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English Abstract 

 

This thesis examines how the choice of education has become a matter of the state rather 

than a personal matter, and how this affects the individual’s ethic relation to self. The 

thesis deals with governmentality and conduct of conduct by critically examining 

established ‘truths’ that support education for all as a solution to political issues in the 

years 1993 to 2011.  

1993 marks an important break with the rationality if education when the Danish Minister 

of Education at that time challenged the established educational system, particularly 

vocational educations, and its failure to motivate and educate young people to a 

changeable labour market. The solution became a rethinking of the entire vocational 

educational system, by adjusting to the needs of the labour market and differentiating to 

ensure that everyone has the opportunity to complete an education. In 2011 the Danish 

Minister at the time marked another important break with the rationality of education, 

stating that all young people must have an education. The shift in rationality of education 

meant, that state intervention was made possible in the choice if education. At the same 

time, the new rationality prescribes the nature of thought, speech and action and defines 

valid knowledge and established truths. When these truths are transformed into individual 

self-practice, they contribute to an intervention in the individual’s inner self relating, the 

ethic relation to self. 

The established truths are the results of strategic government, that makes the individual 

govern oneself. The thesis analyses political strategy in regards to vocational education. 

The analysis shows how political intervention is legitimated by problematizing a lack of 

vocational training places, the rationality being, that incentives and demands make 

everyone able to complete an education. 

In the process, companies, schools, students etc. are made responsible. Furthermore, a 

rationality of normality is created in the subject, that produces a wish and a need for 

completing an education and obtaining a vocational training. The individual thereby takes 

on a certain identity. This governmentality builds on a belief, that if individuals choose to 

deviate from ’the normal’, the circumstances of the choice have been wrong. The central 

and paradoxical nature of the government thus becomes to establish a sufficiently 
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enlightened foundation for the choice, which in turn means that the individual’s free 

choice will take a certain form.  

The thesis concludes how a new rationality of education develops, that prescribes ’better’ 

education. In this rationality the individual’s conduct of conduct is central. Ultimately the 

question becomes, where does this rationality leave the objective of 95 percent and the 

group of young people that don’t live up to the current demands? And what is the role of 

the state and the individual? 
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DEL I 

 

1. Indledning 

 

”Viden og uddannelse er grundlaget for fremtidens velstand. Derfor skal flere unge have 

en uddannelse og færre falde fra.” (Regeringsgrundlaget 2011: 6) 

 

Dette speciale vil vise hvordan fremkomsten af en særlig uddannelsesmoral har vundet 

indpas i Danmark politisk og samfundsmæssigt og kaste et kritisk blik på de paradoksale 

sandheder, der ligger til grund for denne uddannelsesmæssige logik. Specialet vil 

endvidere undersøge hvordan disse paradoksale sandheder1 har konsekvenser for 

subjektets selvforståelse og dermed dets etiske selvforhold.2  

 

95 % af en ungdomsårgang skal i 2015 gennemføre en ungdomsuddannelse. Det blev 

fremlagt som strategi jf. Globaliseringsaftalen i april 2006 og senere vedtaget som 

målsætning jf. Velfærdsaftalen, juni 2006, et forlig mellem den daværende regering – 

Venstre og Det Konservative Folkeparti – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 

Radikale Venstre. 95 %-målsætningen blev endvidere i særdeleshed udfoldet i den forrige 

regerings regeringsgrundlag fra 2011.  

 

’Uddannelse for alle’ blev i 2011 (qua regeringsgrundlaget) - med bred politisk 

opbakning – anset for at være en mulig vej ud af finanskrisen. Et generelt uddannelsesløft 

vurderedes på dette tidspunkt, som en afgørende faktor for at være med i konkurrencen 

om det globale marked og dermed mulighed for at bevare det danske demokratiske 

velfærdssamfund. Det synes at være en politisk selvfølge (sandhed), at uddannelse 

hænger proportionelt sammen med samfundets vækst og velfærd. Statistikker inden for 

forskellige videnskabelige områder viser sammenhænge mellem uddannelsesniveau og 

levestandard, sundhed, kriminalitet, arbejdsløshed, sygdom m.m. Kilde: 

www.dst.dk/da/statistik/bagtal/2012/2012-08-07-unge-uden-uddannelse 

                                                 
1 Jeg udfolder senere i specialet min forståelse af ’paradoksale sandheder’ 
2 Jeg vil senere komme nærmere ind på min anvendelse og definition af begrebet etisk selvforhold i 

specialet. 

http://www.dst.dk/da/statistik/bagtal/2012/2012-08-07-unge-uden-uddannelse
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Samtidig viser forskning at uddannelsesniveau går i arv. Man søger fra politisk hånd at 

bryde med denne sociale arv. Alle skal have lige mulighed for uddannelse og for at dette 

kan realiseres, er forebyggelse og konkrete tiltag nødvendige over for den ’udsatte’ 

gruppe af borgere med ’svage forudsætninger for uddannelse’. At flere unge kommer i 

uddannelse og derved bryder med den sociale arv, vil således skabe vækst med flere i 

arbejde, øge sundheden, mindske kriminaliteten, øge levealder og den generelle 

levestandard for den danske befolkning. 

 

Det er ikke et ønske om at tvinge borgerne til at tage uddannelse, men derimod et ønske 

om at motivere til aktivitet og deltagelse i alle aspekter af det danske demokratiske 

samfund, der kan bidrage til et stærkere samfund med vækst og velstand, der formuleres 

som baggrunden for 95 %- målsætningen. Det er i fællesskabets interesse at alle får en 

uddannelse og har mulighed for at få en uddannelse (ved fx at bryde den sociale arv). 

 

”Uddannelse er... en afgørende forberedelse til at deltage som kritisk og aktiv borger i et 

levende demokrati i en globaliseret verden. Uddannelse skal give en ballast af viden og 

oplevelser i et menneskes liv. Uddannelse styrker dermed også muligheden for at danne 

sig sin egen mening, og reelt at tage egne beslutninger og tage del i beslutninger, der 

vedrører fællesskabet. ” (Regeringsgrundlaget 2011:16) 

 

At ikke alle (unge) kan se mulighederne i uddannelse, men forholder sig mere passivt til 

uddannelsessystemet, kan altså skyldes at de ikke selv formår at tage beslutningen om at 

gennemføre en uddannelse og de tilhører således kategorien: borgere med ’svage 

forudsætninger for uddannelse’. Denne gruppe har behov for et ekstra skub på vejen, så 

også de får mulighed for at blive inkluderet i – og bidrage aktivt til – fællesskabet eller 

demokratiet.  

 

Mit speciale tager afsæt i en undren over den umiddelbare accept (fra alle sider af 

samfundet) af den offentlige indblanding i valget om uddannelse. Med tryk på om, fordi 
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problematikken omhandler hvorvidt den enkelte vælger at tage en uddannelse og ikke 

beskæftiger sig med hvilken uddannelse. Specialet undersøger hvordan uddannelse som 

selvfølgelig løsning på diverse samfundsmæssige problemer bruges politisk til via særlige 

styringsteknikker at udbrede en særlig ’uddannelsesmæssig logik/moral’, der spreder sig 

som ringe i vandet på forskellige niveauer af samfundet. Samtidig undersøger specialet 

hvordan denne ’uddannelsesmæssige logik/moral’ legitimerer offentlig intervention i den 

enkeltes valg om uddannelse.  

 

Når specialet undersøger relationen mellem uddannelsesvalg og samfundsanliggende (for 

et velfærdssamfund) er det således hovedanliggendet at stille spørgsmål til hvordan denne 

relation er kommet i stand og hvorledes den virker i dag. Endvidere er det 

hovedanliggendet at spørge til hvordan denne relation har betydning for borgerens 

(etiske) selvforhold. 

 

Dette leder frem til specialets problemformulering: 

 

2. Problemformulering 

 

Hvordan konstrueres og styres borgernes etiske selvforhold gennem politiske strategier 

og specifikke målsætninger for valg om uddannelse, og hvordan har italesættelsen (og 

udbredelsen) af ’uddannelse for alle’ betydning for udviklingen af borgernes etiske 

selvforhold? 

 

Udgangspunktet for specialet er at iagttage valg om uddannelse som offentligt anliggende 

ved at undersøge dets fremkomstbetingelser. Uddannelse for alle som nødvendighed for 

velfærdssamfundets vækst og velstand er den (paradoksale3) sandhed, som styrer 

specialets iagttagelser. Begrundelserne for og ’sandheden’ om uddannelse er kontingente. 

Specialet vil undersøge hvordan der sker forskydninger og brud i 

uddannelsesrationaliteten og ’idealet’ om målsætningen ’uddannelse for alle’.  

                                                 
3 Specialet vil senere udfolde hvad menes med ’paradoksale’ sandheder i relation til frihed & styring. 
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Den logik omkring uddannelse der udvikler sig fra idéen om uddannelse for alle i 1993 

og frem synes at repræsentere en samfundsudvikling, hvor forholdet mellem private og 

offentlige anliggender, og individets (etiske) selvforhold transformeres. Denne 

tranformation eller forskydning kan iagttages som forskydninger i magtrelationer og 

styring. Magten i det moderne liberale velfærdssamfund er ikke i udgangspunktet 

repressiv, men bygger på individets frihed og på motivationsskabende faktorer. 

Selvledelse eller selvstyring er en af de mest fremtrædende magtformer i 

velfærdssamfundet. (Dean 2006: 47) 

 

Specialet undersøger hvordan styring af selvstyring er del af den poliske strategi omkring 

valg om uddannelse. Og hvordan særlige ledelsesteknikker og programmer anvendes for 

at selvfølgeliggøre rationaliteten eller sandheden om uddannelse for alle.  

 

Specialet må derfor spørge til hvordan ’uddannelse for alle’ strukturerer et særligt 

mulighedsrum for tanker og handlinger i valget om uddannelse, med henblik på at forme 

bestemte ansvarlige subjekter (deres etiske selvforhold). 

 

Med målsætningen ’uddannelse for alle’ bliver der etableret et mulighedsrum for 

offentlig intervention i valget om uddannelse, der samtidigt foreskriver, hvordan der bør 

tænkes, tales og handles og hvad der kan siges at være gyldig viden eller 

etablerede/umiddelbare sandheder. Når disse sandheder omsættes til individuelle 

selvpraksisser medvirker det den indgriben i individets indre selvforhold, jeg betegner og 

problematiserer som det ’etiske’ selvforhold. 
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3. Analysestrategi 

 

I følgende afsnit vil jeg redegøre for de analysestrategiske overvejelser, der ligger til 

grund for nærværende speciale. Jeg vil starte med at redegøre for mine 

videnskabsteoretiske refleksioner samt hvilken empiri og hvilke iagttagelser, der danner 

rammen for den videre analyse. Dette indebærer samtidige overvejelser angående de 

konsekvenser det har, når jeg i specialet foretager analytiske og strategiske valg, da de 

valg jeg træffer har stor betydning for udsigelseskraften. 

Jeg vil udover at beskrive den analysestrategiske tilgang til projektet også præsentere den 

teoretiske ramme, der overordnet danner udgangspunktet for dannelsen af mit blik i 

opgaven.  

 

3.1 Videnskabsteoretiske refleksioner 

I besvarelsen af min problemstilling arbejder jeg ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang 

og videnforståelse. Denne tilgang adskiller sig fra den traditionelle logisk-empiriske 

tilgang ved at anvendelsen af teori i højere grad tager form af strategi for at kunne sige 

noget om analysegenstanden. Dette skal ses som modsætning til konventionel metode, 

hvor man fremstiller hypoteser, og derefter tester disse empirisk i samsvar med valg af 

teori og årsag-virkningsforhold. I den socialkonstruktivistiske tilgang opererer jeg ikke 

med årsags-virkningsforhold, men virkeligheden konstitueres derimod af mening, som 

konstrueres som resultat af relationer (Andersen 2005:10ff). Dette vil med andre ord sige, 

at jeg opererer med en tom ontologi, hvor subjekter og objekter er meningsløse i sig selv. 

I specialet går jeg epistemologisk til værks. Jeg er derfor ikke interesseret i, og kan ikke 

sige noget om, hvordan virkeligheden ser ud. Specialet er et øjebliksbillede af 

virkeligheden, som den træder frem igennem mine iagttagelser af politisk styring og 

styring af selvstyring i valget om uddannelse. Mine iagttagelser er således valg, jeg som 

analysestrateg har truffet, hvilket får virkeligheden til at træde frem på en specifik måde 

med et specifikt perspektiv på, hvordan subjektets etiske selvforhold fremstilles i den 

valgte case. Jeg søger at skabe et videnskabeligt blik, der gør det muligt at iagttage 

iagttagelser som iagttagelser. Det er en strategi for, hvordan jeg som epistemolog søger at 

gøre andres iagttagelser til objekt for mine egne iagttagelser. Jeg vælger så at sige mit 
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iagttagelsespunkt og –genstand, men er bevidst om, at valget kunne være truffet markant 

anderledes, hvorfor resultaterne til enhver tid også kunne have været anderledes. Det er 

spørgsmålet om kontingens, altså at valget derfor altid kunne være anderledes ligesom 

konsekvenserne heraf (ibid.). 

 

3.2 Analysegenstand 

Til grund for analysen ligger politiske programmer og tekster, hvor politiske strategier 

omkring uddannelse for alle kan iagttages og danner baggrund for en analyse af 

fremkomstbetingelserne for valget om uddannelse som offentligt anliggende. Jeg gør 

dermed teksternes iagttagelser til genstand for egne iagttagelser. Jeg spørger ikke til, 

hvorvidt det er rigtigt eller forkert at vælge uddannelse til eller fra, men kigger derimod 

på, hvordan der kommunikeres omkring ’sandheden om uddannelse’; det at foretage valg 

om uddannelse, at alle har ret til uddannelse, den samfundsmæssige betydning af 

uddannelse, samt hvilke virkemidler, der tages i brug for at få borgerne til at ville eller at 

ønske at tage en uddannelse. Jeg iagttager hvilke styringsmentaliteter og 

styringsrationaliteter, der ligger til grund for denne kommunikation og handlen samt 

hvordan styringen har betydning for individets etiske selvforhold. Mit genstandsfelt 

bliver dermed den politiske kommunikation omkring valg om uddannelse gennem 

rationalet om ’uddannelse for alle’, samt det handlerum - og som følge heraf det etiske 

selvforhold - denne kommunikation producerer. Den teoretiske ramme vil være med til at 

konstruere analysegenstanden og måden at iagttage denne, samt være styrende for 

analysen. 
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4. Teoretisk perspektiv 

 

4.1 Magt, styring og frihed 

Når jeg i mit speciale spørger til hvordan borgerens etiske selvforhold konstrueres og 

styres gennem politiske strategier og specifikke målsætninger, interesserer jeg mig for 

hvordan borgeren formes af mødet med det moderne liberale velfærdssamfund (Mik-

Meyer og Villadsen 2007:10). For at indfange de mekanismer der er på spil, kræver det et 

komplekst magtbegreb. I de klassiske magtforståelser er magten en besiddende magt, 

hvor magt kan udøves eller gennemtvinges over for andre. (Christensen & Daugaard 

Jensen 2001:17). Specialet tager med problemstillingen derimod sit udgangspunkt i en 

produktiv magtforståelse, hvor magten søger at skabe borgeren på en særlig måde ved at 

påvirke i en given retning. Borgeren indlejres i strukturer, der fastlåser og former 

borgerens handlinger, men borgeren er samtidig altid fri til at handle anderledes ved at 

bryde rammerne. For at der kan være tale om produktiv magt er frihed nødvendig. Ellers 

vil der slet ikke være tale om magt, men derimod om tvang. (Mik-Meyer og Villadsen 

2007:12f) 

 

Det er netop dette paradoks, der bærer min problemstilling; styring handler om at magte 

friheden. Det er i dette rum for frihed at styringen sker. Enhver styring kræver frihed. 

Pointen om de liberale former for styring er paradoksale. De lukker sig ikke om sig selv. 

Det er en kompleksitet, de ikke kan overskue. For de kan ikke forudsige de diskurser der 

kontinuerligt dannes og brydes i praksis i mødet mellem borgeren og det moderne 

velfærdssamfund. (Ibid.) Jeg ønsker med min besvarelse af problemstillingen at 

synliggøre nogle af disse paradokser ved at vise at en beslutning – eller en politisk 

strategi – altid er inkonsistent eller paradoksal. Ved at synliggøre det paradoksale i en 

politisk beslutning muliggøres nye politiske beslutninger. Beslutningerne vil fortsat være 

paradoksale, så længe der er tale om styring af individer forudsat frihed. 

