, peger tallene på betydningen af at 

gennemføre en uddannelse for såvel den enkelte unge som for samfundet. Faren er således, at en væsentlig 

andel af de nuværende ungdomsgenerationer risikerer at se frem til et voksenliv i periferien af 

arbejdsmarkedet og med (...) perioder på offentlig forsørgelse.” (Katznelson, Murning og Pless 2009, 

10)  

Hvad der her må fremhæves er, at et element i problematiseringen er konstant: Det er de 

unges uddannelsesniveau, der skal tilpasses ændringerne på arbejdsmarkedet og i 

samfundet generelt. Præcis som det var i 1960erne. Mens forslag om, at tilpasse 

arbejdsmarkedet til at der stadig er en vis procentdel af de unge, som ikke opnår det 

uddannelsesniveau, som arbejdsmarkedet efterspørger, er ikke at finde i de publikationer 

indenfor uddannelsesforskningen og –politikken, jeg har gennemgået ifm. dette speciale47.  

                                                
47 Denne påstand bygger jeg på hele min gennemgang af empirien og det store tekstmateriale jeg gennemgik for at 

udvælge empiri – her har jeg ikke har fundet eksempler på undersøgelser af unges uddannelsesniveau, der foreslår at 



 

 
 

62 

Katznelsons et al rapporten kan iagttages som et eksempel på, hvordan de unge uden 

uddannelse, som problem, meningsfuldt kan adresseres indenfor flere politiske diskurser – 

og på flere politiske niveauer (som både et kommunalt og et landspolitisk ansvarsområde). 

Rapporten tog direkte afsæt i Globaliseringsudspillet, og støttede sig til 

Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik, og KL som 

administrativt videnskabelige referencepunkter. Jeg kan i rapporten iagttage minimum fire 

forskellige politiske diskurser, som man koblede en problematisering af unge uden 

uddannelse op på (den uddannelsespolitiske, den beskæftigelsespolitiske, den 

socialpolitiske og den samfundsøkonomiske diskurs).  Unge uden uddannelse kan derved 

iagttages som et polyvalent problem, der med gyldighed kan italesættes indenfor flere 

forskellige politiske og videnskabelige diskurser. Sådan har det stort set været siden 

betænkningen nr. 473. Det nye er måden vi gør det på.  

Jeg vil særligt uddrage en af rapportens pointer, fordi den kan betragtes i forlængelse af det 

holdningsskrifte til restgruppen som fandt sted i løbet af 1990erne. Et holdningsskifte, der 

kom til udtryk ved en kobling mellem restgruppeproblematikken og 

beskæftigelsespolitikken. I 1995 etableredes der en særlig uddannelsesindsats for ledige 

unge under 25 år. Indsatsen byggede på ”ret” og ”pligt” – og understregede at unge under 

25, uden uddannelse, havde pligt til at gå i gang med en uddannelse (Pless 2009). Hermed 

grundlægges et arbejdsmarkedsperspektiv indenfor uddannelsespolitikken. I forbindelse 

med et sådant arbejdsmarkedsperspektiv på unge, der ikke er i gang med uddannelse, 

skriver CeFUs evalueringsrapport af 00ernes UTA –  ca. 14 år senere:  

 

”Uddannelse el ler arbejde? Modstridende målsætninger på ministerie l t niveau 

(...) det har været langt sværere på nationalt plan at koordinere indsatserne mellem forskellige de forskellige 

involverede politik- og ressortområder. Tilbagemeldingen fra UTA-projekterne er, at et tværgående 

samarbejde på det lokale niveau vanskeliggøres af modstridende direktiver, lovgivninger, retningslinjer osv. 

fra de forskellige ministerier. Et eksempel på dette er, at selv om det er en klar politisk udmelding, at så 

mange unge som overhovedet muligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse (Regeringen, 2006), så præges 

formålsparagraffen i bekendtgørelsen om aktiv beskæftigelsesindsats af et stærkt arbejdsmarkedsperspektiv. 

                                                                                                                                      
der på arbejdsmarkedet skabes muligheder for de ufaglærte: dem uden erhvervskompetence. Der er dog fremsat forslag 
om et arbejdsmarked med flere muligheder og om at styrke praktikken – men ikke på bekostning af, at de unge uden 
uddannelse, skulle bringes til at få mere uddannelse.  
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Her beskrives formålet med det individuelle kontaktforløb som følger: ”For personer, der er omfattet af § 2, 

nr. 1-4, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens 

ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår 

ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, 

tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet.”” 

(Katznelson, Murning og Pless 2009). Her understreger rapporten fra CeFU, at ”hurtigst 

muligt i job” ikke nødvendigvis betød uddannelse, og at formålsparagraffen derfor kom til 

at stå i vejen for at jobcentrene, fik bragt de unge i gang med et uddannelsesforløb. Når det 

ovenstående sammenholdtes med at man samtidig havde vedtaget en bekendtgørelse 

indenfor beskæftigelses området om, at unge uden uddannelse har pligt til at søge 

uddannelse (lig den lov fra 1995) – så skabte det uklarhed ude i den kommunale 

forvaltning af de uddannelsespolitiske målsætninger. Jeg skal ikke her, gå ind i en 

diskussion af grænsefladerne mellem de uddannelsespolitiske og de beskæftigelsespolitiske 

ansvarsområder. Jeg kan blot iagttage, at uddannelsespolitikken og beskæftigelsen 

politikken, fra 1995 og frem, sammenvæves i et ønske om, at de unge under 25 år ikke går 

ledige og uuddannede rundt.  

 

 

4.3.3 

UNGE UDEN UDDANNELSE 

Projektet ”De unge uden ungdomsuddannelse” fremlagde i 2005 sine resultater i rapporten 

”De unge uden uddannelse – Hvem er de, og hvad kan der gøres for at få dem i gang?”. 

