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Abstract 

Educational politics and ideals of formation is the title of this thesis. It is a discussion concerning 

formation in the vocational education and training in a political and social context. The vocational 

education is going through a major change with a new ministerial order on the programme, starting 

in August 2015. 

The thesis is based on the following statement: 

What perspectives on formation are expressed, when reform of the vocational education and train-

ing is characterised by national politics on education seeing education as an essential parameter in 

the global competition? 

The ambition of the thesis is to question the current discourse of education, where focus is on learn-

ing outcome, tests and individuation. This is achieved by analysing political steering documents and 

interviews with teachers who have the role of transforming the will of the steering documents into 

actual teaching programmes.  

     As background for the analysis, we have been using the theories of Jürgen Habermas and Oskar 

Negt. These theories set society, education and formation in a frame of critical theory. Along with 

this critical theory, we have used an interaction perspective to understand how different actors in-

teract with the documents.  

We have discovered that formation primarily is seen as a formation to the labour market, whereas 

formation to a democratic citizen is given less attention. The possibility of higher education is a key 

element in the reform, but an element, that does not have priority among the actors involved.   

     We see a contradiction between ideals of learning in common, which the ministerial order lays 

down, and an individuation of learning that follows from another part of the order to ensure that 

each student becomes as skilled as possible.  

As a consequence of the educational politics, the perspective on the students changes from a sub-

ject in education towards an object that has to be transformed into a useful citizen. The teachers, 

who apply the ministerial order, seem to have other ideals, so they are struggling to accomplish 

both the political ideals and their own ideals. The teachers can be said to have a broader perspective 

on formation, than the documents expresses.   



Uddannelsespolitik og dannelsesidealer  Annelise Arent & Ilse Jæger 
Masterprojekt Uddannelse og Læring  RUC 29. maj 2015 

2 
 

Indholdsfortegnelse     

 

1. Indledning og problemformulering .................................................................................................. 3 

2. Problemfelt ...................................................................................................................................... 4 

3. Præsentation af case ........................................................................................................................ 8 

4. Metodologi ..................................................................................................................................... 11 

4.1 Videnskabsteoretisk afsæt ....................................................................................................... 11 

4.2 Dokumenter og fokusgruppeinterview i et interaktionistisk perspektiv ................................. 13 

4.3 Metode ..................................................................................................................................... 15 

4.4 Analyse af dokumenter ............................................................................................................ 16 

4.5 Analyse af fokusgruppeinterview ............................................................................................. 18 

4.6 Teoretiske perspektiver om kommunikativ handlen ............................................................... 20 

4.7 Teoretiske perspektiver på dannelse og læring ....................................................................... 22 

5. Analyse af empiri ............................................................................................................................ 27 

5.1 Tema 1: Hvor blev dannelsen af ............................................................................................... 28 

5.2 Tema 2: Dilemmaer i læringsforståelsen ................................................................................. 36 

5.3 Tema 3: Uddannelse til fremtiden ........................................................................................... 43 

6. Diskussion ....................................................................................................................................... 51 

7. Konklusion ...................................................................................................................................... 55 

8. Perspektivering .............................................................................................................................. 58 

9. Litteratur ........................................................................................................................................ 60 

10. Bilag .............................................................................................................................................. 64 

 

 

  



Uddannelsespolitik og dannelsesidealer  Annelise Arent & Ilse Jæger 
Masterprojekt Uddannelse og Læring  RUC 29. maj 2015 

3 
 

1. Indledning og problemformulering 

Introduktion  

Dette masterprojekt er udarbejdet som afslutning på modul 4 på Masteruddannelsen Uddannelse 

og Læring, hvor hovedtemaet er samfund, organisation og uddannelse. I et tidligere projekt under-

søgte vi, hvilke konsekvenser reformhastigheden har for en gruppe undervisere, og i den forbindelse 

blev vi opmærksomme på, at reformer af uddannelsessystemet, og andre reformer, er blevet en 

måde at drive politik på. Vi er derfor interesserede i at vende tilbage til uddannelsesreformer, men 

nu med et andet perspektiv, nemlig det uddannelsespolitiske, og hvilke konsekvenser den valgte po-

litik kan have for uddannelserne. Denne interesse hænger sammen med, at begge gruppemedlem-

mer er ansat på uddannelsesinstitutioner, hvor hverdagen er præget af forandringer. 

Vi er optaget af, at reformer i dag er blevet et vilkår i uddannelsesverdenen, som følge af en øget 

forandringshastighed i samfundet generelt. Den ene reform er knap nok blevet implementeret, før 

den efterfølges af en ny. I mange uddannelser er tendensen den samme: større praksisnærhed, i 

højere grad kompetencemålsstyring. Vi ser et skift fra den germanske uddannelsestænkning, hvor 

dannelse som begrebet ’Bildung’ har været i højsædet, til en uddannelsestænkning, der er inspireret 

af den angelsaksiske uddannelsestænkning, hvor læring lader sig styre og kontrollere. Det bevirker 

et skift fra et fokus på, hvad der skal undervises i til et fokus på, hvad eleven ved og kan (Illeris 2003). 

Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvilken betydning de politiske og økonomiske interesser 

har for udformningen af reformer, samt hvilke uddannelsessyn det bringer med sig. Der er tilsyne-

ladende forskellige syn på, hvad uddannelser skal danne til, og derfor bliver det også et projekt om 

dannelsesidealer. Netop dannelsesidealer har vores særlige interesse, idet vi i vores arbejdsliv ser 

dannelsesbegrebet udfordret af kompetencebegrebet. Uddannelserne bliver i højere grad reguleret 

af kompetencemål, hvilket betyder, at dannelsesaspektet kan blive skubbet i baggrunden, da det er 

et uhåndgribeligt og ikke målbart begreb.  

Vi er derfor blevet nysgerrige efter at undersøge, hvilke menneskesyn og dannelsesidealer der kom-

mer til udtryk i den aktuelle uddannelsestænkning og udmøntningen af denne. Det har ledt os frem 

til nedenstående problemformulering, som vi har valgt at undersøge med afsæt i reformen af er-

hvervsuddannelserne, der træder i kraft 1. august 2015, med fokus på social- og sundhedsuddan-

nelsen som vores case.  
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Problemformulering 

Hvilke syn på dannelse kommer til udtryk, når nye reformer på erhvervsuddannelsesområdet er 

præget af den nationale uddannelsespolitik, hvor uddannelse bliver et centralt parameter i en global 

konkurrence? 

Forskningsspørgsmål 

 Hvilken uddannelsestænkning og samfundsmæssig diskurs præger EUD-formen? 

 Hvilke dannelsesidealer kommer til udtryk i EUD-reformen? 

 Hvordan påvirkes dannelsesidealer?  

 Hvilken betydning ser undervisere, at denne reform får for uddannelsen?   

Læsevejledning 

Masterprojektet indeholder otte kapitler, der underbygger besvarelsen af vores problemformule-

ring. I kapitel 1 beskriver vi vores interesse i uddannelsespolitik og dannelsesidealer. I kapitel 2 ud-

folder vi vores problemfelt i en bredere samfundsmæssig kontekst, der har betydning for uddannel-

ses- og dannelsestænkningen i dag. Kapitel 3 er en præsentation af vores eksemplariske case, EUD-

reform 2015. Kapitel 4 omhandler vores metodologiske overvejelser, herunder en redegørelse for 

vores videnskabsteoretiske afsæt, metodevalg, analyseovervejelser samt teoretiske perspektiver. 

Dette leder frem mod kapitel 5, der omhandler vores analyse af empirien. Kapitel 6 er en diskussion 

af analysens pointer, der efterfølges af en konklusion på vores problemformulering i kapitel 7. Ka-

pitel 8 er en perspektiverende diskussion afledt af vores arbejde med projektets problemfelt. 