 

Eller som Nietzsche så sigende udtrykte det allerede i 1887: 

”Forudsat at det skulle være sandt, hvad der i hvert fald nu bliver troet som ’sandhed’, 

nemlig at meningen med kultur netop er at fremavle et tamt og civiliseret dyr, et husdyr 
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ud af rovdyret ’menneske’, så måtte alle de reaktions- og ressentiment-instinkter, med 

hjælp af hvilke de fornemmes slægter og deres idealer til sidst er blevet ødelagt og 

betvunget, utvivlsomt være at betragte som kulturens egentlige værktøj.” (Nietzsche 

1993:44f) 

 

4.1 Governmentality 

Når jeg spørger til relationen mellem uddannelsesvalg og samfundsanliggende, placerer 

jeg mig inden for governmentalityanalytikkens genstandsfelt. Governmentality-begrebet 

kan oversættes til styringsmentalitet og har sit udgangspunkt i en række af Foucaults 

forelæsninger i 1970’erne omhandlende magt og styring i det moderne samfund 

(Foucault 2008). Foucault udviklede aldrig nogen sammenhængende teori eller metode, 

men derimod et begrebskompleks og nogle analytikker, som blandt andet har vist sig 

frugtbare i analysen af moderne styreformer og ledelsesteknikker. Governmentality har 

former for styring af mennesker i moderne liberale vestlige velfærdssamfund som 

problemfelt. Mit speciale er inspireret af governmentalitytilgangen dels som analytik, der 

anviser et bestemt perspektiv på analysen af styring og dels som en bestemt historisk 

styringsrationalitet. Begrebet governmentalitet betegner hos Foucault en særlig 

ledelsesrationalitet, der forbindes med moderne liberal regeringskunst, og har som sin 

logik at ville styre individer og kollektiver igennem deres aktive selvledelse (conduct of 

conduct). Det er denne ledelsesrationalitet, hvor borgerne ledes til at lede sig selv, der 

styrer mit blik i besvarelsen af min problemstilling. Specialets blik på styringen af valg 

om uddannelse vil fokusere på begreberne:  

 

 Ledelse af selvledelse 

 Selvfølgeliggjorte sandheder 

 Det mulige handlerum 

 Individets etiske selvforhold 

 Risiko som sikkerhedsforanstaltning 

 

Jeg vil i det følgende komme nærmere ind på de begreber, der styrer mit blik. 
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4.2 Styring af individets etiske selvforhold 

Begreberne magtteknologi og selvteknologi udgør i samspil ’kernen’ af governmentality-

begrebet: 

Magtteknologier er teknologier, der søger at forme individers adfærd ved at underlægge 

dem bestemte former for mål. Ved at iagttage magtteknologier er det derfor muligt at 

synliggøre styringsrationalerne. Magtteknologier søger altså at forme den menneskelige 

adfærd med målet at regulere dem efter den givne rationalitet. Magtteknologierne er med 

til at danne rammen omkring det mulige handlerum. Teknologierne udfordrer 

handlerummet og hvad der må anses som ’legitime’ handlinger inden for det specifikke 

handlerum (Dahlager 2001:92). Teknologierne er konstituerende for bestemte 

subjektpositioner og fordrer og muliggør bestemte selvteknologier (Villadsen 2007:30). 

 

Selvteknologier er bestemte måder, hvorpå mennesket gør sig selv til genstand for sin 

egen ledelse (Villadsen 2007:23). Selvteknologier er redskaber individer kan gøre brug af 

i formningen af sig selv som subjekt. Som strategisk ledelsesværktøj og analyseredskab 

for mit genstandsfelt er selvteknologi et centralt begreb, idet selvteknologi kan bruges til 

at få et subjekt til at agere på en bestemt måde, hvor det er subjektet selv, der arbejder 

med sig selv. Når individet kan siges at blive gjort til genstand for egen styring, er det i 

den forstand, at individet strategisk styres og formes til at lede sig selv på en bestemt 

måde, både i forhold til sig selv og andre (Villadsen 2007:31). 

 

Koblingen af magtteknologier og selvteknologier er netop det Foucault betegner 

governmentality. Når styringen rettes mod individernes egen selvstyring, bliver subjektet 

objektiveret (Villadsen 2007:36). Subjektet formgives både af magtteknologier som 

udefrakommende magtfaktor og af selvteknologier. Magten tager således ikke form af 

tvang, men forudsætter netop frie individer, som påvirkes til at påvirke og styre sig selv 

(Villadsen 2007:38). Med governmentality-analysen søger jeg at afgrænse det mulige 

handlerum subjektet legitimt kan agere inden for både i forhold til sig selv og andre. 

Styringsteknologien sætter derfor rammerne for interaktionen i et givent handlerum og er 
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samtidig konstituerende for hvilke positioner subjektet kan træde ind i (Dahlager 

2001:92). 

 

Det er netop koblingen mellem magtteknologier og selvteknologier, der er bestemmende 

for borgernes etiske selvforhold. Governmentality-analytikken beskæftiger sig i flere 

henseender med moralske spørgsmål, forstået som det, at gøre sig selv ansvarlig for egne 

handlinger eller som praksis, hvor egen adfærd gøres til genstand for selvledelse (Dean 

2006: 45). Det må i denne sammenhæng anses for moralsk, når skiftende regeringer 

beskæftiger sig med, hvad der må anses for god og ansvarlig adfærd, når det gælder valg 

om uddannelse. Styringen er endvidere moralsk, idet den søger at virke på både hvordan 

de ’styrede’ og de ’styrende’ leder eller styrer sig selv (Ibid.) Med ’Conduct og conduct’ 

menes således også” den måde, et individ sætter spørgsmålstegn ved sin egen adfærd på 

(eller problematiserer den), således at han eller hun bliver bedre til at styre den” (Dean 

2006: 46). 

Når jeg i min problemformulering spørger til ’borgeren etiske selvforhold’ spørger jeg 

således til relationen mellem politik og etik i form af ’handlinger udført af selvet på 

selvet’ (Dean 2006: 47). Det ’etiske’ ligger således i hvordan styring og politik relaterer 

sig til individets selvpraksisser og har betydning for identiteten. I denne optik hvordan 

rationaliteten om ’uddannelse for alle’ kan have betydning for borgernes handlinger. 

Begrebet ’rationalitet’ anvender jeg i specialet i definitionen ”enhver form for tænkning, 

der søger at være relativt klar, systematisk og eksplicit i forhold til aspekter ved vores 

’ydre’ eller ’interne’ eksistens og i forhold til, hvordan ting er eller bør være” (Dean 

2006:44). 

 

4.3 Styring mellem risiko og sikkerhed 

I den moderne liberale governmentalitet er samfundet betingelse og mål for regeringens 

magtudøvelse (Foucault 2009:358f). Det er i samfundet de frie interesser udfoldes og 

cirkulerer. Men friheden er ikke selvskabende og selvregulerende. Den må konstant 

garanteres og produceres gennem sikkerhedsforanstaltninger, kontrolprocedurer og 

interventioner. Indbygget i liberalismen er således paradokset om at måtte regulere for 

ikke at regulere (Foucault 2009:367).  
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”Således anskuer liberalismen sine objekter som på én gang realitet og kreation. 

Samfundet er grundlæggende selvregulerende, men det må samtidig skabes, sikres og 

faciliteres. Individet er grundlæggende frit og selvansvarligt, men det må samtidig 

oplæres, dannes og tilrettevises. Hvad de frie samfundsprocesser er, og hvad det frie 

individ er, er derfor noget, som hele tiden er i færd med at blive opdaget.” (Dean 2006: 

21) 

Med governmentality-analytikken former jeg et særligt blik for min analysegenstand ved 

at fokusere på hvordan den moderne liberale styring med dens særlige styringsmentalitet 

erstatter tidligere styreformer og magtteknologier, som værende den mest dominerende 

styreform og fokusere mit blik på udvalgte begreber. Det danner baggrund for min 

analyse af styringen af valget om uddannelse med blik for hvordan uddannelse er et 

offentligt anliggende. For at besvare problemformuleringens spørgsmål om hvordan valg 

om uddannelse er blevet et offentligt anliggende må en form for historisk analyse i spil. 

 

5. Analysestrategiske overvejelser 

 

5.1 Genealogi som analyseredskab 

Genealogien er en videnskab, der søger at undersøge og sige noget om fænomener ved at 

finde frem til dets herkomst; dets tilblivelseshistorie. I en genealogisk analyse tager man 

afsæt i fænomenet som et ’foreløbigt slutpunkt’ og undersøger dets forhistorie; hvordan 

forskellige historiske praksisser er blevet videreført og sat sammen på nye måder 

(Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning 2009: 44). For at finde frem til fremkomsten af 

styreformen, hvor valg om uddannelse er et offentligt anliggende vil jeg i besvarelsen af 

min problemstilling anvende denne såkaldte ’nutidshistoriske’ tilgang. Delanalyse I vil 

således tage form af en genealogisk analyse.  

 

Ved at gå tilbage i historien kan den genealogiske analyse vise hvordan historiske 

elementer via nye forbindelseslinjer har transformeret sig i en nutidig praksis. Og 

genealogiens opgave eller formål er at påvise, hvordan der hermed etableres bestemte 

magtrelationer. (Bjerg og Villadsen 2006:92f)  
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Foucault anvendte gennem sit (senere) forfatterskab den genealogiske tilgang i sit 

arbejde. Foucault beskæftigede sig med at problematisere diskurser, vidensformer, 

institutioner, teknologier, praksisser og andre selvfølgeliggjorte ’sandheder’ i nutiden, 

ved at fremvise tingenes historiske kontingens.  

 

I en genealogisk analyse stilles spørgsmålstegn ved de etablerede sandheder. Den 

undersøger hvordan de nutidige vidensformer og institutioner vi opfatter som 

selvfølgelige, naturlige og nødvendige i virkeligheden blot er historiske frembringelser 

og kunne have været anderledes, via andre forbindelseslinjer. Den af-selvfølgeliggør på 

den måde de etablerede sandheder og virker som modhukommelse. (Bjerg og Villadsen 

2006:87, Andersen 1999:56) ”Udgangspunktet er, at disse selvfølgeligheder hverken er 

nødvendige, naturlige eller for den sags skyld de mest ønskværdige, oplyste eller 

civiliserede.” (Bjerg og Villadsen 2006:87) Alle praksisser, institutioner mv. er derimod 

kontingente. De er ikke nødvendige, men blot ’muligheder’ i det historiske mulighedsfelt, 

der kan og kunne have været anderledes. Mit anliggende for specialet bliver således at 

stille spørgsmål til de etablerede sandheder om uddannelse til alle, at iagttage 

selvfølgelighederne i uddannelsesrationaliteten og følge dens forbindelseslinjer, for 

herved at iagttage hvordan valget om uddannelse er blevet et offentligt anliggende.  

 

Mine analysestrategiske beslutninger for blikket der styrer mine iagttagelse i specialet er 

ligeledes beslutninger, der inden for mulighedsfeltet kunne være truffet anderledes. I 

stedet for at tage afsæt i genealogiens nutidshistorie kunne jeg eksempelvis have valgt 

Kosellecks begrebshistorie. Begrebshistorien er et omfattende program for studiet af det 

modernes tilblivelse, hvor især politiske og administrative begrebers tilblivelse studeres i 

sammenhæng med deres socialhistoriske effekter. 

Formålet med begrebshistorien er at undersøge hvordan begrebsdannelse og de 

semantiske felters transformation bevæger historien og rækker ind i vores fremtid. 

Kosellecks begrebshistorie skelner mellem diakron og synkron analyse, i tråd med 

Foucaults hhv. genealogiske og arkæologiske analyse. Den diakrone analyse er analyse af 

enkeltbegrebets tilblivelses-og transformationshistorie. Den synkrone analyse er analyse 
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af det semantiske felt, hvorpå begreber optræder og indgår i sammenhæng med andre 

begreber (Andersen 1999:64ff). Med begrebshistorien undersøger man fortidige samfund 

og samfundsforandringer ved at studere, hvordan centrale samfundsbegreber har ændret 

betydning over tid.  

(http://www.emu.dk/sites/default/files/Introduktion%20til%20begrebshistorie.pdf) 

Med begrebshistorien kunne jeg således have analyseret fx begrebet uddannelse som 

historisk grundbegreb og jeg kunne derved udforske betydningslag af begrebet 

uddannelse, som er aflejret i den historiske udvikling. En mulighed kunne være 

efterfølgende at udforske begrebet uddannelse ved at finde dets modbegreber i de 

historiske sammenhænge specialet ville undersøge. Eksempelvis som 

Uddannelse/ledighed, uddannelse/særlig udsat eller uddannelse/ stagnation. Specialet 

kunne have haft den semantiske kamp om begrebets betydning som omdrejningspunkt og 

analysere hvordan uddannelsesbegrebet bevares men skifter mening og indhold i 

forskellige sammenhænge. 

 

Laclaus begreber om hegemoni, tom betegner eller nodalpunkt og flydende betegnere kan 

nævnes som pendant til Kosellecks begrebshistoriske begrebsbegreber og som mulig 

indgangsvinkel til specialet i stedet for den valgte genealogiske nutidsanalyse. 

Nodalpunkterne er de sammenkædninger af elementer i diskursen, som vi i dagligdagen 

ikke stiller spørgsmålstegn ved, men opfatter som ’sandheder’ (Laclau & Mouffe 2002: 

270). En mulighed for besvarelsen af min problemstilling kunne være at analysere 

nodalpunktet ’uddannelse for alle’ fungerende som flydende betegner inden for det 

diskursive felt, i betydningen at det er åbent for meningstilskrivelse. Jeg kunne således 

undersøge hvordan forskellige diskurser forsøger at tilskrive ’uddannelse for alle’ 

forskellige former for mening og kunne dermed analysere de hegemoniske kampe, der 

opstår i forsøget på at opnå hegemonisk status og dermed (midlertidigt) fiksere 

meningen.  

 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Introduktion%20til%20begrebshistorie.pdf
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Når jeg vælger at anvende den genalogiske metode som analyseredskab for min analyse 

er det med interessen for styringens fremkomstbetingelser, som beskrevet. Genealogien 

er et væsentligt element i governmentality-analytikken.   

 

”Det er det moderne menneskes erfaring af sig selv, som Foucaults genealogier retter sig 

mod og søger at komme med kritiske bidrag til. … Det er de vidensformer og praktiske 

teknikker, hvormed det moderne menneske objektiverer sig selv, gør sig selv til 

undersøgelsesgenstand, som genealogien søger at destabilisere og problematisere” 

(Bjerg og Villadsen 2006:90).  

 

I min genealogiske analyse er to begreber styrende i tilgangen til det empiriske materiale: 

1. Kontinuitet/diskontinuitet: At vise hhv. kontinuitet og diskontinuitet i analysen betyder 

at vise hvordan bestemte historiske elementer hhv. videreføres, sættes sammen i nye 

konstellationer eller udgrænses. ”Generelt vælger genealogien at udpege kontinuitet, når 

den moderne historieskrivning opdeler historien i adskilte epoker eller radikale brud, der 

efterlader alt det fortidige bag sig og hævder at starte på et nyt og højere stade. Men der 

gør sig også en omvendt strategi gældende. Når historien beskrives som en logisk 

fremadskridende proces mod nutiden, fremhæver genealogien diskontinuiteter.” (Bjerg 

og Villadsen 2006:93). 

 

”Distinktionen kontinuitet/diskontinuitet bliver et analysestrategisk redskab, hvor man 

altid bør markere den mindst åbenlyse side” (Bjerg og Villadsen 2006:94). 

Diskontinuiteter i historien viser at tingene har været og kunne være radikalt anderledes. 

 

2. Brud: Den genealogiske analyse er ikke en ’total historieskrivning’, men må vælge 

nogle nedslagspunkter, som den gør til genstand for nærmere analyse. Disse 

nedslagspunkter kaldes for brud eller arkæologiske snit. De brud der gøres til genstand 

for analysen må være valg funderet ud fra samtidens tendenser med øje for de kritiske 

effekter disse valg af nedslagspunkter i analysen kan skabe i samtiden. (Bjerg og 

Villadsen 2006:94f). 
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”Kriteriet for genealogens valg af historiske elementer, arkæologiske snit og udgrænset 

viden drejer sig først og fremmest om, hvilke problematiseringer han søger at påtvinge 

sin samtid (Bjerg og Villadsen 2006:95).  

 

5.2 Praksisregimer 

I min tilgang til governmentality og genealogi læner jeg mig op af Mitchell Deans 

analytiske tilgang til Foucaults begreber. Dean udvikler i sin læsning af Foucault en 

’praksisregime-analyse’ til at analysere styringsregimer (Dean 2006:67). Deans 

praksisregimeanalyse er en governmentalityanalyse, der opdeles i fire dimensioner. 

Alternativt til Deans praksisregimeanalyse kunne jeg eksempelvis have valgt Bourdieus 

feltanalyse. Med uddannelse som metaværdi4 kunne jeg i Bourdieus terminologi iagttage 

ungdomsuddannelsesfeltet og dets ’selvfølgeligheder’ i form af Bourdieus begreb om 

doxa. I en Bourdieu-analyse ville jeg kunne iagttage hvordan individets valg om 

uddannelse kunne iagttages som statslig initieret skjult tvang, dvs. symbolsk vold. Og i 

nogen tilfælde måske ikke en gang så skjult! Målsætningen om uddannelse for alle kan 

således iagttages som medvirkende til, at individet bliver aktivt deltagende i sin egen 

habituering som mindreværdig person (Mik-Meyer &Villadsen 2007:83). Samtidig 

kunne analysen have blik for, hvordan den hierarkiske orden inden for feltet kun kan 

opretholdes, så længe aktørerne opfatter den som legitim (Mik-Meyer &Villadsen 

2007:179). Bourdieus analyse-model tager imidlertid udgangspunkt i feltanalyser, i 

iagttagelser af staten som magtudøver og i forestillingen af objektive strukturer. 