Projektet var et samarbejde mellem forskere på Socialforskningsinstituttet, Amternes og 

Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Danmarks Pædagogiske Universitet og Statens 

Institut for Folkesundhed. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvorfor unge ikke 

gennemførte en ungdomsuddannelse, og hvilke tiltag, der kunne sættes i værk for at 

mindske gruppen “unge uden uddannelse”. Betragtningen var at denne gruppe stod svagt 

på dagens og fremtidens arbejdsmarked - og i forhold til deltagelse i samfundslivet i det 

hele taget (Jensen og Jensen 2005). Rapporten lagde ud med at ridse scenariet op: “på 

fremtidens arbejdsmarked er der ikke plads til dem uden uddannelse”, stod der (Ibid.). 

Dem, der tidligere ernærede sig under samlebetegnelsen ufaglærte, var der ikke længere plads 
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til på arbejdsmarkedet, og deltagelsen i samfundslivet er i det hele taget blevet afhængig af at 

man har en uddannelse.  

Teorien omkring social arv, spiller en væsentlig rolle i forhold til det fokus, som blev lagt i 

rapporten. Ligesom den gjorde i SFIs rapporter fra 1970erne og 1980erne. Men det 

handlede nu også om, at vise, hvordan der med de sociale forskelle fulgte en ”sårbarhed” 

hos de svageste grupper. I resuméets første linjer blev tonen sat: ”Overgangen fra ung til voksen 

er en sårbar fase for mange unge. De skal træffe vigtige valg, og ikke alle har de bedste forudsætninger 

herfor. Unge, der er vokset op i familier med få ressourcer, og som ikke har klaret sig så godt i skolen 

hverken fagligt eller socialt, er en sårbar gruppe. Mange fra gruppen ender i dag uden anden uddannelse end 

grundskolen.”  

Det der var rammen for at finde ud af, hvordan man kunne reducere gruppen af unge 

uden uddannelse, eller hjælpe de unge, der ikke havde de bedste forudsætninger –  blev 

ikke primært fremført i lyset af et ideal (som det var i 1960erne til 1980erne), men blev i 

stedet flere steder i rapporten opsummeret i en økonomisk jargon: ”Det er en kendsgerning, at 

uddannelsesinvesteringer i de unge år giver et langt større afkast for den enkelte og for samfundet end 

uddannelsesinvesteringer i senere i livsforløbet” (Jensen og Jensen 2005, 10).  

Unges uddannelse skulle altså give afkast.  

Rapporten valgte at undersøge, hvilken betydning adfærd og kommunikation havde for, 

om de unge fik en uddannelse efter grundskolen – for, som rapporten skriver, så var 

sammenhængen mellem unges uddannelse og forældrenes uddannelse og indkomst 

allerede påvist (Jensen og Jensen 2005). 

”Det viser sig, at unge, der som 15-årige boede i familier, hvor der bl.a. blev diskuteret politik og sociale 

emner, og i det hele taget talt med den unge fx om skolen, i større udstrækning end andre har fået 

gennemført en uddannelse.” (Jensen og Jensen 2005, 10) – andre parametre, som indvirkede 

positivt, ifølge rapporten, var fx deltagelse i kulturliv. Men derudover, skrev fageksperterne 

bag rapporten, så var gruppen meget differentieret – og det var vigtigt at forstå. Man valgte 

dog, paradoksalt nok, at sondre mellem fire forskellige profiler af unge uden uddannelse48 - 

som byggede på generaliseringer: 

De opgivende som ifølge rapporten, var kendetegnet ved dårlige erfaringer fra grundskolen, 

socialt som fagligt, ingen/få venner, var blevet mobbet, dårligt forhold til læreren. 

                                                
48 Der var flere rapporter indenfor uddannelsesforskningen, der i løbet af 00erne begyndte at arbejde med profiler. Et 

andet eksempel på brugen af profiler er: (Görlich, Pless, Katznelson og Olsen 2011) 
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De praktiske som blev beskrevet som glade for kammeratskab, gik ikke op i det faglige, 

forsøgte at slippe let om ved skolearbejdet, dårlige karakterer, godt forhold til læreren. 

De vedholdende – havde haft det svært i grundskolen, mobbet, få venner, mange skoleskift, 

en vis succes med det boglige, ofte piger. 

De flakkende – havde klaret sig meget godt i skolen, nogle var endda dygtige rent fagligt, 

gode relationer, stabile familierelationer, forventningspres, psykisk krise eller lyst til at 

dyrke kreative interesser (Jensen og Jensen 2005, 11).  

Brugen af profiler former gruppen af unge som objekter for styringsforslag. Hver gruppe 

fik tildelt særlige karakteristika, som var forbundet med de egenskaber rapporten mente var 

kendetegnende for dem, alt efter hvorvidt de tilhørte de opgivende, praktiske, vedholdende 

eller flakkende. De tilskrives samtidig bestemte handlemuligheder – og de, der arbejder 

med disse unge blev anbefalet at fokusere herpå. Det handler om at målrette indsatserne 

efter den ”type” man står overfor, således at den samlede indsats (styringen) optimeres. 

Rapporten anbefalede bl.a. at man øgede fokusset på uddannelsernes sociale miljø og på at 

sikre den enkelte elevs velbefindende. Vejledningsindsatsen stod centralt: ”Personlig og 

individuel rådgivning og vejledning er et centralt omdrejningspunkt.” (Jensen og Jensen 2005, 12) – 

det samme gjorde en ”målretning” af undervisningssystemets tilbud og behovet for at 

skabe tilbud, der kunne ”motivere” de unge. 

Beskrivelserne i rapporten viser desuden noget om, at det ”private” er blevet et risiko-

fænomen, fx. når det problematiseres at, der ikke tales om skolen i hjemmet. Rapportens 

udgangspunkt var at dette måtte skyldes, at man i hjemmet manglede viden om uddannelse 

og skole  – hvorved vejledningsindsatsen aktualiseres. Hvis hjemmets rammer ikke kan 

forme individet til at interessere sig for uddannelse, må den kommunale vejlednings- og 

rådgivningsindsats hjælpe til. 

Både i uddannelsespolitikken (Pless 2009), og i fagprofessionelles problematiseringer af 

unge uden uddannelse, kommer vedledningsindsatsen til at stå centralt i løbet af 00erne. 