2. Problemfelt 

I det følgende afsnit udfolder vores problemfelt i en bredere samfundsmæssig kontekst, der har 

betydning for uddannelses- og dannelsestænkningen i dag.  

2.1 Uddannelsers betydning i en samfundsmæssig og politisk kontekst 

Når vi ser nærmere på de samfundsmæssige og politiske perspektiver i dag som en indgang til at 

forstå reformiveren på uddannelsesområdet, kan vi se, at samfundet er præget af neoliberale ten-

denser, hvor der tales i økonomiske strukturer. Ifølge den norske filosof Arne-Johan Vetlesen er 

økonomien afhængig af fortsat og ubegrænset vækst, hvor nok aldrig er nok, og som kun kan fun-

gere over tid, hvis de ressourcer, den er afhængig af, er ubegrænsede. Vetlesen taler om at strække 
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grænserne for det, nogle eksperter kalder humankapital. Det er et nyliberalt menneskesyn, hvor det 

nye er, at enhver, uanset hvilket job man har, drives til at yde mere. Det er blevet internaliseret, idet 

vi ønsker at optimere os selv som humankapital (Vetlesen 2014). Disse tendenser understøttes af 

en politisk diskurs, der peger i retningen af at se mennesket som homo economicus, idet økonomien 

bliver styrende for de valg, der træffes (Collin & Pedersen 2014). Denne måde at forstå samfunds-

udviklingen på kan beskrives ud fra forskellige vinkler. En af dem, der er hyppigt diskuteret, er kon-

kurrencestaten. I Danmark er det særligt professor Ove Kaj Pedersen, der anvender konkurrence-

staten som et analytisk begreb. Ifølge Pedersen søger konkurrencestaten dynamik frem for stabili-

tet, hvor en strøm af reformer bliver en del af de politiske processer. Den enkelte gøres ansvarlig 

for sit eget liv, fællesskabet er knyttet til arbejdet, og frihed sættes lig frihed til at realisere egne 

behov. Modsat konkurrencestaten lægges der i velfærdsstaten vægt på moralsk dannelse, på de-

mokrati som fællesskab og frihed til at deltage i politiske processer (Pedersen 2011:12).  

Filosoffen Peter Kemp er kritisk over for dette fokus på arbejdet som det eneste legitime mål for det 

enkelte menneske. Ved et debatarrangement mellem Kemp og Pedersen i Politikens Hus kritiserede 

Kemp kraftigt denne tendens og betonede betydningen af, at der op gennem skole og uddannelses-

systemet lægges vægt på fællesskaber mellem mennesker, og ikke kun fællesskaber med et arbejde 

som omdrejningspunkt. Han udtrykte bekymring over en øget opsplitning af samfundet, hvis det 

kun bliver arbejdsfællesskaber, der lægges vægt på.  

2.2 Nye uddannelsesperspektiver 

Ifølge Pedersen blev både folkeskolen og ungdomsuddannelserne tidligt inddraget i overgangen fra 

velfærdsstatens til konkurrencestatens skole. I 1980’erne og særligt i 1990’erne blev skolen gjort 

medansvarlig for finansieringskrisen. 15-20 % af hver ungdomsårgang havde ikke kompetencer til at 

tage en ungdomsuddannelse eller den nødvendige motivation for at være til rådighed for arbejds-

markedet. Kritikken betød, at synet på skolen ændrede sig fra, at skolen gennem dannelse skulle 

motivere den enkelte til at lade sig integrere som medborger, til at skolen gennem uddannelse skal 

tilstræbe, at så mange som muligt inkluderes og forhindre, at den enkelte ekskluderes fra arbejds-

markedet. Målsætningen, om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddan-

nelse, blev indført for at mobilisere den potentielle arbejdskraft og mindske tabet af potentiale (Pe-

dersen 2014:23).  
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Det medførte et skift i menneskesynet. Under velfærdsstaten skulle skolen danne til et menneske-

syn, der var koblet til ligeværdighed og samfundets demokratisering, den essentielle person. Med 

ændringen af folkeskoleloven i 2006 flyttede fokus til det, man kan kalde den opportunistiske per-

son, ved at give den enkelte færdigheder, kompetencer og motivation til at finde beskæftigelse 

(Ibid:24). De to menneskesyn går ud på at danne og uddanne, men prioriteringen er forskellig.  

Pedersen er også optaget af begrebet mobication, som er sammenhængen mellem den dynamiske 

konkurrence og uddannelse. Mobication handler om, at fremtidens uddannelsespolitik skal fremme 

arbejdskraftens mobilitet og gøre det ved, at den enkelte motiveres til et livslangt engagement i 

egen kompetenceudvikling. Der er sket et skift fra at have fokus på, hvad der sker, når man bliver 

ledig, til at rette blikket på opkvalificering, når man er i beskæftigelse. Dagens debat, både i Danmark 

og i EU, er præget af to visioner: livslang læring og livslang vejledning. Begge bygger på, at fremti-

dens arbejdsmarked vil fortsætte med at være dynamisk (Ibid:29). 

Dette forudsætter en øget styring. Fra politisk side forsøger man at styre tilgangen til de forskellige 

uddannelser efter, hvor man regner med, at samfundet får behov for arbejdskraft. For erhvervsud-

dannelserne betyder det blandt andet, at man med EUD-reformen forsøger at tiltrække flere unge, 

som i dag vælger gymnasiet, ved dels at indføre karakterkrav og dels at give mulighed for at tage 

gymnasiale fag samtidig med uddannelsen, så de unge får bedre mulighed for at fortsætte i uddan-

nelsessystemet senere.  

2.3 Fokus på kompetencer 

Politisk har man gennem de seneste reformer øget fokus på kompetencemål som styring for uddan-

nelserne. Det vil sige, at bekendtgørelserne i stigende grad beskriver, hvilket læringsudbytte ele-

verne og de studerende skal have af deres uddannelse. At styre efter kompetencemål betyder, at 

uddannelsesplanen skal beskrive det, der kan måles i relation til kompetencemålet og ikke, hvad 

eleven skal undervises i. 

Den nye dagsorden er livslang kompetenceudvikling gennem læring, hævder lektor Jens Erik Kri-

stensen (Kristensen 2001). En dagsorden som indeholder en udviklingstvang født af globaliseringen. 

I den globale vidensøkonomi har læring og kompetenceudvikling fået en væsentlig betydning, både 

i forhold til individer, virksomheder eller nationers fremtidige udvikling (Ibid:16). Mennesket ses 

som et ressourcereservoir, som skal udnyttes. Kompetenceudviklingen bliver til socialpolitik, hvor 
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det ikke længere handler om at omfordele goderne, men om at den enkeltes markedsværdi skal 

sikres som en måde at sikre konkurrence- og produktionsorienteret solidaritet. Ifølge Kristensen ser 

vi i dag en generalmobilisering, som skal ruste nationen til at konkurrere med og mod andre natio-

ner. Det handler om selvopretholdelse. At være under uddannelse var tidligere lig med at opnå kva-

lifikationer til noget bestemt. I dag handler det om at udvikle kompetencer, som kan gøre os i stand 

til at handle i en omskiftelig verden, hvor der er et konstant krav om forandring og forbedring. Vi 

kan have den antagelse, at den meget målrettede uddannelse kan fjerne fokus fra det dannelses-

mæssige aspekt, der kan bidrage til, at færdiguddannede besidder de almene kompetencer, der gør 

dem i stand til at beherske det komplekse arbejdsfelt og deltage i et demokratisk samfund.  

2.4 Dannelsesidealer  

Når subjektet bliver et økonomisk aktiv for samfundet og derfor skal optimere sin humankapital, så 

bliver efterkrigstidens og velfærdsstatens dannelsesideal om et medborgerdemokrati udfordret. 