Foucaults magtbegreb er derimod produktivt og allestedsnærværende og Foucault 

anerkender ikke tilstedeværelsen af objektive strukturer. Når jeg vælger at analysere ud 

fra governmentality, genealogi og praksisregime er det for at rette et kritisk blik på den 

politiske styring, der baserer sig på konstruerede sandheder, som anvendes som 

referencepunkter til at legitimere forskellige typer politisk styring. (Mik-Meyer 

&Villadsen 2007: 87f) 

 

                                                 
4 ”Et objektivt strukturelt forhold, som der ikke sættes spørgsmålstegn ved” (Mik-Meyer &Villadsen 

2007:80). 
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Jeg vil i min analyse fortolke dimensionerne i forhold til besvarelsen af min 

problemstilling.  

 

Jeg har valgt at lade mig inspirere af Deans måde at analysere styringsregimer på i hans 

læsning af Foucault (Dean 2006:67).  

Inspireret af Dean vil jeg analysere det praksisregime, der kan opstilles ud fra min 

konstruerede empiri. Det er altså et forsøg på at afdække det mulighedsrum og de 

begrænsninger, som subjektet udsættes for i valget om uddannelse. Nærmere betegnet de 

positioner subjektet kan indtage i praksisregimet, der netop definerer handlerummet og de 

handlinger der antages som værende legitime heri. 

 

Dean opdeler sit praksisregime i fire dimensioner, der kan danne rammen om en 

governmentality-analyse. De fire dimensioner forudsætter hver især hinanden, og kan 

derfor heller ikke reduceres til hinanden. De fire dimensioner af styringen er: (Dean 2006 

72-76) 

 Synlighedsfelter 

 Tekniske aspekter 

 Rationalitet 

 Skabelsen af identiteter 

 

Analysen opnår sit kritiske sigte ved at påvise de former for tænkning og rationaler, der 

er indlejret i de etablerede praksisregimer (Dean 2006:85). 

 

”Det centrale begyndelsespunkt for en governmentality-analyse består i at identificere og 

undersøge de specifikke situationer, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved styring, de 

tidspunkter og situationer, hvor styring bliver problematiseret” (Dean 2006:67) 
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6. Analysestrategisk operationalisering 

 

Når jeg undersøger relationen mellem uddannelsesvalg og samfundsanliggende for et 

velfærdssamfund er mit hovedanliggende at stille spørgsmål til hvordan denne relation er 

kommet i stand og hvorledes den virker.  

 

 

6.1 Analyse: Et Danmark der står sammen – Genealogisk analyse af relationen 

uddannelse/offentligt anliggende 

  

Min analyse udformes som en genealogisk governmentality-inspireret 

praksisregimeanalyse, der har former for styring for øje.  

 

Konstruktion af arkivet 

Til grund for min genealogiske analyse vælger jeg at iagttage udvalgte politiske 

programmer og initiativer fremsat af (skiftende) regering(er) og folketing i perioden 1993 

til 2011. Jeg vil dykke særligt ned i henholdsvis Ole Vig Jensens kronik ’Uddannelse for 

alle’ (1993), Velfærdsaftalen (2006) og Regeringsgrundlaget 2011 Et Danmark der står 

sammen. Disse tre dokumenter kan ikke stå alene, men er hoveddokumenterne eller 

’hovedåren’ for min videre analyse. Jeg opfatter dem jf. Foucault, som ’monumenter’, der 

skarpt problematiserer ’uddannelse til alle’, der reflekterer og handlingsanviser på en 

måde, der for mig som iagttager eller kritisk læser må stille spørgsmål til hvorvidt de 

beskrevne løsningsmodeller kan siges at være begrundede sandheder. Jeg vil i analysen 

rette mit blik på erhvervs-og ungdomsuddannelserne, som 95 procentmålsætningen, der 

har sin baggrund i rationaliteten om uddannelse for alle, retter sig mod. Derved fraskriver 

jeg mig at inddrage de politiske målsætninger om omskoling af ufaglærte og faglærte og 

målsætninger om flere i uddannelse på alle niveauer af uddannelsessystemet, der også 

udgør et vigtigt led i udviklingen af den samfundsmæssige uddannelsesrationalitet og 

strategiske styring. 

Desuden danner samtlige Regeringsgrundlag, åbningstaler af Folketinget og reformer på 

erhvervs-og ungdomsuddannelsesområdet, mfl. fra 1993 til 2011, samt nedslag tidligere i 

historien, det arkiv, der udgør den empiriske baggrund for specialet. Teoretiske tekster 



 

 

22 

 

inddrages, for at fremhæve bestemte pointer. Her støtter jeg mig eksempelvis op ad 

’Konkurrencestaten’ og ’Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv’. Politiske 

debatter, samt diskussioner i medier mv. inddrages ikke her. 

Teksterne er udvalgt på baggrund af deres klare budskaber og stærke position og 

opbakning i samtiden på tværs af partipolitiske interesser. Jeg har valgt at komme med 

eksempler fra andre programmer eller tekster undervejs i analysen, hvor dette har været 

frugtbart for at underbygge mine iagttagelser. Jeg tager udgangspunkt i 

regeringsprogrammerne, da de diskuterer uddannelsespraksis og udpeger bestemte 

problemer, løsningsforslag og forhåbninger. Desuden vil jeg fremhæve de brud jeg kan 

iagttage i uddannelsesidealet. 

Jeg vil undersøge hvordan kommunikationen om uddannelse forandrer sig over tid. Jeg er 

interesseret i at dykke ned i de begrundelser der gives for at legitimere at valg om 

uddannelse er et offentligt anliggende. Ikke for at undersøge et ’hvorfor’, men for at 

undersøge hvordan disse programmer får deres viden eller støtter sig til videnskaben. 

Jeg har qua min analysestrategiske tilgang til materialet ikke ambitioner om at hævde, at 

mine konklusioner er valide, hvad angår, hvorvidt de kan anses som sandheder eller som 

”den virkelige historie”. Jeg har derimod en forhåbning om, at jeg gennem mine valg kan 

stille skarpt på nogle generelle tendenser, der kan iagttages i nutidens samfund. Dette ved 

at tage udgangspunkt i nogle programmer, der søger at konstruere og styre borgernes 

etiske selvforhold 

 

Jeg har valgt at gå genealogisk til værks, ved at undersøge de historiske tråde den givne 

praksis har, samt de kontinuiteter og diskontinuiteter, der er fremkommet ved historiske 

kampe og tilfældigheder.  

Jeg har valgt at lægge et historisk/tidsmæssigt snit fra 1993 til 2011 til grund for min 

genealogiske analyse. Begrundelsen for valget af netop dette snit er at jeg i specialet 

iagttager, hvordan Ole Vig Jensens kronik omkring uddannelse for alle markerer et brud i 

uddannelsesrationaliteten om individets valg om uddannelse i 1993. Samtidig markerer 

Regeringsgrundlaget 2011 et brud, hvor valget om uddannelse kan iagttages som 

samfundsmæssiggjort, som offentligt anliggende eller som selvfølgeliggjort. Når jeg vil 

undersøge relationen mellem uddannelse og offentligt anliggende tager jeg derfor 
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udgangspunkt i mit ’slutpunkt’, der med genealogiens nutidshistoriske blik bliver mit 

’startpunkt’ – mit udgangspunkt for analysen. Det styrende spørgsmål for min 

genealogiske analyse er, hvordan valget om uddannelse er blevet selvfølgeliggjort. Mit 

udgangspunkt er derfor Regeringsgrundlaget 2011, som mit arkiv foreskriver er det 

tidspunkt, hvor valget om uddannelse kan siges at være selvfølgeliggjort. 

 

 ”Genealogiens slutpunkt er afgørende for hvilke diskurser og diskursive slægtskaber 

man opsporer. En lettere forskydning af slutpunktet kan på den måde ændre ganske 

meget ved historien.” (Andersen 1999:60)  

 

Genealogien er ikke en total historieskrivning, der udtømmende beskriver 

tilblivelseshistorien inden for den valgte periode. Genealogen må derimod vælge nogle 

historiske snit, der gøres til genstand for nærmere analyse. (Bjerg og Villadsen 2006: 94) 

 

Analysens inddeling i faser 

Den genealogisk analyse opdeles i forskellige faser eller epoker, der markerer brud iht. 

den valgte problematisering. Faseinddelingen er opstået under læsningen af de udvalgte 

tekster og politiske programmer. Faserne konstrueres således i konfrontationen med 

genstandsfeltet.  

Læsningen af mit empiriske materiale har resulteret i tre historiske faser eller epoker:  

 

1. Uddannelse for alle 1993 – 1999 

2. Mennesket før systemet 2000 – 2005 

3. Velfærdskontrakten 2006 – 2011 

 

Første fase (1993-2000)  

Fungerer som ’0-punktet’ for analysen og markerer et brud i uddannelsesrationaliteten 

om individets valg om uddannelse i form af tidligere undervisningsminister Ole Vig 

Jensens monument, hans kronik omkring uddannelse for alle i 1993. I denne fase 

opbygges rationaliteten om at uddannelse er for alle; at alle har ret til en uddannelse og 
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det problematiseres at for få gennemfører en uddannelse. Danmarks indtræden i EU i 

1993 er endvidere medvirkende til det øgede fokus på behovet for uddannelse i det 

globaliserede samfund.  

Anden fase (2001-2005)  

Markerer endnu et brud i valget om uddannelse. Mens uddannelsesrationaliteten i 

1990’erne bliver vendt på hovedet ved at fokusere på andelen af unge, der ikke tager en 

ungdoms- eller erhvervsuddannelse og problematisere uddannelsessystemet, sættes 

individet nu i centrum. Problematiseringerne går på at det enkelte individs muligheder og 

frie valg skal styrkes. Individets frie ret og muligheder for at vælge uddannelse skal 

styrkes og der må iværksættes initiativer, der gør det nemmere for den enkelte at bryde 

med ’systemet’ og den sociale arv. Anden fase bærer endvidere præg af Danmarks nej til 

Euroen i 2000, samt øget fokus på demokrati, viden og religionsfrihed efter d. 11. 

september 2001. 

Tredje fase (2006-2011) 

Det brede politiske velfærdsforlig i 2006 udgør endnu et brud med den etablerede 

uddannelsesrationalitet. Uddannelsespolitisk rummer velfærdsforliget ’mål for hele det 

danske samfund’. Og netop fokus på mål bliver i denne fase helt centralt. Målsætningen 

om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse udbredes på 

alle niveauer af samfundet. Konkurrence på det globale marked ’nødvendiggør’ en 

indsats for at sikre beskæftigelse i fremtiden. Med ’velfærdskontrakten’ i velfærdsforliget 

er der bred politisk enighed om at udbrede 95 pct. målsætningen som ’kampagne’ for 

uddannelse (for alle). 

Regeringsgrundlaget 2011 markerer det brud, hvor valget om uddannelse kan iagttages 

som samfundsmæssiggjort, som offentligt anliggende eller som selvfølgeliggjort. Det 

markerer afslutningen af min tredje fase. 95 pct. målsætningen er ikke længere bare en 

målsætning og et politisk vedtaget velfærdsforlig. 95 pct. målsætningen og rationaliteten 

om at alle unge skal/bør gennemføre en ungdomsuddannelse er nu institutionaliseret og 

internaliseret i alle dele af samfundet og som del af den enkelte borgers etiske 

selvforhold, som en almengyldig sandhed, der ikke kan være anderledes. 
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Min analyse har problematiseringer af governmentaliteten for øje, som iagttages gennem 

begreberne kontinuitet og diskontinuitet, for derved at kunne udpege ’det nye’ i 

problematiseringen ved dets diskontinuitet ift. den etablerede rationalitet omkring valg 

om uddannelse og kunne udpege hvad der på den anden side kan betegnes kontinuitet. 

Analysen iagttager således de specifikke situationer, hvor styringen bliver 

problematiseret (Dean 2006:67). Problematisering af uddannelsesrationaliteten omkring 

valg om uddannelse markerer et brud, der så indleder en ny fase, der med en 

problematisering indleder endnu en ny fase osv. Styrende for min læsning af empirien er 

hvordan kilderne udpeger problemer og ansvar vedrørende vores egen og andres adfærd. 

Jeg stiller i analysen spørgsmål til styringen ved at analysere styringen gennem dens 

praksisregimer. (Dean 2006:70) Med praksisregimeanalysen vil jeg afdække 

praksissernes styringsrationalitet inspireret af Deans opdeling i fire dimensioner, samt et 

opsamlende afsnit. De tre faser i analysen markerer tre praksisregimer, der i analysen 

opdeles i følgende underafsnit: 

1. Sandhedsargument og rationalitet.  

Hvilken viden, strategi mv. bringes i spil i problematiseringen? Og hvilke 

konkrete indsatser og initiativer? Hvordan opbygges sandhedsargumentet? 

2. Visualisering - synlighedsfelt.  

Hvordan sættes rammen omkring problemer, løsninger, ansvar mv.? Hvordan 

kastes der med problematiseringerne et særligt lys på noget og derved skygge på 

noget andet? 

3. Teknologi og regulering.  

Hvilke konkrete virkemidler anvendes for at gennemføre styringen? Med hvilke 

(nye) virkemidler kan der interveneres i den etablerede styrform? (fx 

incitamenter, krav mv.)  

4. Subjektpositioner og etisk selvforhold. 

Hvilke former for subjektivitet søges etableret? Hvordan søges det etiske 

selvforhold styret?  

5. Telos 
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Opsamling. Hvad karakterer praksisregimet og det bagvedliggende 

styringsrationale? Hvordan ønsker man at styre uddannelsesvalg blandt de unge? 

Argumentet er bygget op i ovenstående. Ny programerklæring. Ny 

problematisering. Middel til løsning. Ny ansvarliggørelse. Ny styreform. 

 

Afsluttende vil jeg samle op på de tre fasers subjektpositioner og overveje 

konsekvenserne af rationalitetsformen for borgerens etiske selvforhold. 

 

6.2 Empirisk afgrænsning 

I min analyse må jeg gøre brug af nogle antagelser. Jeg iagttager, hvordan udviklingen af 

programmet ’uddannelse for alle’ styringsmæssigt tager form, og mine iagttagelser af 

andres iagttagelser og selvrefleksivitet vil dermed begrænse sig til at være mine 

iagttagelser. Eftersom jeg eksempelvis ikke benytter mig af interviews af politikere eller 

(potentielle) studerende på ungdomsuddannelser, vil det netop kun være de iagttagelser, 

jeg synes at kunne fremanalysere, jeg kan sige noget om. Det er derfor kun strategien, der 

undersøges, og ikke selve den praktiske eksekvering.  

Det mangeårige politiske fokus på uddannelse og opkvalificering har resulteret i en række 

reformer og lovændringer. Mit udgangspunkt og forforståelse er, at jeg med fokus på 

ungdomsuddannelsesområdet og i analysedel II på praktik i erhvervsuddannelserne, kan 

komme et spadestik dybere ved at fokusere mit kritiske blik på udvalgte tekster, når jeg 

ønsker at analysere styringen på programmernes niveau.   
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DEL II Genealogisk Analyse 

 

Mit anliggende med nærværende analyse er at undersøge hvordan valget om uddannelse 

er blevet samfundsmæssiggjort. Idéen om uddannelse for alle er indsnævret til at 

omhandle ungdomsuddannelsessystemet og det er den gren af ideen om uddannelse for 

alle, der udmunder i 95 procent målsætningen, der er genstand for min nærmere analyse.  

 

Analysen har som sigte at iagttage fremkomstbetingelserne valg om uddannelse som 

offentligt anliggende, gennem de politiske målsætninger om uddannelse for alle i 

perioden 1993 til 2011. Jeg beskæftiger mig med den del af uddannelsesrationaliteten 

’uddannelse for alle’, der omhandler erhvervs- og ungdomsuddannelserne og som i 2006 

italesættes som 95 procent-målsætningen. 

I analysen vil jeg identificere brud, kontinuiteter og diskontinuiteter i de politiske 

strategier og målsætninger omkring valg om uddannelse. Analysen vil undersøge hvordan 

der sker forskydninger og brud i uddannelsesrationaliteten og den offentlige moral med 

’idealet’ og målsætningen om uddannelse for alle. Analysens specifikke sigte er at 

undersøge fremkomstbetingelserne for det særlige mulighedsrum for tanker og 

handlinger som samfundsmæssiggørelsen af valget om uddannelse afstedkommer, med 

henblik på at forme deres (etiske)selvforhold. I analysedel II vil jeg dykke længere ned i 

hvordan styringen virker. 

Min periode for analysen er afgrænset til at omfatte perioden 1993 til 2011. 

Faseinddelingerne markerer de brud jeg har identificeret gennem konstruktionen af mit 

arkiv. 