Det var og er gennem vejlednings- og rådgivningsindsatser, at man kan ”fange” og 

”afhjælpe” de problemer de unge måtte have – inden at de udvikler sig til fravalg eller 

frafald fra uddannelse (Jensen og Jensen 2005).  

Frafaldsdiskussionen var en anden diskussion, der blev knyttet til de unge uden 

uddannelse, og som kom stod centralt for 00erne og frem. Både vejledningsfokusset og 

fokus på at unge fravælger uddannelse (fremfor at sætte fokus på eventuelle 
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selektionsmekanismer i uddannelsessystemet) – kan iagttages som udtryk for at ansvaret 

for ikke at ”blive tabt af samfundsudviklingen” ligger hos individet. Det vil sige, hos de 

unge selv. Det offentlige ansvar, var og er at skabe de rette indsatser til at ”bearbejde” de 

unge, så de kan bringes til selv at ”vælge” – og så de ”motiveres” til mere uddannelse. 

Dette iagttages som tendensen til individualisering i uddannelsesindsatserne – og i det 

politiske syn på unge og uddannelse. De strukturelle forklaringer og løsninger på 

problemet med unge uden uddannelse glider i baggrunden og frem træder det personlige 

ansvar for at blive integreret i samfundsfællesskabet gennem uddannelse (der minimerer 

risikoen for at blive ufaglært eller kontanthjælpsmodtager: dvs. personer i periferien af 

samfundet). 

I løbet af 90erne er både uddannelsesforskningen og –politikken i overvejende grad gået 

væk fra at benytte restgruppebegrebet. Socialforskningsinstituttet, CeFU mfl. gik over til at 

bruge andre begreber, fx ”unge uden uddannelse”. 

I samme periode og frem til i dag har der været flere definitioner på problemet i spil – 

indenfor uddannelsesforskningen og -politikken. De fleste af dem kan dog samles under 

den overordnede problemstilling: at nogle unge ikke opnår en erhvervskompetence (X)-antal år efter 

grundskolen. Det var og er nemlig primært opnåelsen af erhvervskompetence som 

problematiseringerne indenfor uddannelsespolitikken og de offentlige eksperter i 

uddannelse adresserer.  

Dette fokus på erhvervskompetence er i dag det primære. I år, 2016, udkom i forlængelse 

heraf en rapport omkring de studenter, der kun fik en studiekompetence også kaldet ”de 

ufaglærte studenter” – i rapporten bliver det fremført, at samfundet ”går glip” af uddannet 

arbejdskraft, når personer med studiekompetence ikke bruger den til at læse videre 

(Danmarks evalueringsinstitut 2016). Fra at Socialforskningsinstituttet i 70erne og 80erne 

problematiserede, at unge ikke søgte videre uddannelse efter grundskolen, er der frem til i 

dag – hvor Danmarks Evalueringsinstitut kan lave en problematiserende undersøgelse af 

studenter uden erhvervskompetence –  sket en række forskydningen, der bl.a. handler om 

at definere, hvor den nedre grænse går for, hvad samfundet kan acceptere som et 

”tilstrækkeligt” uddannelsesniveau. I dag går den ved en erhvervskompetence.  

 

Et andet klart eksempel på individualiseringen kom fra mønsterbryder-undersøgelser, hvor 

man retter fokus mod de unge fra en ”uddannelsesfremmed baggrund”, der klarer sig godt. 
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Man prøvede i disse undersøgelser at isolere det særlige ved de unge mønsterbrydere, som 

gjorde dem i stand til – til trods for deres problematiske baggrund – at få en uddannelse. I 

undersøgelserne blev der gjort meget ud af den indre relation, og begrebet ”motivation” 

stod yderst centralt:  

”Interessen for mønsterbrudbegrebet udspringer af den mangeårige diskussion om begrebet social arv, som 

kan antages at repræsentere den modsatte problemstilling: spørgsmålet om i hvor høj grad der synes at være 

stabilitet over tid i sociale mønstre. Der er god grund til at slå fast, at alt for deterministiske forestillinger 

ikke giver mening, men at det omvendt også er sådan, at der selv i samfund som det danske fortsat er 

betydelig, systematiske uligheder.” (Elsborg, Jensen og Seeberg 2005). 

Der kan i rapporten iagttages udtryk for at samfundsstrukturen ”burde” være fremmende, 

og ikke hæmmende for uddannelse. Bl.a. som resultat af mange års fokus på dette område. 

Og at man derfor er begyndt, at kigge på de personlige og de interpersonelle veje til at 

bryde den sociale arv. Her fremhæves igen et fokus på at ”se ressourcerne” hos de unge. 

Fx at ”anerkende de unge” (fordi anerkendelse motiverer den svage elev) – og fordi  

”bekræftelsen af mønsterbryderelevernes selvværdsfølelse er central som byggesten i 

henseende til at støtte elevernes evne til at komme videre fagligt og personligt”. Desuden 

anbefales ”coachingkultur” i uddannelse (Elsborg, Jensen og Seeberg 2005). 

Mønsterbryderundersøgelserne iagttog relationer som afgørende for brud med det sociale 

udgangspunkt. Det var oplevelsen af en positiv bekræftelse fra, en eller flere personer 

udenfor familien, som kunne overgå de ellers mange negative relationer (Elsborg, Hansen 

og Hansen 1999). I lyset heraf, kan man betragte forsøg med mentorordninger – som en 

måde at systematisere denne relation, der kan lede til, om ikke mønsterbrud, så fastholdelse 

(Danmarks Evalueringsinstitut 2012).       

 

 

4.3.4  

INSTITUTIONALISERING AF UDDANNELSESSTATISTIKKEN 

Deltagerfeltet indenfor uddannelsesforskningen er blevet markant udvidet fra 1960erne 

og frem til i dag. Med det mener jeg, at der i dag er en lang række organisationer, der 

leverer analyser (bl.a. på baggrund af statslige kilder som Danmarksstatistik og UNI-C (i 
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dag kaldet stil.dk)). Hvor det i 1960erne primært var Socialforskningsinstituttets analyser 

af en ungdomsårgang fra 1965, og ungdomsforløbsundersøgelsen igangsat i 1968, der 

tegnede videns-grundlaget vedrørende unges uddannelsesvalg og – veje – så er der i dag 

en lang række organisationer, mere eller mindre knyttet til staten, som leverer 

uddannelsesstatistik, beregninger og analyser.   