Dannelsesbegrebets italesættelse er et spørgsmål om, hvilke værdier der ligger til grund for forstå-

elsen af dannelse. Et centralt element i klassisk dannelse var, at mennesket indgår i et forhold til sig 

selv, til samfundet og til verden. Denne forståelse kunne ses i en tid, hvor viden og normer blev 

opfattet som universelt og altid gangbart, idet samfundet ikke forandrede sig så hurtigt. Herefter er 

der forskellige bevægelser i gang i forhold til en forståelse af dannelse. Vi vil særligt fremhæve den 

tyske professor i pædagogik Wolfgang Klafkis kategoriale dannelsesteori, som skaber en form for 

dialektisk syntese af forskellige forståelser af dannelse i to overordnede retninger: en material og 

formal dannelse. Den er dialektisk ved at se dannelse som udtryk for en menneskelig udvikling i 

vekselvirkning med omgivelserne. Klafki forstår dannelsesprocessen som menneskets bestræbelse 

på at komme til forståelse med sig selv og sin verden. Denne forståelse opnås gennem de erfaringer, 

som mennesket får gennem sin vekselvirkning med omverdenen, hvilket betyder, at pædagogikkens 

didaktiske opgave bliver at give eleverne mulighed for at gøre erfaringer, der kan føre til forståelse 

af den samfunds- og kulturskabte verden. Heri ligger også et demokratisk og politisk dannelsesideal, 

da der skal reflekteres over samfundets normer og værdier (Andersen & Ellegaard 2012:833). Dan-

nelse udtrykker noget, der omfatter mennesker i deres helhed. Noget der ikke kan begrænses til 

bestemte mål og kompetencer. Vi følger op på denne forståelse af dannelse i de teoretiske afsnit 

om kommunikativ handlen samt dannelse og læring. 



Uddannelsespolitik og dannelsesidealer  Annelise Arent & Ilse Jæger 
Masterprojekt Uddannelse og Læring  RUC 29. maj 2015 

8 
 

3. Præsentation af case 

Som eksemplarisk case for udforskning af vores problemformulering har vi valgt EUD-reform 2015 

med fokus på social- og sundhedsuddannelsen. Vi har undersøgt udvalgte styringsdokumenter og 

en gruppe underviseres forståelse af reformens intentioner. 

Reformen kan primært ses som en fortræffelighedsreform, idet målet er at styrke uddannelsens 

kvalitet og anseelse, og i anden række som en effektivitetsreform, idet eleverne skal hurtigere igen-

nem, og flere skal gennemføre (Hansen 2011:213). Reformen kan siges at spille sammen med en 

række andre aktuelle reformer, herunder kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen, idet 

unge uden uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp. I stedet skal de i gang med uddan-

nelse. Folkeskolereformen tænkes også sammen med EUD-reformen, idet folkeskolen skal bidrage 

med dygtigere elever, så flere vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse (Aftale 2014:3). 

3.1 Præsentation af anvendte policydokumenter 

Vi har valgt at inddrage tre policydokumenter, som kan belyse den kontekst, som de analyserede 

styringsdokumenter er blevet til i. Da vi ikke har adgang til de faktiske forhandlinger omkring tilbli-

velsen af styringsdokumenterne, og dermed ikke adgang til de primære dokumenter som fx møde-

referater og forhandlingsoplæg, må vi anvende det, der ligger offentligt tilgængeligt. Valget er faldet 

på tre dokumenter, der alle har en klar politisk motivation, og som på hver deres måde ser ud til at 

have dannet afsæt for styringsdokumenternes udformning. Dokumenterne nævnes i rækkefølge ef-

ter deres tilblivelse. 

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om 

reform af erhvervsuddannelserne (herefter DA & LO 2013). Med dette udspil forsøger DA og LO at 

være med til at sætte dagsordenen for, hvordan en reform af erhvervsuddannelserne kommer til at 

tage sig ud. At de to parter, der i andre sammenhænge kan betragtes som hinandens modsætninger, 

er kommet frem til et fælles udspil, kan indikere, at det kunne få en vægt i de politiske forhandlinger.  

Faglært til fremtiden – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, regeringens udspil (herefter 

Faglært til fremtiden 2013). Dette dokument er regeringens udspil til en reform af erhvervsuddan-

nelsen, som kan danne grundlag for en politisk forhandling. 
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Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, Regeringen og de øvrige partier, undta-

gen EL (herefter Aftale 2014). Aftalen er det forhandlede grundlag mellem folketingets partier, som 

danner afsæt for styringsdokumenterne. Denne dokumenttype har nogle andre muligheder end lov- 

og bekendtgørelsestekster for at udfolde begrundelser og argumentere for de beslutninger, der 

træffes, så her kan hentes nogle argumenter for udformningen af lov og hovedbekendtgørelse. Do-

kumentet præsenterer først de udfordringer, der aktuelt ligger for erhvervsuddannelserne, og her-

efter præsenteres de mål, som partierne er enige om, samt hvordan målene tænkes nået, og hvor-

når og hvordan der skal gøres status.   

Fælles for de tre dokumenter er, at de taler for, at flere unge skal direkte ind på erhvervsuddannel-

serne, og at der skal være adgangskrav. Uddannelsen skal have højere kvalitet, og eleverne skal 

være dygtigere, når de er færdige, end tilfældet er i dag. Der skal være mulighed for, at uddannelsen 

kan tages på forskellige niveauer, og der skal være bedre mulighed for at gå videre i uddannelsessy-

stemet efterfølgende. Niveauet skal højnes blandt underviserne, og der skal være særlige uddan-

nelsesforløb for voksne. Alle dokumenter beskriver, hvordan man forestiller sig at styre de unges 

valg, og hvordan man forestiller sig at kontrollere, om målene bliver nået. 

Lovrammen  

I udvælgelsen af relevante policy- og styringsdokumenter er vi blevet mødt af en lovramme for er-

hvervsuddannelserne, der afspejler en høj grad af kompleksitet omkring styringen af erhvervsud-

dannelsessystemet. Alle 106 erhvervsuddannelser er samlet i samme lovramme, som indeholder 

flere dokumenter, der spiller sammen på forskellige niveauer. Alle dokumenter udgør en funktion i 

udmøntningen af en erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet (UVM) er myndigheden på om-

rådet og har nedsat Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), hvis opgave 

er at rådgive på overordnet niveau (LBK 157:§34 og 35). Hertil kommer, at arbejdsgiver- og arbejds-

tagerorganisationerne nedsætter et antal faglige udvalg, der tilsammen skal dække alle erhvervsud-

dannelser (Ibid.:§37). I forlængelse heraf nedsætter hver skole et lokalt uddannelsesudvalg, der re-

præsenterer organisationer, der også er repræsenteret i det faglige udvalg for pågældende uddan-

nelse (Ibid.:§40 og 41). Inden vi bevæger os nærmere ind i analysen af de valgte dokumenter, skit-

serer vi den lovramme, der viser vejen fra lov og til den enkelte elevs uddannelse. Her har vi valgt 
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blot at medtage de dokumenter, som udgør den del af vores empiriske materiale, der handler om 

styringsdokumenter:  

 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 157 af 17/02/2015 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 1010 af 22/09/2014 

 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelse, BEK nr. 500 af 22/04/2015 

 Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen, af 1. august 2015 (Høring april 2015)  

Øverst i lovrammen fremtræder Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK 157 (herefter 

lov).  Denne lov er vedtaget i folketinget. Loven foldes nærmere ud i Bekendtgørelse om erhvervs-

uddannelser, BEK 1010 (herefter hovedbekendtgørelse). Hovedbekendtgørelsen er udstedt af UVM. 