Måden hvorpå jeg vil gå til mine kilder og konstruere analysen er at identificere de 

politiske problematiseringer af den etablerede rationalitet omkring valget om uddannelse. 

Dette gør jeg velvidende at jeg på samme tid i min konstruktion af arkivet selv vælger 

hvad det er for problematiseringer jeg søger at få frem i lyset. 

 

Ungdomsuddannelsernes historie 

Ungdomsuddannelsessystemet er opdelt i to uddannelsesretninger; de gymnasiale 

uddannelser og de erhvervsfaglige uddannelser.  
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De gymnasiale uddannelser 

Det almene gymnasium (stx) kan føres helt tilbage til middelalderen, mens de merkantile 

og tekniske retninger først oprettes i løbet af det 20. århundrede. Hhx blev skabt i 1918, 

men først i 1995 blev uddannelsen gjort 3-årige. Htx blev oprindeligt skabt som 

forberedelses-undervisningen til ingeniørstudierne og blev gjort 3-årigt i 1995. Hf blev 

oprettet i 1967 for at forberede unge til optagelse på bl.a. lærerseminarierne og lignende 

mellemlange uddannelser. 

 

Der har været vækst i søgningen til de gymnasiale uddannelser gennem de seneste år; i 

2005 optoges ca. 60% af en ungdomsårgang, i 2012 ca. 80%. I 2011 gennemførte ca. 

23.500 gymnasiet, ca. 5700 hf, ca. 7300 hhx og ca. 3400 htx. 

 

De danske ungdomsuddannelser adskiller sig fra de lande vi normalt sammenligner os 

med, ved at vi har fire forskellige almene gymnasiale uddannelser som er adskilt fra de 

erhvervsfaglige uddannelser. 

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannel

se/Almene_gymnasiale_uddannelser/gymnasiale_uddannelser 23/10-16 

 

De erhvervsfaglige uddannelser 

I 1960 kom Loven om Ungdomsskolen, der bevarede den hidtidige almene 

ungdomsskole, men yderligere indførte en erhvervspræget ungdomsskole. (Lægring 

1985:123f) 

 

De erhvervsfaglige uddannelser (EUD), der dækker over de håndværksmæssige, 

merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, har 12 fællesindgange, her skal eleverne 

allerede fra begyndelsen vælge hvilken erhvervsuddannelse de ønsker. Siden 2007 har 

social- og sundhedsuddannelsen (SOSU), erhvervsgrunduddannelse (EGU) og 

produktionsskoler ligeledes hørt under erhvervsuddannelserne. 

 

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Almene_gymnasiale_uddannelser/gymnasiale_uddannelser%2023/10-16
http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Almene_gymnasiale_uddannelser/gymnasiale_uddannelser%2023/10-16
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EUD, er vekseluddannelser med ca. 30-50 % skolevirksomhed og ca. 50-70 % praktik, 

enten i en praktikplads eller i skolepraktik. EUD, giver direkte erhvervskompetence, men 

giver også studiekompetence til eksempelvis erhvervsakademiuddannelserne. 

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannel

se/Danmark_(Uddannelse) 

 

 

Uddannelse som dannelse, oplysning og frihed 

Danmark fik gennemført syv års undervisningspligt i 1814, som det første land i verden 

efter Preussen. Et tiltag, der kan anses som en af de største sociale revolutioner i 

menneskehedens historie, og menes at skabe en af de vigtigste forudsætninger for 

velstandsudviklingen. (Slagstad, Korsgaard og Løvlie 2003:9) 

Uddannelsesrevolutionen har sit ophav i oplysningstiden, hvor begreberne dannelse og 

oplysning bliver centrale begreber. Dannelse er ikke længere lig dannelse for en 

afgrænset samfundsgruppe, men bliver ’dannelse for alle’. Dermed bryder 

dannelsesteorien med forestillingen om stand som konstituerende samfundsprincip. 

(Slagstad, Korsgaard og Løvlie 2003:11) 

Rousseau bryder, i Samfundspagten 1762, som den første med det asymmetriske forhold 

mellem en herre og et folk. Han knytter en forbindelse mellem frihed og selvvirksomhed. 

Rousseau kan siges at formulere grundlaget for den centrale liberale tanke, at pædagogik 

og politik skal baseres på det selvstyrende individs samtykke”(Slagstad, Korsgaard og 

Løvlie 2003:13) 

 

7. Første fase 1993 – 2000: Uddannelse for alle 

 

I januar 1993 præsenterer den daværende regering regeringsgrundlaget ’En ny start’. I 

’En ny start’ er socialpolitikken og den høje arbejdsløshed omdrejningspunktet, mens 

unges tilknytning til hhv. arbejdsmarked og uddannelse ikke er et anliggende eller 

indsatsområde der problematiseres særskilt. Om unge og uddannelse konstateres blot: 

”Målet er, at alle unge enten skal være i uddannelse eller beskæftigelse, når de forlader 

skolen” (Regeringsgrundlag 1993:5). I ’En ny start’ giver formandsskabet i EF og de 

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Danmark_(Uddannelse)
http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Danmark_(Uddannelse)
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hastige forandringer på arbejdsmarkedet anledning til nytænkning – en ny start – der skal 

styrke velfærdssamfundet og give plads til alle på arbejdsmarkedet. Mens de unges 

uddannelse således ikke problematiseres særskilt, vil regeringen i samarbejde med 

arbejdsmarkedet gennemføre en voksen- og efteruddannelsesreform, der tager højde for 

at der kan være et fremtidigt stigende behov for voksen- og efteruddannelse pga. den 

omstillingsproces, der foregår på arbejdsmarkedet (Regeringsgrundlag 1993).  

 

7.1 Sandhedsargument og rationalitet.  

 

Kronikken ’uddannelse til alle’ af daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen, 

publiceret i februar 1993, altså kun en måned efter regeringsgrundlaget, kan iagttages 

som et brud i uddannelsespolitikken og rationaliteten omkring valg om uddannelse, der 

markerer det skifte i retning af samfundsmæssiggørelse af valget om uddannelse, som er 

mit anliggende at undersøge i nærværende analyse. 

 

”Midt i glæden over at to tredjedele af vore unge i dag fuldfører en ungdoms- eller 

erhvervsuddannelse, må det naturligvis mane til eftertanke, at mere end hver tredje ikke 

gør det.” (Jensen 1993) Med denne udtalelse i en kronik i Politiken i februar 1993, 

problematiserer daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen den daværende politisk 

etablerede diskurs. Det kan ikke længere anses som tilstrækkeligt at glæde sig over at to 

tredjedele gennemfører en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Det må derimod anses 

som en selvfølgelighed at fokus fremadrettet må være på den tredjedel, der ikke 

gennemfører:  

”Ungdomstiden kan ganske vist være en turbulent periode, hvor den unge ikke altid selv 

bidrager til et positivt livsforløb. Alligevel kan man ikke påstå, at det først og fremmest er 

de unge, der er noget galt med, når så mange af dem ikke får en uddannelse efter 

folkeskolen. Tværtimod er der tale om et uddannelsespolitisk problem, der må løses.” 

(Ibid) 

Ansvaret for at de unge (ikke) uddanner sig udpeges som værende et politisk ansvar. Det 

er ikke et ansvar som (først og fremmest) kan hvile på den unge selv. At en tredjedel af 
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de unge ikke opnår en ungdoms- eller erhvervsuddannelse udpeges dermed som et 

uddannelsespolitisk problem, som der politisk bør handles på.   

 

”På den baggrund må vi sætte spørgsmålstegn ved, om uddannelserne for vore unge 

lever op til de forventninger, vi kan have til dem. For uanset at debatten om kvaliteterne i 

en arbejdsfri tilværelse er taget til, mener jeg, at kvalificering til arbejdslivet fortsat skal 

placeres højt. Vi skal selvfølgelig også uddanne til så meget andet: Til aktiv deltagelse i 

folkestyret, til at den enkelte kan skabe sig en meningsfuld tilværelse med eller uden 

arbejde og til overhovedet at begå sig i en verden, der forandrer sig hurtigere end 

nogensinde. Men at efterlade en stor del af en ungdomsgeneration uden de nødvendige 

kvalifikationer til arbejdsmarkedet er at lade dem i stikken.” (Ibid) Kronikken stiller her 

spørgsmålstegn ved baggrunden for at en tredjedel af de unge ikke gennemfører en 

ungdoms- eller erhvervsuddannelse: Er det fordi det politiske (og formentlig også ment 

som det offentlige og mediemæssige) fokus i stigende grad handler om et værdigt liv 

uden for arbejdsmarkedet i stedet for at fokusere på at udvikle uddannelser, så de 

kvalificerer til arbejdsmarkedet? Hvis man ikke politisk bryder med den etablerede 

diskurs, der fokuserer på de unge, der gennemfører uddannelse, dem der er uden for 

arbejdsmarkedet og uddannelser der skal uddanne bredt til at begå sig i samfundet, lader 

man en stor del af ungdomsgenerationen i stikken. Politisk bør man derfor fokusere på de 

unges kvalificering til arbejdslivet, så man ikke står med ansvaret for at en stor del af en 

ungdomsgeneration tabes på gulvet – eller ’lades i stikken’. 

 

Verden forandrer sig ’hurtigere end nogensinde’. De unge ’lades i stikken’ fordi 

uddannelserne ikke i tilstrækkelig grad er kvalificerende til arbejdslivet og politikere og 

borgere tænker på, hvordan man kan have et værdigt liv uden for arbejdsmarkedet frem 

for at sørge for rammer der gør, at de unge får de rigtige muligheder. Det er et problem. 

Men problemet kan ifølge kronikken løses med den rette styring: 

”Det vil jeg ikke acceptere. I fremtiden må ingen ung figurere i statistikken over 

kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse. Vi må udbygge og omforme et 
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uddannelsessystem, som sikrer alle unge, som forlader folkeskolen, et uddannelsestilbud, 

der kan motivere og engagere den enkelte til fortsat uddannelse.” (Ibid) 

På dette tidspunkt i kronikken introduceres nye lag i både problematiserings- og 

løsningsmodellen. Unge arbejdsløse kan ikke accepteres. Kronikken opfordrer til en 

nultolerancepolitik på området. Alle unge skal tilbydes en uddannelse. Kronikken 

pålægger et politisk ansvar for at sikre alle unge et uddannelsestilbud, der modsvarer den 

enkeltes motivation og engagement til fortsat uddannelse. Således kan det læses at 

uddannelse ikke skal opleves som tvang, men derimod sikre de unges valg om 

uddannelse, som et frivilligt valg båret af egen motivation og engagement. Hermed 

lægges kimen til udviklingen hen imod offentliggørelsen af valget om uddannelse. 

 

Kronikken udpeger den tredjedel af de unge der på daværende tidspunkt ikke 

gennemfører en uddannelse efter folkeskolen, som dem der er behov for at gøre en særlig 

indsats for at styre i den rigtige retning – mod uddannelse. For at komme nærmere hvem 

disse unge er og dermed hvem styringen skal rettes mod, henvises til erfaringsbaseret 

viden omkring sammenhænge mellem uddannelse, arbejde og ’tilværelsen i øvrigt’: 

” Alle erfaringer viser nemlig en klar sammenhæng mellem den uddannelsesmæssige 

baggrund og den måde, man klarer sig i arbejdslivet og på væsentlige områder af 

tilværelsen i øvrigt. Der er ingen grund til at tro, at det bliver anderledes, tværtimod.” 

(Ibid) 

 

Ved at problematisere den etablerede diskurs inden for uddannelsespolitikken, udpege 

nye problemer og nye målsætninger, samt udpege ansvar for opnåelsen af den ønskede 

fremtid åbner kronikken og Ole Vig Jensen op for samarbejde og tilslutning til 

målsætningen:  

” Det er derfor min agt at tage de fornødne initiativer i den kommende tid med henblik 

på gennemførelse af et program til realisering af denne målsætning. I den forbindelse vil 

jeg invitere de unge, forældrene, underviserne, skolerne og organisationerne til et 

frugtbart samarbejde om en af vor tids væsentligste samfundsopgaver: At give alle vore 

unge den tilstrækkelige uddannelsesmæssige ballast til at kunne møde fremtiden.” (Ibid) 
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Man må fra politisk hånd tage teten for at bryde med den etablerede diskurs og tage 

ansvar for fremtiden. Men man har brug for opbakning fra alle institutioner i samfundet. 

Det ansvar, der i første omgang blev placeret på det politiske niveau, lægges nu ud som et 

fælles ansvar for alle niveauer af samfundet. Som en invitation. En invitation man kan 

sige nej til? Det er en invitation til at deltage i et fælles projekt, der skal være åbent for at 

tænke helt nyt. ”Det gælder også om, at vi ikke stirrer os blinde på de ungdoms- og 

erhvervsuddannelser, vi har i dag. De er en forlængelse af de uddannelsesspor der blev 

lagt i 60'ernes samfund. Måske er tidspunktet derfor inde til at spørge, om der også er 

andre muligheder.”(Ibid) 

 

Opsummerende lægger kronikken ikke skjul på ønsket om et opgør og brud med den 

etablerede diskurs. Den appellerer til at politikere, unge, forældre, virksomheder og 

skoler skal gå sammen om at finde en løsning på fremtidens ungdoms 

uddannelsessituation. Men både mål og midler er allerede fastsatte sandhedsformer eller 

selvfølgeligheder: Den uddannelsesmæssige situation er først og fremmest et politisk 

ansvar; Uddannelser skal kvalificere til arbejdsmarkedet; Alle unge skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse; Valget om uddannelse skal være båret af motivation og 

engagement; At alle unge tager en uddannelse er en samfundsopgave, hvor alle bør 

bidrage. 

Rationaliteten ligger således i den skabte sammenhæng mellem den viden kronikken 

bygger på og den styring, der foreskrives. Således fremlægges den som en sandhed, der 

bygger på selvfølgeligheder og opleves som ’fornuftig’ eller ’rationel’. 

Dette bliver den indledende fase til en ny epoke i uddannelsespolitik med fokus på 

uddannelse for alle. 

 

’Uddannelse for alle’ forplanter sig politisk 

I Regeringsgrundlaget 1994 er det tydeligt hvordan tænkningen fra ’uddannelse for alle’ 

har vundet indpas og hvordan regeringsgrundlaget kan iagttages som direkte respons på 

kronikken: 
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Hverdagen præges af en stadig større informationsstrøm, en øget international 

arbejdsdeling med konkurrence fra lavtlønslande og den hurtige teknologiske udvikling. 

Derfor er en af 90’ernes hovedopgaver at få tilrettelagt vor uddannelsespolitik så den 

lever op til de krav den moderne samfundsudvikling stiller. 

Alle skal dygtiggøre sig. Vi skal finde nye veje. Vi skal bestandigt forbedre vore 

kvalifikationer. Uddannelse, efteruddannelse og anden dygtiggørelse, samt en styrket 

forskningsindsats er nødvendig. Det skal sikre en stærk økonomi på længere 

sigt.”(Regeringsgrundlaget 1994:2) 

 

Uddannelsespolitik er kommet i fokus. Det økonomiske opsving der i 

Regeringsgrundlaget 1993 ’En ny start’ afhang af at socialpolitikken og et arbejdsmarked 

med plads til alle ses nu i højere grad i sammenhæng med uddannelsespolitikken. Og de 

unges uddannelse problematiseres særskilt. Løsningsforslag til hvordan problematikken 

om de unge, der ikke tager en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og samtidig ikke har et 

arbejde formuleres: 

 

”Alle unge skal have tilbud om uddannelse eller job, der giver fast tilknytning til 

arbejdsmarkedet. For de unge, der ikke opnår en kompetence, der giver adgang til 

arbejdsmarkedet, bør der aftales job på lærlingelignende vilkår, der giver specifikke 

erhvervskvalifikationer.” (Regeringsgrundlaget 1994:9) 

 

Uddannelse får således plads på den politiske dagsorden, som del af problemet og 

løsningen på fremtidens sociale og økonomiske udfordringer:  

”Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem arbejdsmarkeds- og socialpolitikken og 

den uddannelsesmæssige indsats, så konflikter og overlapninger undgås. Målet er at nå 

frem til et system, der giver den enkelte de bedste muligheder for at få fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Et system, der bygger på rettigheder og pligter, muligheder og 

ansvar.” (Regeringsgrundlaget 1994:11f) 
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I 1998 har Poul Nyrup siddet 5 år som statsminister: Af regeringsgrundlaget 1993 

fremgår det: ”Der skal være plads til alle og brug for alle i Danmark.” 

(Regeringsgrundlaget 1993:5) og fokus er på muligheder for alle. Dels i kampen mod 

arbejdsløsheden, men også i form af accept af alle grupper i samfundet. ”Det helt 

centrale punkt i socialpolitikken, er vilkårene for de svageste grupper. Det kan ikke 

accepteres, at stadigt flere udstødes. Derfor forstærkes indsatsen overfor de svage og 

udstødte grupper.” (Regeringsgrundlaget 1993:14)  

Nyrup holder fast i sit fokus på de svageste grupper i samfundet og at der er plads til alle. 