Historien om, hvordan unge uden uddannelse er blevet gjort til og fastholdt som et 

styringsproblem knytter sig altså også til fortællingen om, hvilke organisationer og 

institutioner, teorier og metoder, der har givet liv til disse forestillinger. Her peger jeg på 

Socialforskningsinstituttet, som særlig central fra 1960erne og frem til 80erne (gennem 

ungdomsundersøgelsen og ungdomsforløbsundersøgelsen) – og senere Danmarks 

Statistik, der bl.a. gennem etableringen af Stil.dk (UNI-C) og Undervisningsministeriets 

profilmodel, har været med til at forme væsentlige eksempler på institutionaliserede videns-

systemer, der løbende registrerer, måler og sammenligner ungdomsårgangenes samlede 

uddannelsesniveau. Der er gennem institutionaliseringen og organisering af 

uddannelsesstatistikken skabt et stabilt flow af data, som kan inddrages i løbende 

regeringers argumentationer for reformer og initiativer på undervisningsområdet. Et data-

flow, som også danner udgangspunkt for flere af de analyser, som andre organisationer, fx 

CeFU mfl. løbende udgiver.   

Etableringen af en systematiseret vidensproduktion til sammenligning af unges 

uddannelsesniveau, starter således med etableringen af Socialforskningsinstituttet 

(Betænkning nr. 170 1957), mens de omfattende planlægnings- og styringstendenser i 

1960erne og 1970erne, får sat skub i etablering af enheder, der kan sikre et omfattende 

vidensgrundlag for kvalificeret politisk handling.  

Selve den måde hvorpå man historisk set har undersøgt unge uden uddannelse, ved især at 

anvende deskriptiv statistisk metode og analyse49, kan i sig selv være med til at reproducere 

problematiseringen af unge uden uddannelse. Dette kan føre til sporafhængighed. Der kan 

i dag iagttages en vis tendens til at genbruge data, metoder og ikke mindst konklusioner fra 

år til år – fx har SFIs kortlægning af den sociale baggrund, gennem en placering efter 

forældrenes indkomstniveau, forløbsundersøgelserne, i dag status af et videnskabeligt 

referencepunkt (her citeret fra en undersøgelse fra DPU50): ”Ved forløbsundersøgelser, der på 

                                                
49 Også på de interviews, der ligger til grund fra ungdomsundersøgelsen og ungdomsforløbsundersøgelsen. 
50 Danmarks Pædagogisk Universitet 
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makroplan kvantitativt dokumenterer, at sociologiske baggrundsvariable så som uddannelse, arbejde og 

økonomisk status bliver videreført fra generation til generation, er den sociale arvs omfang 

forskningsmæssigt blevet grundigt dokumenteret.” (Elsborg, Hansen og Hansen 1999, 9) 

Hvorimod beskrivelserne af hvorfor, det hænger sådan sammen kan variere fra 

undersøgelse til undersøgelse – og har haft et varierende fikspunkt fra 1960erne til i dag 

(fra sociale strukturer til sociale problemer og sårbarhed). Hvor man i 1960erne mente at 

arbejderklassen var udstyret med nogle bestemte holdninger – så kiggede man i løbet af 

90erne på, hvordan social arv bl.a. medførte en personlig sårbarhed hos individet (Bøgh 

Andersen 1972) (Elsborg, Hansen og Hansen 1999).  

Min (forsigtige) antagelse er i den forbindelse, at de normer, og den oplysning og viden, 

som unge i dag konfronteres med gennem fx vejledningsindsatser mv. knytter sig til ideen 

om en ”statistisk afvigelse” fra ”normalen”. De ses som det unormale på baggrund af 

deres fravær/frafald af uddannelse. Påstanden er altså at uddannelsesstatistik, og de 

forklaringer der kobles med de statistiske forskelle på forskellige gruppers 

uddannelsesadfærd, kan iagttages som normgenererende i og med at nogle grupper 

fremhæves negativt. 

 

Der sker desuden en politisering af uddannelsesstatistikken, i løbet af 90erne, hvor 

forskelige definitioner af restgruppen og de unge uden uddannelse kommer i spil. Alt efter 

hvilken definition man vælger kan uddannelsessystemet fremstilles som en større eller 

mindre succes (J. E. Hansen 2003).  

Alt efter om man vælger at opgøre en ungdomsårgangs uddannelsesvalg og –veje  efter 10, 

20 eller 25 år ser resultatet forskelligt ud.  

Profilmodellen er et eksempel på, hvordan de unges uddannelsesveje i dag bliver opgjort 

statistisk, så fageksperter og politikere løbende kan se, hvor tæt man er (ikke er) på at 

opfylde målsætningen om at 95 pct. får en kompetencegivende uddannelse. Denne model 

trækker bl.a. på data fra Danmarks Statistik og i dag er det muligt, via Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestillings hjemmeside, at finde en profilmodel for alle årgange mellem 

1990 og 2014. Profilmodellen viser bl.a. en statistikberegnet forventning for hver årgangs 

uddannelsesadfærd. Den har følgende formål:  

“Vi kan anvende profilmodellen til at vurdere, hvad det samlede uddannelsessystem formåede i de år, 

hvor de unge gik i ottende og niende klasse. Dermed kan vi også anvende fremskrivningen til at 
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sammenligne uddannelsessystemerne over tid, blandt andet målt ved størrelsen af andelen, der forventes at 

opnå mindst en ungdomsuddannelse.” (WEB: Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling) 

 

 