Lov og hovedbekendtgørelse er gældende for alle erhvervsuddannelser. Herefter følger bekendtgø-

relser for den enkelte uddannelse. Det er UVM, der udsteder disse bekendtgørelser i et samarbejde 

med de faglige udvalg for uddannelsesområderne, som indstiller fx til struktur, kompetencemål og 

afsluttende prøver (BEK 1010 §3). Vi arbejder med Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddan-

nelsen, BEK nr. 500 (herefter uddannelsesbekendtgørelse). På baggrund af uddannelsesbekendtgø-

relsen fastsætter det faglige udvalg for området en uddannelsesordning. Vi har valgt Uddannelses-

ordning for Social- og sundhedsuddannelsen (herefter uddannelsesordning). Undervisningsministe-

riet laver validitetskontrol på uddannelsesordningerne. Ansvaret for uddannelserne er således for-

delt mellem flere parter: UVM, REU og de faglige udvalg, med UVM som den part, der har det over-

ordnede ansvar. Dokumenterne kan ses som udtryk for kompromisser mellem forskellige interesser. 

Dokumenterne taler sammen 

Styringsdokumenterne taler sammen på forskellig vis. Det vil sige, at man skal bevæge sig både ver-

tikalt og horisontalt i dokumenterne for at få alle relevante informationer med. Et eksempel på dette 

møder vi ved læsning af formålet i hovedbekendtgørelsen ”En erhvervsuddannelse skal opfylde for-

målene efter lov om erhvervsuddannelser…” (BEK 1010 §1).  For at finde ud af, hvilke formål der er 

tale om, skal vi have fat i loven (LBK 157 §1). Ønsker man at vide mere om formål i forhold til den 

konkrete uddannelse, som i vores tilfælde er social- og sundhedsuddannelsen, skal vi læse videre i 

uddannelsesbekendtgørelsen (BEK 1010 §2 og 3). Og vi skal endnu et skridt videre for at få endnu 

en præcisering af formålet med uddannelsen, som vi kan finde i uddannelsesordningen (BEK 1010 

§4 stk. 2). 
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I skitseringen af lovrammen fremgår det, at man har sat alle erhvervsuddannelser ind i samme lov-

struktur, hvilket betyder, at den skal kunne rumme alle 106 uddannelser. Det er interessant at lave 

dette fælles træk for erhvervsuddannelser, der er så forskellige og spænder så vidt, hvilket også 

betyder, at man som aktør i erhvervsuddannelserne skal kunne navigere i flere forskellige dokumen-

ter i uddannelsesplanlægningen. Som konsekvens af den skitserede lovramme skal skolen i samar-

bejde med det lokale uddannelsesudvalg udarbejde en lokal undervisningsplan, der er skolens do-

kumentation for, hvorledes undervisningen bliver gennemført på den pågældende uddannelsesin-

stitution. Den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside (BEK 1010 §45). I forlængelse af oven-

stående dokumenter tager skolen ved begyndelsen af uddannelsesforløbet initiativ til at udarbejde 

en personlig uddannelsesplan sammen med eleven, med baggrund i en kompetencevurdering (BEK 

1010 §56 stk. 1, 3 og 5).  

4. Metodologi  

I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske afsæt, vores valg af metoder til under-

søgelsen samt teoretiske perspektiver til analyse af empirien. Vi ser viden som noget, der skabes i 

samspil mellem subjekter og samfund i en social kontekst. Det betyder, at vi må indtænke denne 

samhandling i vores måde at undersøge, hvordan dannelse bliver tænkt ind i lov- og bekendtgørel-

sestekster, og hvordan dannelsen kan komme til udtryk i konkrete undervisningsplaner. Vi tager 

afsæt i både kritisk teori og en interaktionistisk forståelse af verden og vil i det efterfølgende rede-

gøre for, hvordan vi mener, de to vinkler kan bidrage til belysning af vores problemformulering. 

4.1 Videnskabsteoretisk afsæt   

Kritisk teori 

Vores videnskabsteoretiske afsæt henter vi i kritisk teori i den version, den tyske filosof og sociolog 

Jürgen Habermas står for. Hans samfundssyn tager afsæt i en marxistisk teori, ved at han inddrager 

den materielle virkelighed som en betydningsfuld faktor, og hvor det enkelte subjekt og dets ratio-

naler er med til at påvirke og forme materialiteten.  

Habermas bygger videre på Adorno og Horkheimers kritiske teori, som i høj grad har et politisk 

ærinde, idet de indtænker et normativt element, altså en forestilling om, hvordan verden bør være, 

med inspiration i de uligheder den industrielle revolution havde ført med sig. På baggrund af de 
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historiske begivenheder i forbindelse med nazismens overtag og anden verdenskrig, ender Adorno 

og Horkheimer med at have et meget pessimistisk syn på samfundet og på muligheden for gennem 

fornuftsbåret refleksion at forandre samfundet. Habermas udvikler et mere optimistisk samfunds-

syn, hvor der netop er tillid til, at menneskets fornuft kan bidrage til en positiv samfundsudvikling. 

Dog er han kritisk over for en ren rationel forståelse af fornuften, som ifølge Habermas fører til en 

instrumentel tilgang til tilværelsen og medfører en mål-middeltænkning, hvor man forestiller sig, at 

alt kan stilles op i mål, og at man kan udregne et sikkert middel til at nå dette. En sådan forståelse 

af fornuften vil betyde, at følelser og subjektivitet holdes ude, og at livet derved objektiveres og 

instrumentaliseres. Habermas mener, at denne forestilling forarmer menneskets livsverden (Ander-

sen 2011:78).  

Kritisk teori forudsætter en grundig analyse af de samfundsmæssige forhold, og dermed har den et 

bredere perspektiv end den positivistiske videnskabsforståelse har, og som den gør op med. Kritisk 

teori bliver derfor tværvidenskabelig og trækker blandt andet på viden om økonomi, historie, soci-

ologi og psykologi.  Det bliver også tydeligt, når vi læser, hvordan Habermas arbejder sig frem til sine 

teoretiske pointer i ”Teorien om den kommunikative handlen”, hvor han trækker på et væld af teo-

retikere fra mange forskellige videnskabelige retninger og tidsperioder (Habermas 1981). Hans teo-

ridannelse nuanceres blandt andet med inspiration fra Parsons, der ser samfundet som bestående 

både af en system- og en livsverden, og Habermas argumenterer for, hvordan de to dele hænger 

sammen og påvirker hinanden. Han tilpasser begreberne til sin egen videnskabsteoretiske position, 

hvor interaktionen er væsentlig, mens Parsons i sine teorier tænker mere strukturalistisk (Ander-

sen:78). Habermas er kritisk over for en forståelse af subjekt-objekt relationer, som hævder, at sub-

jektet udelukkende påvirker objektet gennem erkendelse og handling og ser i stedet en samhand-

ling, hvor påvirkningen går begge veje: vi påvirker omgivelserne og bliver påvirkede af det samfund, 

den kultur og de normer, der omgiver os.  Denne subjektforståelse er inspirerende for os at arbejde 

med, idet vi netop undrer os over den stigende målstyring og instrumentalisering, uddannelserne 

underlægges, og det skift i menneskesyn, fra et demokratisk til et samfundsnyttigt, som uddannel-

sespolitikken aktuelt kan være et udtryk for.  Habermas’ kobling mellem kritisk teori og samspillet 

mellem livsverden og systemverden peger i retning af den interaktionistiske tilgang, der kan hjælpe 

os med at forstå den sociale samhandling nærmere.  
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Interaktionisme 

Interaktionisme er en metodisk konsekvens af konstruktivisme, som hos professorerne Margaretha 

Järvinen og Nanna Mik-Meyer defineres som ”betydning af en handling eller et fænomen skabes i 

interaktionen mellem mennesker eller mellem mennesker og ting” (Järvinen & Mik-Meyer 2005:10). 

Subjektet ses altså som en aktiv aktør, der er med til at skabe mening ved sin tolkning af omverde-

nen, men samtidig må denne tolkning forhandles med andre medborgere, for at der kan skabes 

konsensus om, hvordan verden skal opfattes og tolkes. I et interaktionistisk perspektiv opfattes 

’ting’ ligeledes som aktører, forstået på den måde, at de interagerer med mennesker, afgiver betyd-

ning og ændres ved mødet med forskellige subjekter.  