Derimod opstår der diskontinuitet i indsatsområderne. Hvor det tidligere var 

socialpolitisk rummelighed og flere i arbejde med plads til alle, der blev anset som vejen 

til at møde fremtidens udfordringer har uddannelse fået en politisk bevågenhed, der 

binder økonomi, arbejde, socialpolitik og udvikling sammen. 

”Der er uddannelse til alle. Også dem, der tidligere ikke var brug for. Nu skal der 

fokuseres på den svageste gruppe…:For 5 år siden var det altoverskyggende problem, at 

der ikke var brug for alle mennesker i vort samfund. I dag er der brug for alle, og vores 

hovedopgave er nu blevet at dygtiggøre mennesker til de mange nye job.” (Folketingets 

Åbningstale 1998) 

 

Med problematiseringen af den etablerede uddannelsesrationalitet opbygges argumentet 

således for, at der er behov for politisk intervention. I første omgang til at opbygge et nyt 

erhvervsuddannelsessystem, der kan skabe en bedre sammenhæng mellem 

arbejdsmarkedet, det sociale område og uddannelsesområdet. Der kommet et nyt fokus 

(diskontinuitet) på de unge iht. de muligheder uddannelse giver dem for at få fodfæste på 

arbejdsmarkedet og at de ikke ’lades i stikken’ i deres møde med det fremtidige 

arbejdsmarked (der nu er blevet udvidet med indtrædelsen i EU i 1993). 

 

 

7.2 Visualisering - synlighedsfelt.  
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Med etableringen af det sandhedsregime eller styringsrationale, som kronikken 

argumenterer for, er indlejret nogle iagttagelser og måder at se på, der skubber andre 

iagttagelser ud af billedet.  

 

Med uddannelsesrationaliteten ’Uddannelse for alle’ synliggøres jf. problematiseringen i 

ovenstående afsnit, nogle nye problematikker i uddannelsespolitikken i relation til de 

unges valg om uddannelse. Og med de nye problematiseringer, problematiseres dele af 

den tidligere uddannelsesrationalitet, mens andet træder ud af synlighedsfeltet. I 

Regeringsgrundlaget 1993 forlød det, at alle unge enten skulle være i uddannelse eller 

beskæftigelse, når de forlod skolen. Nu synliggøres vigtigheden af at alle får muligheden 

for enten en kompetencegivende uddannelse eller job på lærlingelignende vilkår. 

(Regeringsgrundlaget 1994) 

 

”To opgaver står i centrum for regeringens videre indsats: Fornyelsen af 

velfærdssamfundet og Europapolitikken. Vi har en enestående chance for at skabe en 

lang periode med fremgang i beskæftigelse og i velfærd. Vi skal tage vare på, at alle får 

del i fremgangen. De, der er udenfor, skal med ind igen. Derfor skal vi have mod til at 

tage det næste skridt i fornyelsen af vort velfærdssamfund. Fornyelsen skal bygge på de 

grundlæggende holdninger og værdier i samfundet: Den enkeltes frihed, det fælles ansvar 

og den sociale tryghed. Vi vil forny og forbedre samfundets rammer, så de giver den 

enkelte de bedste forudsætninger for at møde den ny tids udfordringer. (Folketingets 

Åbningstale 1995) 

 

Det, der danner rammen om den nye uddannelsesrationalitet er fokus på velfærd og 

velstand gennem frihed, ansvar og sikkerhed, som noget alle kan få del i. Indtrædelsen i 

EU betyder nye (ukendte) muligheder, hvor nytænkning er nødvendigt.  

Samtidig er disse nye muligheder forbundet med risici mht. fremtidens velfærdssamfund. 

Der må arbejdes for et fremtidigt samfund, hvor alle kan være med og hvor det ikke kun 

er de bedst uddannede og rige, der klarer sig: ”En ny tid som rummer fantastiske 

muligheder – men også en stor risiko for det danske velfærdssamfunds fremtid. Hvis vi 
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ikke fortsat bærer os klogt og ansvarligt ad. Vi er nu en del af det globale samfund. 

Verdenssamfundet møder velfærdssamfundet. De økonomiske markedskræfter forandrer 

sig. Vi er på vej mod et internationalt videnssamfund, som har en enorm centrifugalkraft i 

sig. Vi står i virkeligheden over for en lige så stor udfordring som vore politiske forfædre 

stod over for i starten af dette århundrede! 

Vores projekt i det 21. århundrede er fortsat at sikre og forny velfærdssamfundet. Hvis vi 

ikke formår det, bliver vort velfærdssamfund et offer for centrifugalkraften, hvor flere og 

flere smides af. Hvor kun de stærke – de bedst uddannede og velbjergede – dem der taler 

de mange sprog – vil kunne klare sig. Sådan et samfund vil vi ikke have!” (Folketingets 

Åbningstale 1999) 

 

Valg om uddannelse problematiseres i denne fase inden for rammen af 

velfærdssamfundets fortsatte beståen i det globale samfund. Fremtiden er 

videnssamfundet. Uddannelse for alle vil være katalysator for at det ikke bare er de 

stærkeste der klarer sig. Alle skal have mulighed for at hoppe med på vognen og blive del 

af fremtidens videnssamfund. Ulighed i samfundet som følge af mangel på uddannelse 

udpeges som risiko for velfærdssamfundet og der åbnes herved et mulighedsrum for 

politisk intervention i valget om uddannelse. 

 

7.3 Teknologi og regulering.  

 

Gennem hvilke teknologier søges borgerens etiske selvforhold styret? 

Før: Arbejde eller uddannelse. Reelt valg om uddannelse. Ufaglærte jobs. 

Nu: Alle har ret til uddannelse. Alle har mulighed for uddannelse. 

 

I folketingets åbningstale fra 1993 ytrer Poul Nyrup Rasmussen at ’uddannelse bliver 

sidestillet med beskæftigelse’. På forslaget til finanslov sættes godt og vel 6 mia. kr. af til 

at ”satse målrettet især på flere pladser i ungdoms- og erhvervsuddannelserne, et mere 

smidigt arbejdsmarked og en aktiv erhvervspolitik.” (Folketingets åbningstale 1993:6) 
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I 1994 implementeres en ny arbejdsmarkedslov, der skal sikre bedre sammenhæng 

mellem uddannelse og beskæftigelse. 

”Tilbudene passer til den enkelte og bygger på klare rettigheder og pligter”. (Ibid.:5) 

 

Regeringen har fokus på at industrisamfundet er under forvandling og 

internationaliseringen medfører en spredning af produktion, teknik og administration over 

hele verden. Derfor skal i fremtiden satses på en veluddannet arbejdsstyrke, der bygger 

på samvirke mellem den private og offentlige sektor (Ibid.:12) 

 

”Vi skal danne os et billede af arbejdslivet, som det tegner sig på vej ind i det 21. 

århundrede – det gode arbejdsliv. Regeringen lægger vægt på, at der skabes en god og 

tryg sammenhæng mellem arbejdsliv, uddannelse og familieliv for børnefamilierne.” 

(Ibid.:13) 

 

Uddannelse tænkes ind som del af fremtidens arbejds- og familieliv. Uddannelse er noget 

alle har ret til og alle har mulighed for. Uddannelse formuleres som den ’trygge’ 

sammenhæng mellem fremtidens arbejds- og familieliv.  

 

Der er et tydeligt politisk skærpet fokus på at de unge i langt højere grad end tidligere 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den politiske retorik er klar: 

”I et samfund som det danske kan vi ikke acceptere, at en tredjedel af 

ungdomsårgangene, ikke får en kompetencegivende uddannelse, enten fordi de ikke kan 

få plads, eller fordi de falder fra. Begge dele sætter regeringen ind mod i kampagnen 

’Uddannelse til alle unge’” (Ibid.:14) 

Med ovenstående udtalelse tages klare, om end skjulte, virkemidler i brug. Hvor det i 

regeringsgrundlaget tidligere samme år blev anset som ligestillet om man valgte arbejde 

eller uddannelse er valget af arbejde (uden uddannelse) i dette oplæg ikke en mulighed. 

Udgangspunktet må forstås som at alle ønsker at tage en uddannelse. Får man ikke en 

ungdomsuddannelse skyldes det enten at man ikke kan få en plads eller at man falder fra 

uddannelsen, når den er påbegyndt. Det er disse to faktorer regeringen vurderer som 
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vigtigste problematikker ift. at få unge til at gennemføre en ungdoms- eller 

erhvervsuddannelse. ”Målet er, at alle skal have et uddannelsestilbud.” (Ibid.:14) Der 

oprettes 10.000 nye uddannelsespladser i 1994, hvoraf de 5.000 er på 

ungdomsuddannelser. Der iværksættes endvidere en kampagne for at mindske frafaldet 

blandt de unge. 

 

Fokus på at styrke incitamenterne til at de unge vælger erhvervsuddannelser er 

gennemgående for hele fasen og resulterer i den nye erhvervsuddannelsesreform, der 

vedtages i 2000.  

”Vi vil tage initiativ til en reform af ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne 

især, så vi kan gøre det mere attraktivt. Vi vil gøre det enklere og mere overskueligt, så 

de unge føler sig mere tiltrukket til at vælge også de vigtige erhvervsuddannelser. Vi vil 

undgå blindgyder og dobbeltuddannelser. Vores udfordringer skyldes også en parallel 

indsats til arbejdsmarkedsindsatsen.” (Folketingets Åbningstale 1998) 

 

Uddannelse styrker kraftigt den enkeltes chance for stabil og interessant beskæftigelse til 

en ordentlig løn. Det er uholdbart, at en tredjedel af en ungdomsårgang ikke får en 

kompetencegivende uddannelse og derfor risikerer aldrig at få fast beskæftigelse. Vi har 

en ganske særlig forpligtelse til at give alle unge fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Vi vil ikke acceptere, at en eneste ung opgives eller sættes udenfor. Der er brug for, at 

alle unge får en reel mulighed for uddannelse. Der skal bygges på rettigheder og på 

pligter. Der skal være uddannelsespladser i tilstrækkeligt omfang og af ordentlig kvalitet. 

Regeringen vil gøre en særlig indsats for at forbedre uddannelse og skolemiljø på 

erhvervsskolerne, så de kan tiltrække flere og frafaldet kan mindskes. Vejledningen til 

unge, der falder fra en uddannelse, vil blive styrket. Der vil blive gjort en særlig indsats 

for de unge, der ikke tiltrækkes af traditionelle skoleformer. 

For dagpengeberettigede ledige under 25 år uden kompetencegivende uddannelse eller 

længere joberfaring foreslår regeringen, at der efter seks måneders ledighed indføres ret 

og pligt til uddannelse. Det betyder, at de unge får et uddannelsesforløb i mindst 
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halvandet år på sædvanlige økonomiske vilkår. Vælges uddannelser uden for 

uddannelsessystemets hovedveje, sker det på uddannelsesydelse. 

Unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse vil efter tre måneder få ret og pligt til 18 

måneders aktivering mod i dag kun seks måneder. Også denne gruppe vil vi tilskynde til 

at vælge uddannelse gennem bedre og mere individuelle tilbud.” (Folketingets 

Åbningstale 1995) 

 

7.4 Subjektpositioner og etisk selvforhold. 

 

Hvilke former for subjektivitet søges etableret og hvilke identiteter skabes på baggrund af 

styringen? 

Med uddannelse for alle har vi gennem de foregående afsnit iagttaget hvordan en særlig 

uddannelsesrationalitet, hvor den unge motiveres og engageres til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse, kommer på den politiske dagsorden. De unge skal motiveres til at 

tage ansvar for deres egen fremtid.  

 

Folketingets åbningstale1994 indledes med ordene: 

”Regeringen fremlagde ved sin tiltræden i sidste uge regeringsgrundlaget »Fælles 

Fremtid«. Her redegjorde vi for hovedlinjerne i vores politik de næste fire år. Det 

overordnede mål er at skabe et bedre samfund for flere, et samfund med færre og færre 

passive og flere og flere aktive medborgere, et samfund, hvor alle har et ansvar og ingen 

lades i stikken.” (Folketingets åbningstale 1994;1) 

 

Med det uddannelsespolitiske fokus på uddannelse til- og for alle bliver alle borgere 

pålagt et ansvar for at udnytte mulighederne. Det er slut med passiv forsørgelse. 

Socialpolitikken har ændret karakter og er i højere grad blevet kædet sammen med 

uddannelse og arbejde. 

 

”En stærkere satsning på mere og bedre uddannelse er et væsentligt led i en offensiv 

indsats mod arbejdsløsheden[SIC], men også et vigtigt bidrag til menneskers udvikling 

og trivsel.” (Folketingets Åbningstale 1995) 
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Uddannelse skal ikke bare anses som værende et nødvendigt onde i forsøget på at følge 

med i arbejdsmarkedets og den globale udvikling. Uddannelse har også betydning for 

mennesket udvikling og trivsel. Det gode liv, hvor man deltager aktivt i samfundet og 

tager ansvar. 

”Velfærdssamfundet har et udbygget socialt sikkerhedsnet. Det fundament skal bevares, 

men den enkeltes selvrespekt, ansvar og aktivitet skal sættes mere i centrum. Vi tror på 

den enkeltes egne kræfter. Vi skal turde stille krav til folk.” (Folketingets Åbningstale 

1995) 

 

Et vigtigt anliggende i denne fase bliver spørgsmålet om social arv. Der appelleres til at 

alle ser det som et personligt anliggende og en fælles interesse at bryde med den sociale 

arv: ”Vi kan gøre mere nu, end vi har kunnet før. Den stærke økonomi og vores fælles 

ansvarsfølelse giver os mulighed for at angribe det, vi med et lidt mærkeligt ord kalder 

den sociale arvs onde cirkel. Det må være muligt at bryde den. 

Det må være muligt at bryde den næsten lovmæssige sammenhæng, at børn af tabere 

efter stor sandsynlighed bliver tabere. ” (Folketingets Åbningstale 1998) 

 

Målgruppen af unge der politisk skal motiveres til at tage en uddannelse kan 

kategoriseres som den tredjedel, der ikke gennemfører en ungdoms- eller 

erhvervsuddannelse. Men det kan iagttages som politisk mål er at skabe en rationalitet i 

samfundet, der foreskriver at det rigtige er at tage en uddannelse.  

 

Den enkelte har et ansvar for at gribe mulighederne, et ansvar for sig selv og en 

forpligtelse som samfundsborger. Men alle, der kan yde en indsats, skal også have ret til 

det. Der skal være sammenhæng imellem pligter og rettigheder. Det er grundholdningen, 

det er udgangspunktet for regeringens samlede udspil i det nye folketingsår”. 

(Folketingets Åbningstale 1995) 
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Der søges derfor tilslutning fra alle steder i samfundet; organisationer, 

uddannelsesinstitutioner, familier osv. Målet er at uddannelse skal være en 

selvfølgelighed: 

Politik er andet end paragraffer og lovgivning. Det er også holdninger i hverdagsliv og 

arbejde.(…)Fremtiden kræver mere samvirke, samhørighed og engagement, ikke mindre. 

Velfærdssamfundets fornyelse skal derfor ske i et bredt samarbejde mellem stat, amter og 

kommuner, mellem arbejdsmarkedets parter, på arbejdspladserne, i den offentlige og i 

den private sektor, i familierne.” (Folketingets Åbningstale 1996) 

 

7.5 Telos 

 

Praksisregimet fra 1993-2000 markerer et markant brud i den førte uddannelsespolitik. 

Det synliggøres – og næsten latterliggøres – hvordan man tidligere har glædet sig over at 

2/3 af de unge, gennemførte en uddannelse og fokuserede det politiske blik på 

socialpolitik i stedet for at se fremtiden i øjnene og ruste ungdommen til det europæiske 

og globale marked. At der nu kommer fokus på de unges valg om uddannelse bliver 

begyndelsen på en ny ledelsesrationalitet på uddannelsesområdet, hvor styring italesættes 

som et nødvendigt onde. Det fremtidige arbejdsmarked åbner op for at der (igen) er plads 

til alle, så længe man har de rette kompetencer eller kvalifikationer. Ikke alle har den 

rette ballast ift. at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse, så derfor skal 

der gives mulighed for mesterlærepladser til denne gruppe af unge. Derfor har særligt 

erhvervsuddannelsessystemet brug for total fornyelse. 

Uddannelsesrationaliteten bygger på velfærd og velstand gennem frihed, ansvar og 

sikkerhed. Alle må tage ansvar for egen og samfundets fremtidige situation ved at handle 

ansvarligt og udnytte mulighederne. Sandhedsargumentet, der foreskriver at uddannelse 

for alle er til alles bedste bygger på en visualisering af en fremtid, hvor det, at alle tager 

en uddannelse og opkvalificerer sig kan være med til at sikre den fremtidige velfærd og 

beskæftigelse. På en lang række områder vurderes det, at der er behov for politiske 

initiativer og regulering. Nytænkning af hele erhvervsuddannelsessystemet og indførelsen 

af EMMA-kriterierne er blot nogle af de direkte styrede initiativer i perioden. 