Afrunding af 1990erne t i l  00erne 

I min betragtning af 1990ernes uddannelsespolitiske tiltag og de undersøgelser, der udkom 

i forbindelse hermed, har jeg fundet at perioden i særlig grad kendetegnes ved et fokus på 

at indrette uddannelsessystemet, således at det kunne skabes rum for de ”individuelle 

muligheder”. Der sker desuden en forskydning i, hvordan det uddannelsespolitiske system 

betragter problematikken omkring restgruppen. Det kom til udtryk ved, at der i 1995 

etableres en særlig uddannelsesindsats for ledige unge under 25 år med fokus på ”ret” og 

”pligt”. Samtidig kan det iagttages hvordan, der har sneget sig et beskæftigelsesrationale ind 

i uddannelsespolitikken, som former mulighederne for at betragte unge uden uddannelse 

som et problem (de skal for alt i verden undgå at blive ufaglærte). Et øget 

uddannelsesniveau blandt unge betragtes som et værn mod arbejdsløshed (for den enkelte) 

og stigende udgifter til sociale ydelser (for samfundet). 

Hvor det i 1960erne og 1970erne primært var SFI (gennem ungdoms- og 

ungdomsforløbsundersøgelsen), der kunne udtrykke generelle betragtninger om unges 

uddannelsesniveau, er der siden 1970erne (og særligt med profilmodellen, der rækker 

tilbage til 1990erne) kommer tilgængelig, pålidelig uddannelsesdata som flere 

organisationer løbende inddrager i analyser af unge uden uddannelse. Det tætte parløb fra 

1960erne mellem uddannelsespolitikken og –forskningen (primært iagttaget som 

samarbejdet mellem Undervisningsministeriet og SFI) , er ikke forsvundet – tværtimod. 

Der er blot blevet flere om at udlægge teksten. 

Uddannelsesforskningen og –politikkens problematiseringer og løsninger af unge uden 

uddannelse forskød sig i perioden til det individuelle niveau. Særligt vejledningsindsatser og 

undersøgelser heraf, kan iagttages som særligt beskrivende for denne periode. Man skulle 

gennem vejledning og rådgivning af de unge ”motivere” dem til at tage mere uddannelse. 

Herigennem kunne man pege på bestemte aspekter ved individet som skulle omformes, 

for at de kunne integreres i fællesskabes – gennem uddannelse. Der opstod en 

arbejdsdeling mellem uddannelsesforskningen og politikken, som gik ud på at 
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uddannelsesforskningen fik til opgave at undersøge, hvilke  ”motivations-strategier” eller 

”empowerment-strategier”, der bedst kunne bringe den unge i stand til at bryde med det 

hun kom af (et svagt miljø), og legitimere disse ved at gøre dem til objekt for undersøgelse 

– mens uddannelsespolitikken fik til opgave at initiere og implementere, disse 

individualiserende indsatser for derved at forme de unges valg og handlerum. 

Uddannelsesforskningens og –politikkens samlede arbejde handlede om at identificere 

hvilke sociale kompetencer den enkelte unge skulle være i besiddelse af for at kunne indgå i 

samfundsfællesskabet, og hvordan hun kunne bringes i besiddelse af disse. Dette fokusset 

på individet, har gjort det svært at italesætte de ydre sociale, samfundsmæssige faktorer 

som problemskabende. 

 

 

 

4.4.1 

MIDT 00’ERNE OG TIL I DAG 

 (post-)individualisering og de udsatte unge 

Gennem 00’erne og frem til i dag har der, som nævnt, været et politisk fokus på at indfri 

målsætningen om at så mange som muligt opnår en ungdomsuddannelse. Målsætningen 

om de 95 pct., der blev fremsat i 90erne, har præget problematikken ’unge uden 

uddannelse’ gennem de sidste femogtyve år. I dag laves der stort set ikke en undersøgelse 

af unge og uddannelse, uden at den kommer ind på 95 pct.-målsætningen – eller ser den 

manglende opfyldelse heraf, som baggrund for at undersøgelsen må sættes i værk.51  

Min problematiseringsanalyse af unge uden uddannelse har desuden afsløret en 

nyudvikling indenfor uddannelsesforskningen, som jeg finder særlig interessant. 

Udviklingen starter i midten af 00’erne, og jeg har valgt at døbe den ”post-

individualiseringstendensen”. ”Post-individualiseringstendensen” skaber mulighederne for 

at undersøge, hvordan de individualiserende indsatser og det uddannelsespolitiske fokus på 

at unge får en uddannelse, der udvikles op i gennem 90erne og 00erne – og som man 

stadig ser i dag – påvirker de unge som ikke (ved første forsøg) opnår en studie- eller 

erhvervskompetencegivende uddannelse. To eksempler på denne tendens indenfor 
                                                
51 se fx kommisoriet: UVM udvalg 2006 eller (Elsborg, Jensen og Seeberg 2005, 25), (Katznelson, Murning og Pless 2009), 

(Baadsgaard og Mølgaard 2011), (Epinion 12. juni 2015) eller  
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uddannelsesforskningen er to ph.d.-afhandlinger, udarbejdet af forskere med tilknytning til 

CeFU. Noemi Katznelsons ph.d.-afhandling fra 2004: Udsatte unge, aktivering og uddannelse – 

Dømt til individualisering og Mette Pless’ ph.d.-afhandling fra 2009: Udsatte unge på vej i 

uddannelses systemet. At jeg vælger at betone denne tendens, betyder ikke at 

uddannelsesforskningen som helhed, eller CeFU som enhed, forlod det spor, der var 

blevet lagt i løbet af 1990erne og 00erne. Rigtig mange rapporter frem til i dag, fokuserer 

på, hvordan man kan redegøre for unge uden erhvervskompetence og identificere deres 

problemer med afsæt i bl.a. personlige og familie problemer – og hvordan vejledning, og 

målrettede indsatser kan ”motivere” de unge. Men jeg vælger alligevel at iagttage de to 

afhandlinger som et udtryk for, at der er ved at ske en forskydning i forhold til det stærkt 

individualiserende udgangspunkt som uddannelsespolitikken og –forskningen tog fra 

90erne-00erne og frem til i dag. Derfor vælger jeg at bygge dette afsluttende analyseafsnit 

op omkring læsninger af det jeg har valgt at kalde ”post-individualiseringen” og fokus på 

de ”udsatte unge”.  