Interaktionisme har flere inspirationskilder, hvoraf Mik-Meyer og Järvinen særligt fremhæver Her-

bert Mead som betydningsfuld i forhold til en forståelse af samspillet mellem individ og social kon-

tekst, idet ”individets bevidsthed – og individets selv – bliver skabt gennem social interaktion ... hvis 

handlinger, meninger og selvopfattelse derfor nødvendigvis skal analyseres med inddragelse af kon-

teksten” (Ibid.:10-11). Forfatterne fremhæver endvidere Berger og Luckmann i forhold til at forstå, 

hvordan individ og samfund gensidigt påvirker hinanden, idet mennesker fortolker samfundsmæs-

sige strømninger, og i interaktion med hinanden i sociale situationer vedligeholder den sociale vir-

kelighed, og dermed er med til at påvirke den og det, der forhandles på et samfundsmæssigt niveau. 

Med afsæt i denne videnskabsteoretiske forståelse har vi valgt at undersøge vores problemformu-

lering gennem analyser af dokumenter og fokusgruppeinterviews.  

4.2 Dokumenter og fokusgruppeinterview i et interaktionistisk perspektiv 

I lyset af ovenstående kan vi ikke betragte et dokument, uanset hvor officielt det er, som noget der 

opstår af sig selv, og derefter ’siver ned’ gennem samfundet for at ende hos de mennesker, der skal 

omsætte det og de, der skal anvende det. Vi skal betragte det som et resultat af de diskussioner og 

interaktioner, der finder sted på alle niveauer i samfundet. Hverken vi eller de informanter, vi inter-

viewer, har haft konkret indflydelse på lige netop disse dokumenter, men den måde, vi og informan-

terne interagerer med dokumenterne på, kan få betydning for diskussioner andre steder, og dermed 

i sidste ende få betydning for kommende lovtekster.  

Dette får, ifølge Mik-Meyer. den konsekvens, at ”betydningsbestemmelsen af indholdet i et doku-

ment er … situeret og ikke fikseret” (Ibid.:196). Det vil sige, at der kan læses forskellige betydninger 
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ud af et dokument, alt efter kontekst og formål, så selv om informant og undersøger ikke påvirker 

hinanden direkte i situationen, som det er tilfældet i et interview, så kan man alligevel betragte 

dokumentanalysen som interaktionistisk, fordi både dokument og brugeren af dokumentet har en 

transformerende virkning på hinanden. Betydningen af fænomenet, her dokumentet, skabes i in-

teraktionen mellem mennesker og dokumentet. Dokumentet henter og afgiver betydning i den so-

ciale kontekst, hvor dokumentet produceres og bruges.  

På samme vis, som dokumenter kan siges at hente og afgive betydning ind i en social kontekst og 

dermed give mulighed for at betragte en analyse af et dokument interaktionistisk, er det også rele-

vant at analysere et fokusgruppeinterview i et interaktionistisk perspektiv. Fokusgruppeinterviewet 

vil altid foregå i en social kontekst, hvor mening og forståelse bliver skabt gennem sociale samhand-

linger. Når vi arbejder med fokusgruppeinterviewet interaktionistisk, ønsker vi at undersøge ”den 

meningsproduktion, gennem hvilken den sociale verden bliver skabt” (Ibid.:16).   

Dokumentanalyse bidrager til viden om systemverdenen og de målrationelle handlinger, den er sty-

ret af. Denne viden giver os adgang til den samfundsmæssige og uddannelsespolitiske tænkning 

gennem de narrativer om dannelse, læring og menneskesyn, som dokumenterne rummer, og der-

med hvilke fortællinger der har samfundsmæssig gyldighed. De valgte styringsdokumenter er grund-

laget for udmøntning af reformen og et centralt element i den samhandling, der kommer til at fo-

regå, når uddannelserne skal implementere reformen, idet det enkelte uddannelsessted ikke kan 

beskrive og gennemføre uddannelsen, som de selv vil, men er styret af lov- og bekendtgørelsestek-

ster. Det interaktionistiske perspektiv er interessant, fordi dokumenterne er situerede, og dermed 

først får reel betydning i en konkret kontekst, altså når nogen interagerer med dem. Denne interak-

tion kan vi forsøge at forstå gennem Habermas begreb om den kommunikative handlen, som adskil-

ler sig fra den målrationelle handlen. På den måde mener vi, at kritisk teori spiller sammen med, og 

kan supplere, det interaktionistiske perspektiv, og give en substantiel ramme for vores analyse.  

Dokumentanalysen kan give os et afsæt for at forstå de komplekse processer, der foregår på livs-

verdensniveau, når konkrete aktører interagerer med hinanden og med dokumenterne, i en for-

handling om styringsdokumenternes betydning, som vi får kendskab til gennem fokusgruppeinter-

viewet. Vi vil nu skrive os mere ind i de overvejelser, vi gør os i forhold til analyse af dokumenterne. 

Herefter gør vi samme øvelse i forhold til analyse af fokusgruppeinterviewet. 
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4.3 Metode 

Som metode til dataindsamling har vi gjort brug af dokumenter og fokusgruppeinterviews. Fokus-

gruppeinterview er gennemført i to omgange, hvor vi anden gang tog afsæt i vores foreløbige ana-

lyse af det første. Da vores forskningsinteresse har et uddannelsespolitisk fokus på uddannelse, tog 

vi afsæt i analyse af relevante styringsdokumenter i en undersøgelse af, hvilken uddannelsestænk-

ning og samfundsmæssig diskurs, der styrer reformarbejdet. Samtidig har vores forskningsinteresse 

også et fokus på, hvad der sker, når dokumenter skal omsættes til konkrete uddannelser, og det har 

en analyse af fokusgruppeinterview hjulpet os med at belyse.   

Forforståelser  

Vores individuelle baggrunde og relationer, som vi hver især har til problemfeltet og til undersøgel-

sens genstandsfelt, kan farve undersøgelsens analyser og fortolkninger, og derfor vil vi tilstræbe 

størst mulig gennemsigtighed i vores undersøgelse. Gruppen består af to personer med forskellig 

uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. En arbejder inden for pædagoguddannelsen, som også 

er gennem en større revision, og har derfor både et indre og ydre blik på reformen. Reformerne på 

de forskellige uddannelser har flere fælles træk, men samtidig har gruppemedlemmet dog ikke et 

indgående kendskab til social- og sundhedsuddannelsen, og kan derved være det forstyrrende ele-

ment. En arbejder inden for social- og sundhedsuddannelserne og er involveret i at udmønte refor-

men i praksis ved at være tovholder på arbejdet med implementering af EUD-reform 2015. At forske 

i egen praksis kan betyde, at man identificerer sig så meget med informanterne, at man ikke opret-

holder en professionel afstand. Der kan være en risiko for, at vi kan komme til at være solidariske 

med underviserne, da vi har tilsvarende erfaringer med at omsætte reformer til praksis. For at kunne 

se på egen og andres praksis, og se sig forskellig fra den, kan teoretiske perspektiver bidrage til at 

informere og forstyrre data, og derved åbne for et refleksionsrum. Styrken ved at kende praksis 

indgående er, at vi bedre kan forstå konteksten og dermed holdninger og adfærdsmønstre. I gen-

nemførelse af vores fokusgruppeinterviews valgte vi at fordele rollerne, så det gruppemedlem, der 

kommer fra en anden uddannelse, fungerede som moderator, og det medlem, der er ansat i social- 

og sundhedsuddannelsen, fungerede som observatør.  