 

 

43 

 

Ansvar udpeges både historisk og fremadrettet. Historisk peges der hovedsageligt fingre 

af ’det politiske’, der har ladet stå til og på den vis svigtet de unge såvel som samfundet, 

der ikke er gearet til det europæiske arbejdsmarked. Dette ’svigt’ er med til at gøre 

sandhedsargumentet stærkt mht. de fremtidige udfordringer og placering af ansvar. For 

alle skal tage del i udviklingen. Det forventes at alle tager en uddannelse på det niveau, 

der passer til dem. Der indføres ’sanktioner’ i form af en ny kontanthjælpsreform, der 

pålægger unge under 25 år et krav om uddannelse, efter seks måneder på kontanthjælp. 

 

Praksisregimet 1993-2000 visualiseres som et uddannelses- og erhvervssamfund, der skal 

nytænkes, så dets fulde potentiale udnyttes og hvor der er plads til alle, der gør en indsats 

på eget niveau. Socialpolitikken skal ikke længere forbindes med passiv forsørgelse, men 

integreres med uddannelses- og beskæftigelsespolitikken. 

 

Styringen retter sig mod alle i samfundet. For skal det lykkes at få alle unge i uddannelse, 

skal der holdningsændringer til i bl.a. virksomhederne, der skal gøre plads for lærlinge 

mv.; for skolerne der skal totalreformeres; for familier, der skal hjælpe de unge til 

uddannelse og for de unge selv, der skal tage valget om at tage en ungdomsuddannelse. 

 

Fokus på friheden til at vælge hvorvidt man vil tage en uddannelse sammenholdt med 

politisk retorik om at det forventes at alle unge tager en uddannelse udgør et 

ledelsesparadoks. Men uddannelsesrationaliteten bygges op omkring nødvendigheden af 

intervention i de unges valg om uddannelse i velfærdssamfundets, frihedens og det gode 

livs navn.  

 

I styringen er indbygget selvledelsesteknikker, der retter sig mod individets 

selvpraksisser. Uddannelsesrationaliteten foreskriver hvad der er god eller rigtig adfærd. 

Det er målet for styringen at uddannelsesrationaliteten skal sprede sig i samfundet som en 

almen selvfølgelig moral omkring valg om uddannelse og at de unge, samt de andre 

grupper i samfundet, som styringen retter sig imod, skal opfatte rationaliteten som ’det 
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rigtige’ at gøre. Uddannelsesrationaliteten griber ind i individets etiske selvforhold, ved 

at disse sandheder omsættes til individuelle selvpraksisser. 

 

 

8. Anden fase 2001-2005: Mennesket før systemet 

 

8.1 Sandhedsargument og rationalitet.  

 

”Den 20. november sidste år sendte vælgerne et klart signal om, at det var tid til 

forandring. Tid til fornyelse. Tid til at gøre op med fortidens løsninger. Tid til at løsne 

mange snærende bånd. Mennesket før systemet, respekten for det enkelte menneske og 

retten til selv at bestemme over sit eget liv har fra starten været og vil også fremover 

være ledetråden for regeringen.” (Folketingets Åbningstale 2002) 

 

Anders Fogh Rasmussen tiltræder i 2001 som Danmarks nye statsminister. I folketingets 

åbningstale et lille år efter gør han status og gør op med ’fortidens løsninger’, som det 

oftest hører sig til når en ny regering tiltræder. Overskriften for Fogh Rasmussens nye 

kurs bliver opgøret med ’systemet før mennesket’. Den enkeltes selvbestemmelse skal i 

centrum. 

”Næste skridt bliver at tage offensivt fat på at forebygge den negative sociale arv. 

Vi må ikke acceptere, at forældrenes dårlige sociale vilkår bliver nedarvet til deres børn. 

At disse børn ikke får de samme muligheder som andre for at få en uddannelse, et job og 

at vælge det liv, som de finder bedst. Vi må ikke acceptere, at man giver op over for 

nogen. Regeringen vil i forbindelse med efterårets finanslovdrøftelser komme med 

konkrete initiativer, der kan medvirke til at bryde den negative sociale arv.” (Ibid) 

 

Regeringen tager i denne fase (2) fat på flere af de samme problemstillinger som i den 

tidligere fase (1). Men sandhedsargumentet eller rationaliteten forskydes i 

problematiseringerne. Mens ’det gode liv’, forstået som målet for løsningerne på 

problematiseringerne, i fase 1 anses som det, at være aktiv i samfundet og bidrage til 
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velfærdssamfundet og få personlig oprejsning ved at tage ansvar for eget liv og derved 

styrke fællesskabet kommer ’individet’ i denne fase (2) i centrum. 

” Vi skal udvikle et samfund, hvor alle har en fair chance for at udnytte sine evner. Et 

samfund hvor ethvert menneske har et håb om at kunne forbedre sin situation. Et 

samfund hvor det er muligt at bevæge sig fra bistandsklient til bankdirektør.” 

(Folketingets Åbningstale 2002) 

 

Rationaliteten i fase 2 er at Danmark skal være blandt de bedst uddannede i verden, men 

at det værende uddannelsessystem ikke kan leve op til det internationale niveau og 

fremtidens krav. ”Vi vil styrke kvaliteten og højne det faglige niveau over alt i 

uddannelsessystemet, lige fra folkeskolen til universiteterne. Forudsætningen for at sikre 

velfærd i fremtiden er, at vi danskere er blandt de bedst uddannede i verden. For viden 

og uddannelse er vejen til vækst. 

Men de faglige resultater er ikke i top sammenlignet med en række andre lande. Og dét 

selvom vi er blandt de lande, der bruger absolut flest penge på uddannelse. 

Jeg vil sige ligeud: Jeg mener, at børn og unge går i skole for at lære noget. Det lyder 

måske gammeldags. Men sandheden er, at det er fremtidens krav. 

Vi har skabt et uddannelsessystem, som taber alt for mange elever. De svage bliver tabt, 

fordi de ikke får tilstrækkelige faglige kundskaber. De stærke bliver tabt, fordi de ikke får 

tilstrækkelige faglige krav. 

 

Problematiseringen af uddannelsessystemet læner sig således op ad Ole Vig Jensens 

problematisering af uddannelsessystemet, men med specifikt fokus på individets 

forskellige forudsætninger og behov, der nødvendiggør nytænkning af initiativer i form af 

eksempelvis undervisningsdifferentiering og forskellige læringsformer. 

Erhvervsuddannelsesreform 2000: Uddannelse til alle skifter i denne fase meget sigende 

navn og udtryk til Bedre Uddannelse. Kilde: http://www.nyt-om-

arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-91.pdf 

 

http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-91.pdf
http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-91.pdf
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”Vi har brug for alle og enhver. Og vi skal ikke være bange for at lade børnene og de 

unge stå på tæer for at nå deres mål – hver især med det talent, de nu har. 

Regeringen har fremlagt forslag til reform af folkeskolen og vil fremlægge forslag om 

reformer af gymnasierne, HF og erhvervsuddannelserne.” (Folketingets Åbningstale 

2002) 

 

Rationaliteten omkring individets valg om uddannelse er klar. Uddannelserne skal 

tilpasses det enkelte individs ønsker og forudsætninger. Krav, ansvar, konsekvens og 

belønning er incitamentsstrukturen, der må indbygges i uddannelsessystemet, hvis vi vil 

nå de større mål, få flere i uddannelse og være gearet til den internationale konkurrence. 

 

I denne fase lægges op til at der gennemføres flere reformer, der har til formål at sikre 

Danmark en førende position på videnssamfundets jobmarked ved at sætte individet i 

centrum. 

”Vi skal være bedre til at skabe nye jobs i fremtiden. Derfor skal vi gøre Danmark til et 

førende vidensamfund. Et førende iværksættersamfund. Sikre uddannelser i 

verdensklasse. Og skabe verdens bedste konkurrenceevne. 

Det er meget ambitiøse mål. Men det er mål, som vi kan og skal nå. 

Regeringen vil gennemføre de nødvendige reformer. Og jeg opfordrer alle til at trække 

med. Så vi kan gøre Danmark til en vinder i globaliseringen. Og sikre beskæftigelse, 

vækst, velstand og velfærd i fremtiden.” (Folketingets Åbningstale 2005) 

 

8.2 Visualisering - synlighedsfelt.  

 

I denne fase visualiseres individets ’potentiale’. Det problematiseres at der ligger en 

masse uudnyttet potentiale i det enkelte individ. Et potentiale, der kunne opnås ved at 

give mere frihed og ansvar til den enkelte:  

”Danmark har mange og store muligheder. De ligger der. Vi skal gribe dem. 

Vort største aktiv er den enkelte dansker. Danskerne er et flittigt folk. Vi har et 

velorganiseret, effektivt og stabilt samfund. Gennem generationer er der skabt 

produktion, værdier og kultur, som vi kan være stolte af. 
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Og dog kunne vi nå endnu bedre og større mål og resultater. Det kræver, at vi giver mere 

frihed og ansvar til den enkelte. Og tror mere på, hvad det enkelte menneske kan. 

Det kræver, at vi stiller krav til den enkelte og viser konsekvens overalt i samfundet. Og 

anerkender og belønner dem, der gør en ekstra indsats. (Folketingets Åbningstale 2003) 

 

Med en overordnet politisk bevågenhed på PISA-tests, hvor de danske elever ligger lavt 

på skalaen ift. det internationale samfund er paratviden og problematisering af 

folkeskoleelevernes faglige niveau kommet på den politiske dagsorden og er med til at 

danne rammen om problematiseringer og løsningsforslag iht. de unges valg om 

uddannelse. 

”Der har i nogle årtier været tilbageholdenhed med at stille krav og vise konsekvens. 

I skolerne er de faglige krav blevet slækket. Måske af frygt for, at kontante faglige krav 

ville være til ugunst for de svageste. Men skadevirkningen er alvorlig. De svageste elever 

er blevet ladt i stikken. Og danske skoleelever klarer sig dårligere end elever i andre 

lande på en række afgørende punkter.” (Folketingets Åbningstale 2003) 

 

8.3 Teknologi og regulering.  

 

”Der er kun én vej fremad. Vi skal til at oppe os. Vi skal simpelt hen være endnu 

dygtigere. Vi skal højne de faglige krav over alt i uddannelsessystemet. 

Vi skal indse, at en vis portion paratviden er nødvendig. I tre årtier er der kastet vrag på 

paratviden. Den er blevet opfattet som sort skole, udenadslære og terperi. 

Det er som om, at indlæring af faglige færdigheder er blevet nedprioriteret til fordel for 

at sidde i rundkreds og spørge: ’Hvad synes du selv?’” (Folketingets Åbningstale 2003) 

 

Ved at fremhæve det unge individs potentiale og generelt problematisere manglende 

paratviden og faglige færdigheder, som følge af 30 års slap holdning til uddannelse og 

indlæring, efterspørges nu højere krav og konsekvens i uddannelsessystemet. Det bliver 

starten på et i langt højere grad decentraliseret og resultatorienteret uddannelsessystem, 

hvor både individer og institutioner måles på præstationer, der bl.a. understøttes af 
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lovgivning om gennemsigtighed og åbenhed. Kilde: http://www.nyt-om-

arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-91.pdf 

 

”Vi skal ikke have sort skole. Vi skal tværtimod have en levende skole med børn og unge, 

der kan tænke selv, danne sig holdninger og kommunikere. Men også ved, hvad de 

snakker om. 

Derfor har vi gennemført reformer af folkeskolen, gymnasiet, erhvervsskolerne og 

universiteterne. Derfor vil vi gennemføre løbende vurderinger af, om der læres det, der 

skal. Og vi vil belønne en ekstra indsats. Tag blot ét eksempel: Gymnasieelever skal leve 

op til skærpede faglige krav og ikke pjække fra skole. Til gengæld vil regeringen foreslå, 

at gymnasieelever, som gør en særlig indsats ved at tage ekstra fag på højt niveau, bliver 

belønnet. Noget for noget.” (Folketingets Åbningstale 2003)  

Det resultatorienterede elementet som motivationsskabende faktor for unges valg om 

uddannelse skal gå hånd i hånd med de skærpede krav. 

 

”I dag er det ikke nok at tage en uddannelse, og så tro man kan leve af den resten af livet. 

Vi skal løbende dygtiggøre os. Vi skal kunne matche nye krav og omstille os til nye job, 

når gamle forsvinder. Viljen til forandring er vejen til tryghed.” (Folketingets 

Åbningstale 2004) 

 

Moderniseringen af erhvervsuddannelserne skal give indtryk af at der er plads til alle 

uanset social baggrund og faglige forudsætninger: ”Vi vil skabe et samfund, hvor der er 

stor social bevægelighed. Et samfund, hvor der er flere mønsterbrydere, som trods en 

vanskelig opvækst skaber sig et godt og selvstændigt liv. Et samfund, hvor vi nedkæmper 

den negative sociale arv.(…)Derfor vil vi sikre, at alle unge – uanset social baggrund – 

får en uddannelse. Derfor vil vi sikre, at alle elever kan læse, når de forlader folkeskolen. 

Derfor vil vi modernisere erhvervsuddannelserne, så de unge, der har det lidt svært med 

det boglige, også får en chance. Derfor vil vi sikre, at børn og unge med 

indvandrerbaggrund får lært et ordentligt dansk. Derfor vil vi drage forældrene stærkere 

ind i at leve op til ansvaret for deres børns opvækst, opdragelse og uddannelse. 

http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-91.pdf
http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-91.pdf
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Og indsatsen skal starte allerede i daginstitutionerne.” (Folketingets Åbningstale 2005) 

 

Det anses som en selvfølge at alle præsterer det bedste de kan for at nå målet om bedre 

uddannelse. Der indføres tests i folkeskolen og lærernes faglige kunnen kommer i fokus 

med krav om specialisering og efteruddannelse. Test skal synliggøre individets kunnen 

og give bedre mulighed for at gribe ind og målrette undervisningen. ”Og vi indfører 

evalueringer og test. Så lærere, ledere, forældre og elever kan se, hvor der er behov for 

en ekstra indsats. Så vi kan gribe ind i tide. Så alle kommer ud af skolen med de 

nødvendige kundskaber. 

Lærerne skal i deres uddannelse specialisere sig langt stærkere end i dag. Og de skal 

undervise i det, de er specialister i. Det giver bedre undervisning. Det giver dygtigere 

elever. 

Efter folkeskolen skal alle unge have en uddannelse. For et par generationer siden var 

det for mange danskere nok med kun få års skolegang. Den går ikke i dag. Alle må 

uddanne sig. 

Det stiller store krav – ikke mindst til erhvervsuddannelserne. Der skal være gode tilbud 

til alle. Kvaliteten skal være i top. De unge skal rustes til et mere omskifteligt 

arbejdsmarked. Og arbejdsgiverne – store som små – skal leve op til deres del af 

ansvaret. Og sørge for, at der er praktikpladser til alle. Det lægger regeringen afgørende 

vægt på.” (Folketingets Åbningstale 2005) 

 

Tests og gennemsigtighed skal derved give mulighed for at målrette styringen med krav 

om resultater og belønning til de, der lever op til kravene.  

 

8.4 Subjektpositioner og etisk selvforhold. 

 

I denne fase (2) er individet i centrum. Det skal ikke (længere) være muligt at gemme sig 

i mængden eller at holde sig uden for uddannelsessystemet. Med 

undervisningsdifferentiering og accept af forskellige læringsstile skal alle kunne omfattes 

i uddannelsessystemet. I denne fase søges etableret en rationalitet, hvor alle har mulighed 

for at blive inkluderet. Det er op til individets egen vilje og moral at tage ansvar for at 
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udnytte mulighederne. Det er et system med krav om resultater. Men subjektet søges 

styret af muligheden for at bryde med tidligere mønstre og med tankesættet at det er vilje 

og flid frem for faglige forudsætninger, der kan gøre en forskel. En incitamentsstruktur, 

der er styret af tankegangen ’noget for noget’ eller ’det skal kunne betale sig’.  

”Vi skal udvikle et samfund, hvor alle har en chance for at skabe sig et godt liv. Et 

samfund, hvor det enkelte menneskes evne, vilje og talent er vigtigere end arv, position 

og pengepung” (Folketingets Åbningstale 2005) 

 

8.5 Telos 

 

Praksisregimet i 2001-2005 er kendetegnet ved at individet sættes i centrum. Det skal 

være slut med uddannelse for alle i betydningen ’ens’ for alle. Der skal tages hensyn til 

både de stærke og de svage på en måde, så den enkelte får mest muligt ud af det. Den 

enkeltes frihed anses som vigtigste parameter for velfærdssamfundets beståen. Derfor 

anses det som en nødvendighed at sætte ind og iværksætte initiativer for at bryde den 

negative spiral jf. social arv. Viljen til forandring, både socialt, uddannelsesmæssigt og 

arbejdsmæssigt er et bærende element i denne uddannelsesrationalitet. I denne fase 

problematiseres uddannelsesform- og indhold. De faglige krav skal skærpes og der 

tænkes i incitamenter for en ’ekstra indsats’ ved fx at tage et fag på et højere niveau. 