 

Post-individualiseringen  

Postindividualiserings-tendensen tager afsæt i iagttagelser af, hvordan de unge forholder sig 

til sig selv, i en moderne individualiserende virkelighed. Det handler om, hvordan de unge 

selv fortolker deres eksklusion fra ”det normale” (som er at tage en ungdomsuddannelse). 

Herom skrev Pless: ”Samtidig er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad de unge italesætter deres 

skolevanskeligheder som individuelle problemer, de selv må finde løsningen på. De har tilsyneladende ingen 

kollektive forklaringsmodeller til rådighed, og de unges fortællinger peger således på, i hvor høj grad 

individualiseringen har sat igennem som en præmis og ramme for de unges selvforståelse og 

handlemuligheder.” (Pless 2009, 170).   

Pless har undersøgt på et mikro-niveau, hvordan de styringsteknikker og de overordnede 

perspektiver på unge uden uddannelse, former de unges muligheder for at iagttage sig selv. 

Hun er kommet frem til, at de individualiseringstendenser, som jeg også iagttog i det 

foregående kapitel (gennem læsninger af uddannelsesforskningens og –politikkens 

problematiseringer og løsningsforslag), har interpelleret de unge, og ”anråbt” dem som 

individer, på en sådan måde, at de forstår sig selv som løsningen og årsagen til deres 

individuelle udfordringer. Det tyder på, at den udgrænsning af nogle bestemte ”risiko-

profiler” (som fx indebærer at være fagligt svag eller at blive mobbet) 
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uddannelsesforskningen har gjort, minder om de selvbilleder som de unge beskriver for 

Pless (Pless 2009): ”(de) positionerer sig således i høj grad som skolens ”Andet”, som falder ved siden 

af og er forkert.”.  

Lidt på samme måde, som jeg har iagttaget af uddannelsesforskningen og –politikken har 

karakteriseret de unge uden uddannelse som en ”afvigelse” fra det normale.  

Katznelson betragter ”de udsatte unge” (som hun definerer som: unge der er i fare for 

ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse og ikke at opnå en stabil tilknytning til 

arbejdsmarkedet) indenfor en tendens til institutionel individualisering, og skriver i sin 

afhandling: ”Tendensen til institutionel individualisering er, som det blevet antydet, relateret til den 

øgede betydning af uddannelse. Den betydningstilskrivning spiller ind på de udsatte unge gennem den 

generelle fokusering på uddannelse som eneste vej frem.” (Katznelson 2004). Tendensen til 

institutionel individualisering, som Katznelson kalder det, ligger tæt op af nogle af de 

tendenser jeg har iagttaget i det foregående analyse kapitel indenfor regi af 

uddannelsesforskningen og –politikken. Ligesom jeg har set det i undersøgelser af 

vejledningsindsatsen og mønsterbrud, så fremhæver Katznelson en tendens til, at 

ansvaret for at få en uddannelse placeret hos individet. Dvs. hos den enkelte unge. 

Ligesom hendes definition af udsatte unge, har visse lighedstræk, med den måde jeg kan 

iagttage en italesættelse af unge uden uddannelse, indenfor uddannelsesforskningen og –

politikken. De unge har ifølge Katznelson og Pless taget præmissen til sig, og betragter selv 

et ansvar for uddannelse. 

 

Sammenfatning af 00erne t i l  i  dag 

En ungdomsuddannelse er blandt de unge blevet ”accepteret normal adfærd”. Ligesom det 

i 1960erne i betænkning nr. 473 blev iagttaget som ”accepteret normal adfærd”, at tage 

minimum 9. klasse.  

Jeg mener at Katznelsons og Pless’ undersøgelser af, hvordan de udsatte unge forstår sig 

selv som roden til, og løsningen på, problemet – giver et interessant perspektiv. Ikke 

mindst på, hvilken retning uddannelsesforskningen er ved at bevæge sig i. 90ernes og 

00ernes fokus på, hvordan individet kunne gøres ansvarlig, og tildeles kompetence (til at 

handle på sine problemer i forhold til at opnå en uddannelse) – er måske ved at afløses af 

et perspektiv, der igen kalder på problematiseringer af mere strukturelle forhold. Først og 

fremmest det strukturelle forhold at individualiseringen er blevet en måde at forstå sig selv 
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på i relation til fællesskabet, for de unge uden uddannelse. Og det er ikke på en positiv 

måde, hvor det (som det ellers er intentionen) bringer dem i stand til at ”motivere” sig selv 

til mere uddannelse.  

Dette kunne bl.a. føre til at man begyndte at se på, hvordan arbejdsmarkedet kunne blive 

en del af løsningen, eller føre til nye perspektiver på indretningen af det eksisterende 

uddannelsessystem. Herom kan jeg dog kun gisne.  
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K a p i t e l  5  

KONKLUSION 

Dette har været fortællingen om unge uden uddannelse som et problem. Jeg har ikke 

skrevet uddannelsesforskningens eller –politikkens historie, men i stedet vist hvordan de, 

fra 1960erne og op til i dag, har bidraget til konstruktionen af unge uden uddannelse som 

et problem. Det har været en fortælling om den dobbelte historiske proces, hvorigennem 

unge uden uddannelse er gjort til objekter for viden, og samtidig blevet formet som 

individer (subjekter).  

Med afsæt i en poststrukturalistisk tilgang, inspireret af M. Foucault, har jeg undersøgt 

hvordan definitionen af en bestemt social gruppe, som et problem, påvirkes og formes af 

historiske forskydninger. Jeg har anvendt en problemanalytisk ramme, for at undersøge, 

hvordan problematiseringer af unge uden uddannelse knytter sig til bestemte løsninger.  

Herved har jeg identificeret en række forskydninger i den måde problemet er blevet 

defineret, problematiseret og foreslået håndteret. I analysen har jeg set, hvordan problemet 

og, ikke mindst, den sociale kategorisering af ”problemgruppen” har ændret sig fra 

1960erne og frem til i dag.  