For yderligere at sikre gennemsigtighed vil vi gennem opgaven redegøre for vores teoretiske ståsted 

og metodiske overvejelser. 
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4.4 Analyse af dokumenter  

I vores analyser har vi arbejdet ud fra en konstruktivistisk, interaktionistisk tilgang. Med henblik på 

at analysere den aktuelle lærings- og dannelsesdiskurs, i EUD-reform 2015, har vi undersøgt rele-

vante dokumenter, som er præsenteret i casen. Formålet med dokumentanalysen vil være at pege 

på tendenser i den nuværende uddannelsestænkning, herunder hvilke dannelsesidealer og menne-

skesyn der ligger til grund for uddannelsen, hvilke forestillinger der udtrykkes om uddannelsens 

samfundsmæssige rolle, og hvilket outcome der italesættes som betydningsfuldt.  

I vores analyse af styringsdokumenterne tager vi afsæt i lovens formål og undersøger, hvordan for-

målet kommer til udtryk i de øvrige dokumenter. Bekendtgørelserne kan siges at have en instituti-

onel kraft og dermed give os indblik i, hvordan der fra officiel side tænkes uddannelse og profession. 

Disse dokumenter er performative, altså regelsættende for, hvilke mål der er for en uddannelse, og 

for hvordan uddannelsen skal struktureres. 

Dokumenterne kan kategoriseres som sekundære dokumenter, det vil sige dokumenter, der er til-

gængelige for alle, men som ikke rummer de bagvedliggende diskussioner og forhandlinger. Vi kan 

derfor ikke på baggrund af denne analyse komme frem til en præcis forståelse af intentioner bag 

dokumenterne. Tilblivelsen af dokumenterne er en længere proces med mange interessenter invol-

veret, blandt andet forskellige fagforbund, politikere fra mange partier og aftagerne, som kan have 

haft modsatrettede interesser og forskellige prioriteringer i, hvad der er vigtigt. Dokumenterne skal 

altså ses som resultatet af en forhandlingsproces og vil derfor rumme en række kompromiser.   

Forfatterne til performative dokumenter skriver ikke på egne vegne, men skal forsøge at udtrykke 

en institutionel holdning og hensigt. Dahler-Larsen taler om en ”forfatterfunktion” nærmere end en 

forfatter (Ibid.:242). Den person, som varetager forfatterfunktionen, er bevidst om, at der vil være 

et kritisk blik på dokumenterne, samtidig med at de skal være forholdsvis entydige inden for en 

bestemt genre, og skal derfor gøre sig umage med at skrive sig ind i den gældende diskurs.  

Ifølge Dahler-Larsen må man i en konstruktivistisk læsning af et dokument være bevidst om, at do-

kumentet ikke er en direkte afspejling af virkeligheden, men et forsøg på at fæstne en bestemt vir-

keligheds definition under bestemte betingelser. Forskeren skal derfor forsøge at forstå den sociale 

kontekst, teksten er skabt i. Vi har valgt at inddrage de tidligere nævnte policydokumenter som den 

sociale kontekst for styringsdokumenterne. Med læsning af disse tekster ønsker vi at styrke vores 
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forståelse af reformen i en større sammenhæng og forstå argumenterne bag reformen. Derigennem 

kan vi undersøge det dannelses- og læringssyn, der tales frem.  

Vi har undersøgt de valgte styringsdokumenter og policydokumenter, der knytter sig til EUD-refor-

mens indvirkning på social- og sundhedsuddannelsen i et horisontalt blik, hvilket vil sige, at vi ikke 

har kigget på udviklingen historisk set.  

I analysen af dokumenterne er der ifølge Dahler-Larsen nogle kategorier, som vi skal have øje for. 

Vi skal for det første vurdere genren, som implicit har nogle sproglige og strukturelle koder for, hvad 

og hvordan der kan skrives. Han beskriver dem som ”typifikation”, ”relevansstruktur” og ”rolle”. 

Typifikation beskriver han som ”en sproglig kategori, der betegner noget typisk ved bestemte soci-

ale situationer og fænomener”, relevansstruktur beskriver han som ”en slags rettethed eller et fil-

ter” og videre, at relevansen bestemmes af, ”hvad samfundet udnævner til at være relevant” 

(Ibid.:238).  

Roller forstås som den rolle, skribenten indtager, for eksempel at man i rollen som forfatter til et 

officielt dokument ser bort fra egne synspunkter. Da vi således ikke kan læse holdninger eller prio-

riteringer ud af forfatterfunktionen, vil denne ikke være interessant i analysen.  Typifikation kan i 

dette tilfælde beskrives som ”officielle dokumenter”, og som følge deraf kan vi forvente et officielt 

sprog, som har en særlig genre. Det skal både være renset for emotioner, og det skal være så enty-

digt, at det kan anvendes i en juridisk kontekst. Da vi ikke anvender en diskursanalytisk tilgang, vil 

vores fokus heller ikke være her. I vores analyse vil relevansstrukturen derimod være særlig interes-

sant, da vi netop er optaget af, hvad der aktuelt opleves som relevant i en samfundsmæssig kon-

tekst. 

Vi kan ikke undgå at være påvirkede af vores forforståelser, viden om og holdninger til feltet, hvilket 

vi ikke kan sætte i ”parentes”, som Järvinen påpeger, men må forstå som en del af meningsproduk-

tionen, der kommer ud af dokumentanalysen (Ibid.:29).  

Endvidere vil vi være styrede af vores valg af fokus, hvilket vi i analysen skal forsøge at arbejde be-

vidst med, da dette ikke bliver nuanceret gennem mødet med en informant. Vi vil dog inddrage 

omgivende policydokumenter som sparring for analysen, som senere i arbejdet endvidere vil blive 

forsøgt udfordret af analyserne af vores interview.  
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4.5 Analyse af fokusgruppeinterview 

Dokumentanalysen kan bidrage med viden om systemverdenen, det vil sige den officielle, sam-

fundsmæssige diskurs og den uddannelsestænkning, der kommer til udtryk i de analyserede doku-

menter. For at belyse livsverdensperspektivet inddrager vi fokusgruppeinterview som metode. Vo-

res forståelse af fokusgruppeinterview som metode henter vi fra Bente Halkier, og vores tilgang til 

analysen af det henter vi fra Järvinen & Mik Meyer. Gennem fokusgruppeinterviewet kan vi få ind-

sigt i aktørernes livsverden, altså hvordan de konkrete informanter forstår den uddannelsestænk-

ning, der kommer til udtryk i dokumenterne, og hvordan de omsætter den i en pædagogisk og di-

daktisk praksis. Vi ønsker at undersøge den meningsproduktion, som den sociale verden bliver skabt 

i og er derfor ikke interesserede i at undersøge aktørernes forskellige livsverdener, men mere at få 

et blik på den samhandling, hvori forhandlingerne om betydning finder sted. Mik-Meyer beskriver, 

hvordan betydningen af en tekst forhandles, når en aktør anvender teksten, for eksempel når en 

uddannelsesinstitution skal omsætte en bekendtgørelse til konkret undervisningsplan. Her får tolk-

ningen af dokumentet en effekt for praksis i institutionen. Järvinen & Mik Meyer fremhæver, at 

analyseobjektet i en interaktionistisk tænkning pr. definition antages ”at være et flydende, ustabilt 

og flertydigt fænomen, som bliver formet i mødet med forskeren” (Järvinen & Mik Meyer 2005:9). 

Derfor skal vi være opmærksomme på, hvilke metodologiske konsekvenser det får for vores forsk-

ning, herunder hvordan det flertydige ved vores forskningsobjekt vil virke ind på vores analyser. I en 

interaktionistisk analyse af fokusgruppeinterviewet vil vi have et dobbeltblik. I et interaktionistisk 

perspektiv ses et interview både som meningsindhold (hvad) og meningsproduktion (hvordan).  