’Noget for noget’ som Fogh Rasmussen betegner det. (Folketingets Åbningstale 2003) 

 

Praksisregimet i 2001-2005 er kendetegnet af målrettet ansvarspålæggelse og krav til 

individet i liberalismens navn. Der stilles krav om individets handlekraft og 

kategoriseringer er meget udtalte. Fx opdeles de unge i ’svage’ og ’stærke’ elever, og der 

er fokus på negativ social arv. Fokus på at yde for at nyde er endvidere meget udtalt, som 

også eksemplificeret i incitamentsstrukturen og ’noget for noget’-tankegangen. 

 

 

 

9. Tredje fase 2006 – 2011: Velfærdskontrakten 

 

9.1 Sandhedsargument og rationalitet.  
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I 2006 bliver velfærdsaftalen vedtaget som forlig mellem den daværende regering – 

Venstre og Det Konservative Folkeparti – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 

Radikale Venstre. I velfærdsaftalen vedtages som målsætning at 95 % af en 

ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen kaldte aftalen om velfærdsreformer for intet 

mindre end den største forandring i velfærdssamfundets historie og en sejr for 

kontraktpolitikken. 

http://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/ECE820672/fakta-derfor-er-

velfaerdsaftalen-vigtig/ 

 

”Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende 

ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod, at en 

gruppe med utilstrækkelige kvalifikationer bliver udsat for voksende ledighedsrisiko 

og ikke får del i fremgangen på linie med andre grupper. Målet er, at mindst 95 pct. 

af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. I dag begynder over 95 pct. 

af en ungdomsårgang på en ungdomsuddannelse, men kun 80 pct. gennemfører. 

Udfordringen bliver ikke mindre af, at ungdomsårgangene vokser i de kommende år. 

I dag gennemfører godt 50.000 af en årgang en ungdomsuddannelse. I 2015 er der 

over 65.000 i en årgang, der skal tage en ungdomsuddannelse, hvis mindst 95 pct. af 

en årgang skal gennemføre”. (Velfærdsaftalen 2006) 

 

Argumentet for 95 procent målsætningen bygges op af klare mål og retningslinjer, der 

skal sikre at alle unge nås med initiativerne på ungdomsuddannelsesområdet. 

”De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal derfor gøres mere attraktive for unge 

med forskellige forudsætninger. Det gælder bl.a., at eleverne skal møde praksis tidligt 

i uddannelsen – dvs. at der på grundforløbet skal udbydes særlige forløb for elever 

med svage forudsætninger, som har brug for mere stabile sociale rammer og elever, 

der har brug for undervisning i dansk og dansk kulturforståelse. 

For at skabe klare uddannelsestilbud til unge med såvel stærke som svage forudsætninger 

http://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/ECE820672/fakta-derfor-er-velfaerdsaftalen-vigtig/
http://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/ECE820672/fakta-derfor-er-velfaerdsaftalen-vigtig/
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for uddannelse samt for at sikre en tydelige adgang til videregående uddannelse 

skal erhvervsuddannelserne trindeles, og den enkelte elev skal have bedre mulighed 

for at vælge forskellige niveauer i fagene. Hvert trin skal afspejle en jobprofil, 

som har et modsvar på arbejdsmarkedet.” (Velfærdsaftalen 2006) 

 

Fornyelsen af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser bygger videre på Fogh 

Rasmussens ’bedre uddannelse’ med individet i centrum: 

Det samlede udbud af erhvervsuddannelser skal give alle elever mulighed for at realisere 

deres potentiale fuldt ud. Uddannelserne skal have et højt, internationalt kvalitetsniveau 

og være attraktive for elever med gode kundskaber. Og de skal give adgang 

til videregående uddannelse. 

Samtidig skal flere unge med dårlige forudsætninger påbegynde og fuldføre en 

erhvervsuddannelse. Uddannelserne skal derfor også være attraktive og en realistisk 

mulighed for de elever, som f.eks. har svært ved matematik eller dansk, eller som har 

ringe motivation til at fortsætte med en uddannelse efter folkeskolen. 

(Velfærdsaftalen 2006) 

 

Socialdemokratiets Helle Thorning Schmidt stiller sig ikke i vejen for det 

resultatorienterede fokus: ”Se 100 unge mennesker for jer. Ud af de 100 skal 95 have en 

uddannelse. Det vil vi måles på. Det vil jeg måles på,” http://www.ugebreveta4.dk/kritik-

regeringen-svigter-maalet-om-at-give-95-ud-af_19969.aspx   

 

Da Helle Thorning tiltræder som statsminister er budskabet dog klart. Vi skal tilbage til 

en helhedsløsning, frem for et samfund, hvor de individuelle interesser er i centrum: 

”Danmark har fået en ny regering. 

En regering, der vil bruge det enestående ved Danmark til at løfte vores samfund. Vores 

velfærd, vores uddannelser, vores fællesskab. Vi skal tænke på helheden, ikke på 

særinteresser. Vi vil gennemføre en moderne helhedsløsning. Hvor vi alle sammen 

bidrager solidarisk. Så vi får råd til velfærd.” (Folketingets Åbningstale 2011) 

 

http://www.ugebreveta4.dk/kritik-regeringen-svigter-maalet-om-at-give-95-ud-af_19969.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/kritik-regeringen-svigter-maalet-om-at-give-95-ud-af_19969.aspx
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Retorikken ændres således fra fokus på den enkelte til fokus på fællesskabet. 

Finanskrisen, der har været aktuel siden 2007/8 har haft betydning for arbejdsmarkedet 

og herunder antallet af praktikpladser. Mens velfærdsforliget var båret af et økonomisk 

opsving, ser det således nu anderledes ud: 

 

”De unge har svært ved at finde job. Der mangler praktikpladser. Den negative udvikling 

skal vi stoppe. Vi skal genskabe troen på fremtiden. Vi kan, når vi står sammen. Ingen 

skal være i tvivl, om at de nødvendige og svære beslutninger vil blive truffet. Efter 

stilstand er tiden kommet til fremgang og forandring. (Folketingets Åbningstale 2011) 

Det er slut med at hytte eget skind. Og det er slut med at være passiv borger. Nu er det 

alvor og der må handles: ”Vores børn og unge skal have en uddannelse, en praktikplads 

og en vej ind i arbejdslivet. Vi vil satse stort på de kommende generationer. Hvad skulle 

vi ellers satse på?” (Ibid.) 

 

Regeringen vægter frihed for den enkelte samtidig med at flere skal i uddannelse. Derfor 

er reformer nødvendige og der appelleres til at der er tillid til at regeringen træffer de 

’rigtige’ valg. 

”Viden og uddannelse er grundlaget for fremtidens velstand. Derfor skal flere unge have 

en uddannelse og færre falde fra. (…) Frihed for den enkelte, lige muligheder for alle, 

fællesskab, respekt og tolerance er vores værdier. 

Danmark har fået en reformregering. (...)Målet er at skabe udvikling, dynamik og vækst i 

hele Danmark. Det er afgørende, at der er tillid til, at der tages hånd om problemer med 

statsgæld og arbejdsløshed. (Regeringsgrundlaget 2011:6f) 

 

9.2 Visualisering - synlighedsfelt.  

 

Velfærdsaftalen kan ses som et symbol på at der fra politisk hånd bliver taget fælles 

ansvar. Ungdomsuddannelsessystemet har i mange år været problematiseret. Med 

velfærdsaftalen og 95 procent målsætningen er opnået en (historisk) samarbejdsaftale på 

tværs af partier på hvordan man skal bevare velfærdssamfundet i fremtiden. Rammen 

sættes omkring at bl.a. unges valg om og gennemførelse af uddannelse skal sikre 
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fremtidens vidensbaserede arbejdspladser. Og der ligger ikke blot ord, men også handling 

bag ordene. Ansvar udpeges og økonomi underbygger strategierne. ”Vi har sat ambitiøse 

mål for hele det danske samfund. Målet er, at Danmark senest i 2015 er verdens mest 

konkurrencedygtige økonomi. Så vi også sikrer beskæftigelsen i fremtiden. 

Derfor vil vi investere kraftigt i uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri og 

voksen- og efteruddannelse. 

Investeringen vil vokse gradvist, så den i 2012 er oppe på 10 mia. kr. ekstra pr. år. Det 

blev en bred kreds af partier enige om før sommeren. 

Det er den mest omfattende investering i Danmarks fremtid, som nogensinde er 

foretaget.” (Folketingets Åbningstale 2006) 

 

9.3 Teknologi og regulering.  

 

Med velfærdsaftalen udpeges ansvar for alle led af samfundet. Der formuleres 

retningslinjer og stilles krav til både virksomheder, institutioner, lærere, elever mv. 95 

procent målsætningen kommer til at fungere som en ’kampagne’ for uddannelse. Den 

indeholder specifikke mål og ansvarsområder, som de forskellige institutioner og 

virksomheder kan forholde sig til. Fx 

Ansvar og redskaber til kommunerne herunder 

 Tidlig indsats i folkeskolen og mentorordninger 

 10. klasse 

 Produktionsskoler 

 Erhvervsgrunduddannelse (egu) 

 Hurtigere i job eller uddannelse for dagpengemodtagere og 

kontanthjælpsmodtagere 

 mellem 25 og 29 år 

 

Fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser herunder 

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 

 Indsats mod frafald 
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 Praktikpladser 

(Velfærdsaftalen 2006) 

 

Ved at udpege ansvar giver udfoldelsen af 95 procent målsætningen således mulighed for 

at gennemføre styringen med direkte virkemidler. 

 

9.4 Subjektpositioner og etisk selvforhold. 

 

Det brede politiske velfærdsforlig skaber grobund for en selvfølgeliggjort 

uddannelsesrationalitet. Politisk enighed om 95 procent målsætningen gør det nemmere 

at brede kampagne om flere unge i uddannelse ud til de forskellige institutioner i 

samfundet og den politiske samhørighed anvendes strategisk til at fremme tilslutningen 

til 95 procent målsætningen. 

Sidste folketingsår blev afsluttet med et bredt og historisk velfærdsforlig. Det er mit håb, 

at den konstruktive og positive ånd fra forhandlingerne om en langsigtet velfærdsreform 

vil præge den kommende folketingssamling.” (Folketingets Åbningstale 2006) 

 

Den politiske målsætning om flere i uddannelse og den enkeltes ansvar for at tage aktiv 

del i velfærdssamfundets beståen forplanter sig også i den arbejdsmoral, der søges 

etableret i samfundet. ”De, der hver dag tager på arbejde og betaler en høj skat – bl.a. 

for at finansiere dagpenge og kontanthjælp – har krav på, at de arbejdsløse tager et job, 

når det bliver tilbudt. 

Det er velfærdskontrakten. Det er solidariteten. Solidaritet er også at skaffe job til de 

svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet. Der er nogle, som har brug for ekstra 

hjælp.” (Folketingets Åbningstale 2006) 

 

95 procent målsætningen er ikke bare et politisk mål. Den skal nå ud til hele samfundet 

og ikke mindst de unge. ”Jeg vil sige til alle Danmarks unge: I er fremtiden. Det er nu, I 

skal tage ansvar for den.” (Folketingets Åbningstale 2011) 
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Der tales direkte til gruppen af unge og handlingsanvises: ”Vi vil bygge en alliance med 

de unge. I skal være hurtigere til at uddanne jer, få et arbejde og yde et bidrag til 

samfundet. Til gengæld vil vi arbejde hårdt for at gøre danske uddannelser til nogle af de 

bedste i verden.” (Folketingets Åbningstale 2011) 

 

95%målsætningen er led i kampagnen om et generelt uddannelsesløft, her målrettet de 

unge og ungdomsuddannelserne. Men med den er målet at alle skal se fornuften ved at 

uddanne sig og ’installere’ denne fornuft i sig selv. Med ’installere’ forstår jeg at den skal 

blive en naturlig del af individets forståelse af normalitet. Det skal blive del af individets 

selvforhold at det vil finde det naturligt at tage en ungdomsuddannelse og at mene at 

uddannelse er vejen til egen og fællesskabets velstand. 

 

Valg om uddannelses betydning for at tage aktiv del i og være del af samfundet 

understreges i følgende citat: 

 

”Uddannelse er også en afgørende forberedelse til at deltage som kritisk og aktiv borger 

i et levende demokrati i en globaliseret verden. Uddannelse skal give en ballast af viden 

og oplevelser i et menneskes liv. Uddannelse styrker dermed også muligheden for at 

danne sig sin egen mening, og reelt at tage egne beslutninger og tage del i beslutninger, 

der vedrører fællesskabet.” (Regeringsgrundlag 2011) 

 

 

9.5 Telos 

 

Velfærdsaftalen i 2006 markerer starten på den tredje fase 2006-2011. En fase der bærer 

stærkt præg af det indgåede brede velfærdsforlig. mellem den daværende regering – 

Venstre og Det Konservative Folkeparti – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 

Radikale Venstre. Velfærdsaftalen indeholder en lang række problematiseringer af 

ungdomsuddannelsessystemet relateret til gennemførelse og frafald med konkrete forslag 

til løsninger. Med velfærdsaftalen vedtages målsætningen om at 95 procent af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en uddannelse. Der listes en lang række initiativer der 
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sigter på at gøre målsætningen mulig at indfri. Både kommuner, virksomheder, skoler og 

elever mødes i Velfærdsaftalen af en række konkrete krav og motivationsfremmende 

indsatser, der skal få flere unge til at vælge og til at gennemføre en ungdomsuddannelse, 

med særligt fokus på erhvervsuddannelserne. Antallet af praktikpladser og behovet for 

kvalificeret undervisningsdifferentiering problematiseres. Der overvejes incitamenter til 

virksomheder og stilles krav om efteruddannelse af lærerne på erhvervsskolerne, der skal 

kunne håndtere de meget forskellige sociale og faglige forudsætninger eleverne har. De 

erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal derfor gøres mere attraktive for unge 

med forskellige forudsætninger. Anders Fogh Rasmussen kaldte aftalen om 

velfærdsreformer for intet mindre end den største forandring i velfærdssamfundets 

historie. (Politiken) 

 

I 2011 tiltræder Helle Thorning Schmidt som statsminister. Rationaliteten omkring 

individet i centrum problematiseres iht. opnåelsen af 95 procent målsætningen. Det der 

kan løfte Danmark formuleres som ’velfærd, uddannelse og fællesskab’. For at få råd til 

velfærd må vi alle bidrage solidarisk. Thorning taler i sin åbningstale i folketinget direkte 

til de unge med ordene: ’I er fremtiden. Det er nu, I skal tage ansvar for den’. En direkte 

opfordring til de unge om at tage ansvar og vælge ’det rigtige’. Uddannelse formuleres i 

regeringsgrundlaget som afgørende for at kunne deltage i et demokratisk samfund. 

 

Med kronikken ’uddannelse for alle’ i 1993 lægges kimen til at valg om uddannelse 

kommer på den politiske dagsorden som en problematisering af den tredjedel af de unge, 

der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Velfærdsaftalen og 95 procent 

målsætningen i 2006 medfører et enigt politisk fokus på flere i uddannelse på tværs af 

partier og politisk overbevisning. I årene 2006-2011 føres kampagnen om 95 procent 

målsætningen ud i livet på alle niveauer af samfundet. I virksomheder, kommuner, på 

skoler, i familien og hos det enkelte individ ledes individer til at lede sig selv og andre i 

den ’rigtige’ retning. På alle niveauer af samfundet opstår rollemodeller, der er med til at 

understøtte målsætningen og vise vej. Med uddannelse styrkes muligheden for at danne 

sig sin egen mening, og ’reelt at tage egne beslutninger og tage del i beslutninger, der 
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vedrører fællesskabet’, lyder det i regeringsgrundlaget 2011 og det gøres klart at 

uddannelse har stor betydning for samfundet både demokratisk og økonomisk. 

Regeringsgrundlaget 2011 markerer afslutningen på tredje fase og begyndelsen til noget 

nyt. Valg om uddannelse er ikke længere et privat anliggende. Det betyder ikke at alle fra 

2011 gennemfører en ungdomsuddannelse. Men det betyder at valg om uddannelse er en 

selvfølgelig sandhed og at det ikke anses for at være ’normal’ adfærd ikke at vælge – 

eller at vælge ikke - at tage en ungdomsuddannelse. Ikke bare som en politisk accepteret 

sandhed, men som en alment accepteret sandhed i samfundet. Derfor bliver det alment 

accepteret at der politisk interveneres i den enkeltes valg om uddannelse ved fx at stille 

krav og lovgive og sanktionere ift. de unge, der ikke gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Og det markerer netop der, hvor valg om uddannelse kan siges at 

være blevet et offentligt anliggende. 

 

 

10. Konklusion/Opsamling: Konsekvenserne af rationalitetsformen 

 

Jeg har samlet op på de enkelte praksisregimer undervejs i min analyse, men vil 

afsluttende samle op på hvordan de tre faser af min afgrænsede periode indeholder 

forskellige subjektforestillinger med idéer om den rette handling og tænkning, der udgør 

borgerens etiske selvforhold. 

 

 

Jeg inddeler subjektforestilling efter de tre faser og betegner dem hhv. X, Y og Z..  