I 1960erne og frem til midten af 70erne blev unge uden uddannelse konstrueret som et 

problem, med reference til det velfærdsstatslige ideal om lige muligheder for alle. Det 

betød at, ulige muligheder knyttet til klasseforskelle betragtedes som det problem, 

uddannelsessystemet fik til opgave at løse. Jeg kan indenfor denne periode iagttage en 

tydelig kobling mellem problem og løsning; de knyttes sammen i en udvidelse af den 

obligatoriske undervisningspligt fra 7 til 9 år. 

Betegnelsen for de unge, hvis uddannelsesniveau i denne periode problematiseredes, var de 

tidligt skoleudskrevne. Det var de unge, der forlod grundskolen efter 7. klassetrin. Den tidligt 

skoleudskrevne blev beskrevet som et individ med et (uforløst) potentiale, som gennem 

mere skoleuddannelse, skulle udstyres med almene kompetencer til at klare sig i et 

omskifteligt samfund. I 1970erne forskydes uddannelsesforskningens og –politikkens 

problematisering af de tidligt skoleudskrevne til restgruppen. Det skyldes bl.a. at der i 1975 

blev indført en udvidelse af undervisningspligten, som betød at alle unge skulle gå 
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minimum 9 år i skole. Til trods for at perioden mellem 60erne og 70erne generelt havde 

været præget af en ”voksende uddannelseslyst blandt de unge” – så blev restgruppen ved 

indgangen til 70erne ”genopdaget” som det ”uløste problem” 1960ernes 

uddannelsespolitiske løsninger ikke havde opfanget. Ligesom de tidligt skoleudskrevne, så 

kom restgruppen til at fremstå som dem, der afveg fra ”de andre unge”, ud fra en 

iagttagelse af, at de ikke havde indfriet deres ”lige muligheder” for uddannelse.  

Gennem ungdomsforløbsundersøgelserne kom SFI til at bidrage væsentlig til de første 

forsøg på at etablere en definition af restgruppen. Begrebet restgruppe kunne dog, ifølge 

SFI, ikke adskilles fra de officielle uddannelsespolitiske mål på det økonomiske, 

velfærdsmæssige og individuelle plan. På alle disse planer, betragtedes uddannelse som et 

gode. Hvilket både kom til udtryk indenfor uddannelsesforskningen og –politikken. De 

politiske ambitioner om at skabe lige muligheder for alle, var altså ikke opnået med 

udvidelsen af den obligatoriske undervisningspligt. Med etableringen af restgruppebegrebet 

blev der skabt, en social kategori som kunne undersøges, adresseres og håndteres som en 

kollektiv størrelse. Den blev tilskrevet særlige karakteristika, som primært var knyttet til 

forståelsen af restgruppen som rekrutteret fra arbejderklassen. SFI betragtede med 

udgangspunkt heri restgruppens interesser som nogle, der lå indenfor de erhvervsrettede 

uddannelser – og derfor foreslog SFI, som en løsning på restgruppeproblematikken, 

”bedre erhvervsrettede tilbud”. 

Ved indgangen til 90erne defineres restgruppen ikke længere som dem, der ikke 

påbegyndte en uddannelse efter grundskolen – men i stedet som dem, der ikke afsluttede 

en ungdomsuddannelse og derfor ikke fik de rette erhvervskvalifikationer. Her sker en, for 

fortællingen, meget væsentlig forskydning: uddannelsesforskningen og –politikken gik væk 

fra primært at fremhæve den politiske ambition om lige muligheder. Man slog i stedet ind 

på en vej, hvor det, der kom til at stå centralt i problematiseringer af unge uden uddannelse 

var, at de ikke opnåede en erhvervskompetencegivende uddannelse – og at de derfor risikerede at 

skulle ernære sig som ufaglærte eller, i ”værste fald”, at blive sociale klienter. På den måde 

havde sammenspillet mellem uddannelsesforskningen og –politikken løbende været med til 

at forskyde problemet opad. Mens uddannelsesforskningen definerede og undersøgte 

problemet, satte uddannelsespolitikken løbende nye rammer for problematiseringen. 

Uddannelsesforskningens problematiseringer måtte følge de uddannelsespolitiske 

initiativer og løsninger. Hvorimod uddannelsespolitikken kunne låne ekspertdiskursen fra 
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uddannelsespolitikken, hvilket den bl.a. gjorde i 1968 i forbindelse med betænkning nr. 473 

om undervisningspligtens udvidelse.  

I løbet af 90erne og 00erne kendetegnes problematiseringerne af unge uden uddannelse 

primært af en individualiseringstendens. De unge uden uddannelse betragtes ikke længere 

som et produkt af deres sociale baggrund. I stedet bliver det et uddannelsespolitisk 

problem, hvordan man kan fremelske bestemte træk hos de unge uden uddannelse, fx. 

motivationen til mere uddannelse. Vejledningsindsatsen blev et politisk indsatsområde og 

et objekt for undersøgelse. 

Vejledningens primære formål bliver at hjælpe de frafaldstruede unge med at isolere 

bestemte aspekter ved sig selv, og gøre disse til en ”genstandstand for styring”. 

Uddannelsesvejledningens opgave bliver, i uddannelsesforskningens perspektiv, at hjælpe 

de unge med at ”afdække skjulte talenter”. Med fageksperternes fokus på disse 

vejledningsindsatser i uddannelse forskydes problematiseringen af unge uden uddannelse 

til en vurdering af, hvordan der bedst kan udvikles bl.a. vejledningsindsatser, der fremmer 

en subjektivering af de unge som ”motiverede” og ”engagerede” individer, rustet til videre 

uddannelse.  