Vi har valgt at holde et fokusgruppeinterview, fordi denne metode understøtter en konstruktivistisk 

interaktionistisk position, hvor mening og forståelse bliver skabt i en social kontekst. Det er et socialt 

møde, hvor erfaring bliver fortolket og mening bliver skabt. Fokusgruppeinterviewet har nogle sær-

lige kvaliteter, idet det giver mulighed for at generere viden gennem interaktionen mellem delta-

gerne, og interviewerens rolle bliver mere tilbagetrukket, hvilket også fremgår af, at intervieweren 

i et fokusgruppeinterview kaldes en moderator. I interview med en person kan der være en tendens 

til, at informanten, bevidst eller ubevidst, vil tune sig ind på interviewerens forståelse af et givent 

tema, og måske derved komme til at bekræfte interviewerens forforståelser mere end at udfordre 

og nuancere dem. I fokusgruppen er moderatorens rolle at facilitere samtale gennem introduktion 

af temaer og spørgsmål, deltagerne indbyrdes kan diskutere. Derved bliver den producerede viden 
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mindre afhængig af moderators forforståelser og mere afhængig af samspillet i gruppen. I fokus-

gruppen får deltagerne mulighed for at tænke videre på de svar, andre i gruppen bidrager med, 

hvorved svarene kan blive mere nuancerede og kan bringe viden frem, som hverken intervieweren 

eller informanterne kunne have tænkt sig til på egen hånd. Den viden, der produceres, afspejler 

dermed i højere grad kompleksiteten i genstandsfeltet (Halkier 2009:14). Når vi kigger på fokusgrup-

peinterviewet i et interaktionistisk perspektiv, vil vi som interviewere altid være medproducenter 

af den viden, der bliver skabt. Vi skal derfor medtænke, at vi som interviewere selv aktivt påvirker 

den fortælling, der kommer frem (Järvinen & Mik Meyer 2005:15). 

Fokusgruppen kan også rumme udfordringer, vi som forskere skal være opmærksom på. Halkier 

beskriver to poler, som kan give problemer: der kan i gruppen herske eller opstå en konformitet, 

eller der kan ske en polarisering inden for gruppen (Halkier 2009:14). Konformiteten kan ses som en 

social kontrol, som betyder, at gruppens medlemmer underkaster sig en gældende diskurs om, hvad 

man kan mene om et givent tema. Det kan enten ske ved, at der er et hierarki i gruppen, eller der 

kan være en frygt for, hvad andre fortæller ledelsen. Det kan afspejle en usikkerhed om, hvorvidt 

man selv er lige så dygtig, fleksibel og omstillingsparat, som de andre i gruppen. Man kan tale om 

polarisering, hvis deltagerne forsøger at positionere sig i forhold til hinanden og fremstå mere kom-

petente, samarbejdsvillige eller omstillingsparate end de øvrige. Som forsker er det vigtigt at have 

disse muligheder for øje. Desuden kan en forståelse af disse mekanismer bidrage til at forstå en 

gruppes fortolkning af deres arbejde og de forandringsprocesser, de er igennem.  

Fokusgruppens sammensætning 

På den uddannelsesinstitution, hvor vi har fået mulighed for at afholde fokusgruppeinterviews, ek-

sisterer der en arbejdsgruppe, der har en særlig opgave med implementering af EUD-reformen 2015 

i forhold til grundforløb 2 og hovedforløbet for social- og sundhedsuddannelsen. Gruppen blev ned-

sat i december 2014 og havde afholdt 8 møder, da vi mødte dem til fokusgruppeinterviewet i slut-

ningen af marts 2015. Denne gruppe består af fem undervisere, der kommer fra tre forskellige af-

delinger. Vi har valgt undervisere frem for ledere og uddannelsesplanlægger, fordi de er tættest på 

undervisningens indhold og form, og dermed på reformens konkrete udmøntning.  
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4.6 Teoretiske perspektiver om kommunikativ handlen 

Et af de teoretiske begreber, som vi trækker på i vores analyse af empirien, er den kommunikative 

handlen, som vi henter fra Habermas.  

Et af de centrale elementer i Habermas’ teoridannelse er hans forståelse af samfundet som en syn-

tese mellem systemverden og livsverden. Habermas anser livsverdenen som fundamental for sub-

jektets forståelse af sig selv og for de menneskelige handlinger. Han taler om, at de handlende sub-

jekter forstår samfundet ud fra deres eget deltagerperspektiv (Habermas 1981:282). Systemverde-

nen er styret af markedsøkonomiske rationaler og ”integreres og koordineres ved hjælp af symbolsk 

generaliserede medier frem for alt penge og magt” (Andersen 2011:78), mens livsverden er styret 

af subjektive rationaler. Habermas ser en tendens til det, han beskriver som en kolonisering af livs-

verdenen, hvor systemverdenen og dens logikker trænger ind på mange områder. Hverdagslivet 

reguleres i stigende grad med systemer, fordi det bliver mere komplekst og globaliseret. Livsverde-

nen har traditionelt været reguleret af de kommunikative handlinger, men jo mere systemverdenen 

trænger sig på, jo mere kommer også livsverdenen til at blive reguleret af de målrationelle handlin-

ger. Et udtryk for denne kolonisering er en øget målstyring både i uddannelses- og arbejdslivet. Mål-

styringen kan både optræde som underforståede forventninger eller som eksplicitte regler og mål, 

der skal nås. Erhvervsskolerne er underlagt en statslig styring ud fra systemverdenens forestillinger 

om mål og målbarhed. Elevernes resultater måles efter standardiserede systemer, nemlig karakte-

rer, og skolernes resultater måles fx på, hvor mange elever der gennemfører.  

Habermas opererer med to forskellige typer af handlinger, den målrationelle og den kommunikative 

handlen. Han betragter dem ikke som modsætninger, men som hinandens komplementaritet, idet 

begge er nødvendige i et moderne samfund, men at balancen mellem dem er vigtig. Den kolonise-

ring af livsverdenen, som Habermas taler om, kan betyde, at de strategiske og instrumentelle hand-

linger kommer til at styre, og at den kommunikative handlen bliver trængt i baggrunden. Den mål-

rationelle handling knytter sig til mål, der på forhånd er opsat. Der kan både være instrumentelle og 

strategiske handlinger, det vil sige handlinger, der enten følger et rent teknisk rationale, eller hand-

linger der udføres på baggrund af afvejninger af de aktuelle forhold, der kan have betydning for 
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udfaldet. Disse er knyttet til systemverdenen, mens de kommunikative handlinger er knyttet til livs-

verdenen. Kommunikativ handlen forudsætter et fælles sprog og et fælles norm- og værdisystem 

og: 

medvirker til: 1) overførelse og videreførelse af kulturel viden, 2) opretholdelse af solida-

ritet mellem samfundets medlemmer og desuden 3) personlig identitet udvikles gennem 

socialisationsprocesser (Andersen 2011:77). 

Habermas beskriver nogle af konsekvenserne af kolonisering af livsverden som:  ”omstillingen af 

handlingskoordineringen fra sprog til styringsmedier betyder en afkobling af interaktionen fra den 

livsverdensmæssige kontekst”, hvilket får den konsekvens, at ”Livsverdenen er ikke længere påkræ-

vet for handlingskoordineringen” (Habermas 1981:364-365). Afkoblingen betyder, at man ikke i 

samme omfang som før er nødt til at forholde sig kritisk eller reflekteret til det, man beskæftiger sig 

med, men at man skal følge nogle systemer, som er udarbejdet et andet sted. I Aftale om bedre og 

mere attraktive erhvervsuddannelser opstilles ”fire klare mål”, som regeringen og fem øvrige partier 

er enige om, skal sættes for erhvervsuddannelserne (Aftale 2014:3-4). Kvalitets- og tilsynsstyrelsen 

skal kontrollere om den enkelte skole lever op til disse mål (Tilsynsplan 2015-2016:12). Endvidere 

er bestyrelsen for en skole forpligtet til at udarbejde resultatkontrakter med indbygget resultatløn 

med skolens øverste ledelse.  Disse resultatkontrakter, og i særlig grad resultatlønnen, udgør sty-

ringsmedier, der kommer til at stå i et modsætningsforhold til den kommunikative handlen. Haber-

mas er kritisk over for konsekvensen af disse styringsmedier, idet de er afkoblet fra livsverdenen og 

dermed fra en sproglig handlingskoordinering. Han beskriver konsekvensen som:  

Aflastning af kommunikationsudfoldelse og kommunikationsricici og som en konditione-

ring af afgørelser i udvidede spillerum for kontingens – altså i denne forstand ses den 

som en teknificering af livsverdenen (Habermas 1981:365).  