 

Subjektforestilling X: I første fase søges en uddannelsesrationalitet selvfølgeliggjort, der 

foreskriver at uddannelse er for alle og at der ikke er en modsætning mellem at vælge 

uddannelse og arbejde. På erhvervsuddannelserne skal man for fremtiden vælge 

uddannelse i sammenhæng med arbejdsmarkedet. Styringen søger at skabe en fælles 

identitet og et fælles ønske om aktiv deltagelse. Den passive forsørgelse problematiseres 

og figurerer som eksempel på det ’forkerte’ valg. I stedet for åbner dig sig et 

mulighedsrum for ’rigtige’ valg med velfærd og frihed som sikkerhedsforanstaltninger: 
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Uddannelse er det eneste rigtige valg, men det behøver ikke at være en traditionel boglig 

uddannelse. En lærlingeaftale el.lign., der tilgodeser andre kompetencer er lige så ’rigtig’.  

 

Ved at fremstille det etablerede erhvervsuddannelsessystem som utidssvarende ift. 

udviklingen på arbejdsmarkedet kan styringen fx rettes mod de unge, der har haft det 

svært med uddannelsessystemet i folkeskoletiden og motivere til ønsket om og troen på at 

de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Subjektforestilling Y: 

For Y er styringen af mere disciplinær karakter. Individet er i centrum og opfordres til at 

tage ansvar, og sætte faglighed og flid i centrum. At vælge uddannelse anses som 

værende det eneste rigtige.  Der sættes store krav til individet, men opfordres også til at 

individet stiller krav. Noget for noget. Egenoptimering er i fokus og differentieret 

undervisning, hvor der tages højde for den enkeltes niveau frem for helheden opleves 

som det ’rigtige’. Styringen af Y tager som med subjektforestilling X form af styring af 

selvstyring. I og med at individets individualitet er i centrum for italesættelsen af ’det 

rigtige’ sætter det ekstra krav til individets selvstyring og etiske selvforhold. 

Kategoriseringer som svag/stærk og fokus på social arv, giver en ekstra udfordring, når 

individet skal forsøge at skabe sin identitet ud fra den fælles moral eller rationalitet. 

 

Subjektforestilling Z 

Subjektforestilling Z søger som X at skabe en fælles identitet i valget om uddannelse. For 

Z er der ikke meget overladt til tilfældighederne. For Z er der et helt klart mål: 95 pct. 

målsætningen, der overskygger alt andet. Mens styringen rettes mod målet: At ’alle’ unge 

gennemfører en ungdomsuddannelse, træder andre aspekter af valg om uddannelse i 

baggrunden. Styringen retter sig mod at få individet til at ønske at tage en uddannelse, så 

det således er et valg som det ’frie’ individ har truffet. Men diverse incitamenter, krav og 

reguleringsmekanismer skal hjælpe individet med at træffe det ’rigtige’ valg og leder 

individet til at internalisere denne særlige uddannelsesrationalitet. I subjektforestilling Z 
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er uddannelse blevet et offentlig anliggende og det forekommer selvfølgeligt at alle unge 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Ved at iagttage subjektkonstruktionen under de tre styreformer kan samlet konkluderes at 

spørgsmålet om etisk selvforhold bliver vigtigere og vigtigere. Og at individets 

selvpraksisser bliver erobret mere og mere. Min genealogiske analyse af de tre faser har 

vist hvordan denne erobring er blevet selvfølgeliggjort med rationaliteten om uddannelse 

for alle. Den politiske styring retter sig strategisk mod en ydre uddannelsesrationalitet, 

sandhed, men også en indre, der påvirker borgernes etiske selvforhold. Det er således en 

ændring i rationaliteten i samfundet, der påvirker individets grundholdninger til 

samfundet, sig selv og det gode liv! Hvilket har betydning for individets beslutninger og 

hvordan individet forvalter sin frihed – og gør brug af muligheden for at vælge ’noget 

uventet’, der falder uden for den almene samfundsmoral. 
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DEL III Perspektivering 

11. Målet for den politiske styring 

Målet er at alle individer i befolkningen skal nærme sig ’normaliteten’. Det er en fornuft 

der søges ’installeret’ forstået som tilslutning til gennem befolkningen, hvor man fra 

politisk side gennem ledelse af selvledelse ændrer befolkningens selvopfattelse, 

selvforhold eller etiske moral. Et generelt uddannelsesløft anses fra politisk hånd for 

nødvendigt, men især er målet for uddannelsespolitikken rettet mod de ufaglærte unge, 

der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse – enten fordi de falder fra eller ikke 

påbegynder uddannelse. Det er disse 1/3 i 1993, der i 2006 er reduceret til 20 % der 

omtales, når behovet for politisk intervention italesættes som en nødvendighed. Indsatsen 

rettes mod denne gruppe eller kategori, der ofte benævnes ’elever med svage 

forudsætninger for uddannelse’. Det er således denne gruppe der skal ’flyttes’ til at vælge 

at tage en uddannelse. Men uden en holdningsændring i befolkningen/samfundet er denne 

ændring ikke mulig. For at noget kan ændres skal både institutioner, virksomheder, 

kommuner, forældre mv. tilslutte sig rationaliteten eller moralen. Og det kræver en almen 

forståelse og ’sandhed’ om at uddannelse er det, der kan styrke velfærdssamfundet og 

det, der kan bidrage til at aktivt samfund, der kan være med i den globale konkurrence 

osv. Denne sandhed er det, jeg betegner ’selvfølgeligheden’. Det er en sandhed der ikke 

skal betvivles (for meget) for at missionen kan lykkes.  

 

 

Flere unge skal i uddannelse og færre falde fra. 

I regeringsgrundlaget 2011 fokuseres på ’helheden, et Danmark der står sammen, et 

Danmark for de mange.’ 

 

Med uddannelsesprogrammerne er målet at disse forhåbninger skal indfries.  

De unges uddannelse er især i fokus. Der bliver lavet store forskningsprojekter der 

identificerer gennemførselsprocent på uddannelser og institutioner og identificerer og 

kategoriserer hvilke unge der hhv. aldrig starter på en uddannelse eller starter, men falder 

fra. Statistikker over gennemførsel og frafalds sammenhæng med social arv dukker op i 
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flæng og det bliver alment kendt at mens gymnasieuddannelser (stx mv.) har en høj 

gennemførselsprocent ser det helt anderledes ud på mange af erhvervsuddannelserne.  

 

Skal man nå målet om at 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 

2015 er det således især på erhvervsuddannelsesområdet der må sættes ind. Flere unge 

skal i uddannelse og færre falde fra. 

 

Denne målsætningen medfører nogle udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet. For 

det første kræver det at der skabes langt flere uddannelsespladser. Men skal færre elever 

falde fra kræver det både at der tages bedre hånd om gruppen af elever der er i 

’farezonen’, men også at niveauet på erhvervsuddannelserne ikke mindskes i en grad, så 

de bedste elever ikke falder fra de erhvervsuddannelser der i forvejen kæmper med et 

dårligt ry i de unges øjne. Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne er således et must. Men 

mange erhvervsuddannelser kæmper allerede med at der er alt for få praktikpladser og at 

eleverne af den grund stopper deres uddannelse. Og især de dårligste elever har svært ved 

at finde praktikplads. Derfor arbejdes der stærkt med at øge udbuddet af praktikpladser 

og styrke muligheden for skolepraktik, så alle har en mulighed for at gennemføre 

uddannelsen. 

 

På den anden side er der også dem, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på 

normal vis. Også de skal nu have muligheden for at gennemføre ved skræddersyede 

tilbud der tilsammen kan stykkes sammen til en ungdomsuddannelse. 

 

Ca. 80 % gennemfører en uddannelse i 2006.  Den gruppe 95 %-målsætningen søger at 

nå er ’de sidste 20 %’ som artikuleres fra flere sider. Men hvem er de sidste 20 % ifølge 

politiske autoriteter? Og hvordan søger man fra politisk hånd at nå denne gruppe? Er 

gruppen det samme som ’elever med svage forudsætninger for uddannelse’? 

 

Uddannelse for alle fremstilles i 1993 som et demokratisk projekt: Et ønske om at 

opretholde velfærdssamfundet og give alle lige muligheder. Et ønske om at der ikke skal 

være en gruppe der falder bag ud af dansen og der derved skabes en kløft båret af 
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indkomstforhold og vidensniveau i samfundet. Vi skal alle bidrage aktivt og være med til 

– og kvalificerede til – at tage egne og fælles beslutninger. Det er et fælles ansvar. At der 

er en gruppe unge – en femtedel af de unge – der ikke gennemfører en uddannelse er ikke 

bare deres skyld. Vi bærer et fælles ansvar for at løfte denne del af befolkningen, da 

gruppen udgør en særlig risiko for at velfærdsfiguren bryder sammen. Derfor bliver det et 

offentligt anliggende at udbedre denne ’fejl’. En relativ nødvendighed. Det er denne 

ligning der stilles op. En meget kompliceret ligning med mange ubekendte og mange 

involverede. 

 

Paradokset om hvordan styring handler om at magte friheden er det bærende for min 

problemstilling. Den genealogiske analyse iagttager hvordan valget om uddannelse bliver 

et offentligt anliggende ved at vise hvordan der skabes et muligt rum for politisk 

intervention i den enkeltes valg om uddannelse. Dette rum skabes gennem styring af 

selvstyring. Det er individets eget ønske om at gennemføre en uddannelse, der er målet 

for styringen. Styringen bliver ikke blot målrettet den givne målgruppe, men rettes mod 

alle grupper i samfundet. Der etableres en selvfølgelig universel uddannelsesmoral, der 

foreskriver hvad der er ’rigtigt’. De politiske problematiseringer og beslutninger søger at 

etablere forskellige former for subjektivitet, men styringen forudsætter at individet har et 

mulighedsrum der frit kan handles inden for. Andre faktorer i samfundet kan 

problematisere de politiske problematiseringer og udfaldet kan derved altid blive 

anderledes end besluttet. 

 

Man kan ikke med en genealogisk analyse svare på om den undersøgte styringspraksis er 

mere eller mindre legitim (Bjerg og Villadsen 2006:105). Men samtidig understreger 

Foucault at det ikke er afgørende om hans genealogier kan opnå status som sande, med 

derimod hvilke ’sandhedseffekter’ de kan skabe i deres samtid (Ibid:103). 
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12. 95 procent målsætningen efter 2015 

 

Det kan problematiseres at den strategiske ledelse, der bygger på ubegrundede sandheder 

og forhåbninger indlejres i moralen og strukturerer et særligt mulighedsrum for tanker og 

handlinger i valget om uddannelse, med henblik på at forme bestemte ansvarlige 

subjekter. Det er det bl.a. på grund af den manglende fastholdelse af fokus og konsistens 

omkring 95 procent målsætningen, når nye dagsordener vinder ind. Fx indførelsen af 

karakter-adgangskrav på ungdomsuddannelser, der afskærer mange for at komme ind på 

uddannelserne 

 

Styringen rettes mod borgere og institutioner i samfundet, der opfordres til at tage ansvar 

og 

Det er vigtigt at få sagt til hele Danmark her ved begyndelsen af dette folketingsår, at den 

tid er kommet, hvor det ikke længere kan nytte, at samfundets interessegrupper – uanset 

om vi taler om den kommunale verden, organisationernes verden eller virksomhedernes 

verden – blot henviser til, at det må de ordne derinde på Christiansborg. Skal vores 

projekt lykkes, er det en forudsætning, at alle i vort samfund vedkender sig deres del af 

det fælles ansvar, og regeringen har for sin part klart understreget dette i sit 

regeringsgrundlag. 

Med hensyn til det næste store træk er det simpelt hen nødvendigt med et bredt 

samarbejde i hele samfundet, og det betyder, at vi alle – og jeg understreger: alle – skal 

være med til at løfte et ansvar på arbejdsmarkedet, i virksomhederne, i lokalsamfundet – 

kort sagt overalt.” (Folketingets Åbningstale 1998) 

 

Vi har på den ene side den politiske ’selvfølgeliggjorte uddannelsesfornuft’. Det er den 

der siger at alle har lige ret til uddannelse og skal have lige muligheder, at uddannelse 

styrker dømmekraften og aktiviteten i samfundet og at uddannelse kan opretholde 

velfærdssamfundet. Med selvfølgeliggjort mener jeg det, der ikke bliver stillet 

spørgsmålstegn ved. Det, der når der diskuteres forskellige problemer og løsninger ikke 

er en del af valgmulighederne. Der bliver eksempelvis ikke stillet spørgsmålstegn ved om 

velfærdssamfundet nu også er den rigtige form eller om uddannelse gør individet bedre til 

at tage beslutninger for sig selv og samfundet. Det er sandheder, som på forhånd er 
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besluttet eller som ikke er en del af den relevante omverden eller det, der bliver 

diskuteret. 

 

På den anden side er den relative nødvendighed, der gør at vi må handle på en bestemt 

måde. Det er ift. de problemer der er blevet identificeret som problemer, de forhåbninger 

der er sat og de løsningsforslag der er kommet på bordet. Som eksempelvis 

nødvendigheden af politisk intervention for at opretholde velfærdssamfundet og 

demokratiet. Den relative nødvendighed springer ud af den særlige risikofigur som indgår 

i problematiseringerne. 

 

Men hvad er status på 95 % målsætningen i 2017? Uddannelsesrationaliteten om at alle 

bør tage en uddannelse er stadig gældende. Men 95 procent målsætningen og uddannelse 

for alle er ikke længere først på den politiske dagsorden. 95 pct. målsætningen er så at 

sige ’forsvundet’! Hele skolesystemet er siden 2000 lavet om; folkeskole og 

ungdomsuddannelser. Specialskoler er nedlagt. Der har været fokus på plads til alle med 

differentieret undervisning of mange læringsstile. Gennemførelse af uddannelse som mål 

og succes. Uddannelse som ensbetydende med og afgørende for vækst og velstand. Men i 

flere år har der været en voldsom kritik af ungdomsuddannelserne. De stærke falder fra. 

De svageste uddannes til arbejdsløshed. Dannelse og viden har ikke været prioriteret – 

performance og bredde har i stedet været i fokus. Virksomheder efterspørger 

kvalificerede medarbejdere. 

 

Karakterkrav indføres på nogle erhvervsuddannelser og det betyder at alle ikke længere 

har lige mulighed for at få en plads på erhversuddannelserne. 

 

”Ifølge Undervisningsministeriet vil der til sommer stå 5.500 unge, der tidligere ville 

være startet på en erhvervsskole, men som nu risikerer at møde en lukket dør.” 

… »Vi har spurgt til, hvad der skal blive af dem. Men Undervisningsministeriet siger, at 

det ikke længere er vores problem,« siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler. 
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Han pointerer, at det i 10-12 år var erhvervsskolernes ansvar at samle elever op for at 

holde politikernes målsætning om, at flere skal have en ungdomsuddannelse.” 

 

”Kurven er knækket fordi, vi har nået det maksimum, som det nuværende 

uddannelsessystem kan bære. Vi har et efterslæb på mindst ti procent i forhold til målet 

på 95 procent. Jeg tror ikke, vi kommer længere på den måde, vi gør det i dag,”siger Mie 

Dalskov Pihl, der vurderer, at finanskrisen bevirkede at mange unge påbegyndte en 

uddannelse, fordi der ikke var arbejde at få. http://www.ugebreveta4.dk/kritik-regeringen-

svigter-maalet-om-at-give-95-ud-af_19969.aspx 

 

 

”Hvor man tidligere sagde arbejde, arbejde, når unge kom ind på jobcentret, hedder det 

nu uddannelse. Der er i den grad fokus på, at alle skal have en uddannelse,” siger Noemi 

Katznelson. (Ibid) 

Uddannelsespålægget betyder, at de unge kan miste deres offentlige ydelser, hvis de ikke 

går i gang med en uddannelse og hun frygter, at mange unge får svært ved at gennemføre 

en uddannelse, når niveauet i undervisningen bliver løftet.   

”Den gruppe af unge kommer i klemme, fordi fokus har ændret sig på 

uddannelsesområdet, uden at det er koordineret med beskæftigelsessystemet. Jeg kan ikke 

lige se, hvad der kommer til at ske med dem,” siger hun. (Ibid) 

 

I 1998 lød det fra Poul Nyrup : der er uddannelse til alle. Også dem, der tidligere ikke var 

brug for. Nu skal der fokuseres på den svageste gruppe…:”For 5 år siden var det 

altoverskyggende problem, at der ikke var brug for alle mennesker i vort samfund. I dag 

er der brug for alle, og vores hovedopgave er nu blevet at dygtiggøre mennesker til de 

mange nye job.” (Folketingets Åbningstale 1998) Den uddannelsesrationalitet syntes at 

holde frem til 2015. 

Med den nye uddannelsesrationalitet omkring bedre uddannelse for den enkelte er der så 

ikke længere brug for alle? Hvad skal der ske med restgruppen? Og hvad gør det ved 

http://www.ugebreveta4.dk/kritik-regeringen-svigter-maalet-om-at-give-95-ud-af_19969.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/kritik-regeringen-svigter-maalet-om-at-give-95-ud-af_19969.aspx
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deres etiske selvforhold – hvor skal de lede sig selv hen? Det er ikke problematiseringer 

der fylder den politiske dagsorden pt. 
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