Overordnet set er det forestillingen om de unge uden uddannelse som en statistisk og 

social afvigelse, der har gjort det muligt at betragte dem som et problem. Det er det 

velfærdsstatslige ideal om demokratisering af uddannelse, som opdager en gruppe for 

intervention – og det er kun fordi denne forestillingen om et social interventionsfelt 

løbende re-aktualiseres og forskydes, at det er muligt forstsat at tale om unge uden 

uddannelse som et problem, og at koble uddannelsespolitiske løsninger hertil. I dag,  hviler 

iagttagelsen af unge uden uddannelse som et problem, på en forestillingen om at individet 

må formes og vejledes til at tage et (med)ansvar for sit eget uddannelses valg. 

Forklaringerne på at nogle unge møder barrierer i uddannelse ligger ikke længere i 

strukturelle forskelle (primært), men må også findes i individet selv.  

Gennem de sociale definitioner og betegnelser, som unge uden uddannelse, de tidligt 

skoleudskrevne og restgruppen, fanges vores forståelse af et problem i et sprog, der på 

engang generaliserer og individualiserer.  
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K a p i t e l  6  

PERSPEKTIVERING 

Det at danne sig overblik over, hvordan unge uden uddannelse formes som problemer 

og subjekter for styring, er i sig selv en stor udfordring. Jeg valgte derfor en undersøgelse 

af det strengt politiske og organisatoriske fra. Der er mange forskellige organisatoriske 

lag at tage højde for, når det kommer til uddannelsesområdet, og deres samspil er 

komplekse. Alene en analyse af de politiske tiltag og reformer indenfor 

uddannelsesområdet ville også være et ekstremt omfattende projekt. Det har imidlertid 

heller ikke været ambitionen med dette speciale, at foretage en selvstændig analyse af 

disse niveauer. 

I stedet har jeg villet, og kunnet iagttage, hvordan unge uden uddannelse skabes som et 

problem, på måder, der har været forskellige gennem tid. Og som bygger på en række 

forskydninger.  

Jeg har iagttaget hvordan unge uden uddannelse, bliver skabt som objekter og subjekter i 

relation til, hvordan fælleskabet (her repræsenteret ved uddannelsesforskningen og –

politikken) vælger at udgrænse dem som problematiske. I tilfældet unge uden uddannelse 

afgrænses individet ved sit underskud af uddannelse, og derved den potentielle fare for på 

sigt at falde helt uden for fællesskabet. Som i dag, i dette tilfælde, vil være et fællesskab 

bestemt ved at man bidrager gennem arbejdet, på stabil vis. Det unikke er, at denne 

afgrænsning mellem individet og fællesskabet (gennem deltagelse via sin arbejdsevne), fra 

1990erne og frem, er blevet mere eksplicit indenfor de problematiseringer af unge uden 

uddannelse, som jeg har valgt at undersøge. Det jeg ikke har undersøgt er, hvordan de 

unge selv forholder sig til problematiseringerne og de løsninger, som er koblet med 

bestemte problem forståelser.  

Det ville i dag blive til en undersøgelse af, hvordan de unge selv forholder sig til 

samfundets indlejrede individualiseringsprocesser, som iagttager det som egne valg, der har 

bragt dem i en ”problematisk position”?  

Det er næppe nogen verdensomstyrtende nyhed, at viden ikke er det eneste, der kan få 

mennesker til at handle og tænke på bestemte måder. Viden og risiko-scenarier, der bygger 

herpå, er derfor ikke altid nok til at få individer til at handle, eller forstå sig selv, på 
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bestemte måder. Man kan derfor ikke slutte direkte, at unge ikke tager en uddannelse fordi 

de ikke tolker problematiseringen ”rigtigt” – fordi de ikke forstår, at deres manglende 

uddannelse er et problem.  Der er faktisk en vis grund til at tro, at de unge godt selv ved, at 

de er et problem. Ved en iagttagelse af to ph.d.-afhandlinger, skrevet af fageksperter med 

tilknytning til CeFU kan jeg sandsynliggøre at uddannelsesforskningens og –politikkens 

problematiseringer, af unge uden uddannelse, har en vis lighed med den måde de unge 

forstår sig selv. I de unges beskrivelser af, deres egen uddannelsessituation ligger implicit 

en forståelse af, at den ”normale adfærd” er at tage en uddannelse – mens deres egen 

adfærd, og problemer herved – er det unormale. Det har, som berørt, lighed med den måde, 

som de iagttages gennem bl.a. uddannelsesforskningens problematiseringer.  

At noget kan beskrives som ”normal adfærd”  indenfor uddannelsesforskningen, får mig 

desuden til at mindes formuleringer i betænkningen nr. 473 om 9 års undervisning som 

”accepteret normal adfærd”. I dag er rammerne for det normale forskudt til niveauet for 

ungdomsuddannelserne. Men hvilken betydning kan det have for uddannelsespolitikken 

fremover? Det er svært at sige noget konkluderende om, men det er interessant at iagttage, 

hvordan debatten om 12 års obligatorisk undervisning er ved at blusse op igen.  

Jeg kan vil derfor nøjes med at stille det som et spørgsmål til diskussion for den fremtidige 

uddannelsespolitik: 

 
• Når det nu betragtes som ”accepteret normal adfærd” som min. at starte på en 

ungdomsuddannelse – vil det uddannelsespolitiske niveau, så påbegynde processen 

for en udvidelse af den nuværende undervisningspligt til 12 år (på samme måde 

som man påbegyndte en udvidelse af undervisningspligten, fra 7 til 9, da 

overgangsfrekvensen mellem disse uddannelsesniveau steg – og det derfor blev 

betragtet som, normal adfærd, at tage min. 9 års skolegang)?  

 



 

 

BILAG 1 
 
 
Skema til tekstlæsning 
 
 
Hvordan begrunder kilden, at unge uden uddannelse må gøres til objekt for 
undersøgelse? 
 
Hvordan beskrives unge uden uddannelse som et problem? 
Hvordan beskrives problemets årsager? 
Hvilken viden trækker problem-opfattelsen på? 
Hvordan (hvis) peger kilden på at problemet løses?  
 
 
Hvordan subjektiveres unge uden uddannelse, gennem den måde de bliver gjort til 
undersøgelsesobjekter? 
 
Hvilke egenskaber tilskrives unge uden uddannelse? 
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