Vi forstår ”Aflastning af kommunikationsudfoldelse” som, at vi har opbygget systemer til at kvanti-

ficere informationer og beskrive forhold i termer, der er let afkodbare, så der ikke i samme grad er 

behov for, at vi arbejder med et mangefacetteret og komplekst sprog, som det kræver anstrengelser 

at afkode, hvilket så igen aflaster ”kommunikationsricici”. På den måde er der ikke stor risiko for 

fejlfortolkning. For Habermas er det vigtigt, at uddannelse giver de lærende mulighed for at blive 

dannet til myndighed, det vil sige at kunne agere selvstændigt og reflekteret i det moderne samfund. 
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Det indebærer blandt andet, at elever skal have mulighed for at udvikle ”kompetencer til gensidig, 

ikke-formålsbestemt forståelse” (Andersen & Ellegaard 2012:808). Hvis læringen bliver styret af en 

ydre teknokratisk eller økonomisk formålsrationalitet, risikerer man at ”tingsliggøre de lærendes 

interaktion og kompetenceudvikling” (Ibid.). Objektgørelse af subjekter bliver, på samme måde som 

teknificering af livsverdenen, for Habermas et potentielt demokratisk problem, og hans lærings- og 

dannelsesforståelse kan ses i modsætning til den diskurs om evidens i uddannelse, der trænger sig 

på.  

Habermas’ teoridannelse giver os hermed en ramme til at forstå det interaktionistiske perspektiv, 

som vi arbejder med i forhold til det empiriske materiale. Den kan give os et afsæt til at forstå, på 

hvilken måde en økonomisk og målrationel styring influerer på uddannelsestænkningen, og hvordan 

den kommer til udtryk i styringsdokumenterne. Endvidere kan den hjælpe os til at forstå, i hvilken 

grad kommunikativ handlen mellem aktørerne kan være med til at omsætte styringsdokumenterne 

til konkret undervisning, og i hvilket omfang deres arbejde er præget af strategiske og instrumen-

telle handlinger.  

4.7 Teoretiske perspektiver på dannelse og læring  

I dette afsnit om teoretiske perspektiver vil vi følge op på synet på dannelse, som vi kort har intro-

duceret i problemfeltet. Vi vil gå nærmere ind i en redegørelse og diskussion af begreber om dan-

nelse og læring. I forlængelse af den videnskabsteoretiske forståelse, hvor vi trækker på kritisk teori 

og Habermas, vil vi her rette særligt fokus mod Negt og hans begreber om eksemplarisk princip og 

sociologisk fantasi. De bidrager begge med teorier om en uddannelsestænkning, som har haft be-

tydning for den dannelsestænkning, der har domineret det danske uddannelsessystem frem til star-

ten af det 21. århundrede. Vi har valgt at trække på tyske sociologiprofessor Oskar Negt, fordi han i 

sin nyformulering af det eksemplariske princip definerer begrebet som ”et moderne begreb om kul-

turel læring, hvor dannelse og videns- og kompetenceudvikling udgør en enhed” (Nielsen 1997:269). 

Herved forbindes begrebet med en forståelse af læring, som sigter på selvbestemmelse og frigø-

relse. Begrebet skal medtænke det historiske realitetsindhold, fordi ”et moderne læringsbegreb må 

reflektere og kritisk indoptage dette realitetsindhold” (Ibid.:269).   

Dannelse har været et centralt punkt i kritiske analyser af individets forhold til samfundet og uddan-

nelsespolitikken. Således interesserede Horkheimer og Adorno sig også for uddannelse, og dermed 
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dannelse, i deres kritiske teoretiske undersøgelser af samtidens samfund. Habermas og Negt er en 

del af samme kritiske tænketradition, der kommer fra Frankfurterskolen. Den kritiske teori deler 

med blandt andre Klafki, som vi introducerer i vores problemfelt, at dannelse skal være uddannel-

sernes sigte, og at dannelse er realisering af dannelsesidealet om autonomi og myndighed, som er 

en forudsætning for demokratiets udvikling. Det tyske dannelsesbegreb er relevant i dag som mod-

vægt til det fokus, der er på den personlige udvikling og selvrealisering samt på det at se dannelse 

som kompetenceudvikling (Kristensen 2013:21). Med Habermas har Negt det til fælles, at de begge 

ser efter handlemuligheder.  

Det eksemplariske princip som et alment læringsbegreb 

Det kan måske undre, at vi har valgt at trække på Negts tolkning af et begreb om læring og dannelse, 

der første gang blev udviklet tilbage i 1960’erne og 1970’erne i forbindelse med ufaglærte arbejde-

res uddannelse, og som siden hen trådte i baggrunden som 70’er-tænkning. Midt i 1980’erne blev 

Negts position udsat for kritik, og han mistede sin fremtrædende plads. Kritikere så Negt som en 

forældet tænker, mest på grund af hans marxistiske orientering (Nielsen 1997:280). Negt ønskede 

senere at reaktualisere det eksemplariske princip, fordi han mente, at den historiske situation kaldte 

på dette begreb (Ibid.:270). Negts samfundskritik er konkretiseret gennem arbejderklassens og ar-

bejderuddannelsens situation, og han mener, at arbejderuddannelse skal fokusere på bevidstheds-

arbejde, der tager udgangspunkt i de lærendes erfaringer (Graf 2013:178-179).  

Vi ser Negts fortolkning af det eksemplariske princip som et alment læringsbegreb, der også kan 

give perspektiver på læring og dannelse i erhvervsuddannelserne i dag. Det er et læringsbegreb, der 

er fri fra curriculum og en overordnet målstyring, da det tager afsæt i de lærendes erfaringer og 

begrebsverden. Det vil sige et frirum, hvor det er muligt at foretage prøvehandlinger og fordybe sig 

i emner, der tager udgangspunkt i hverdagserfaringerne. Dermed fremhæves Negts sociologiske ny-

formulering af det eksemplariske princip som et alment begreb om menneskers hverdagslæring som 

social læring (Nielsen 1997:287-288). Negt er optaget af, at uddannelse for den lærende skal være 

en produktiv bearbejdningsproces, hvor man bevidst kan bearbejde sin egen realitet med henblik 

på at gøre noget ved den. Samtidig fremhæver Negt, at: 
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I vidt omfang bestemmes ambitionsniveau og uddannelsesinteresse, læremotivationer 

for selvstændig videreuddannelse og forholdet til uddannelse overhovedet allerede i ar-

bejderfamilien, hvor det uddannelsesindifferente miljø i øvrigt for det meste skyldes re-

alistiske vurderinger af ringe muligheder for social opstigen (Negt 1981:74).  

Her kan der trækkes en parallel til erhvervsuddannelserne, hvor der er flere elever, som kommer fra 

uddannelsesindifferente miljøer, for hvem uddannelse ikke nødvendigvis ses som frigørende og sva-

ret på at kunne ændre position i samfundet.  

I forlængelse af denne pointe kan det nævnes, at Negt også er optaget af, at sprogbarrierer kan 

være en hindring for uddannelsesprocesser og refererer til den britiske professor i uddannelsesso-

ciologi Basil Bernstein, og det som Bernstein benævner det ’formale’ sprog. ”Det formale sprog er i 

sin grundstruktur de herskende lags, det officielle skolesystems og videnskabens sprog” (Ibid.:78). 

Herved retter Negt også opmærksomheden mod den kulturelle barriere mod uddannelse, og hvil-

ken indflydelse sproget har på, hvorfor nogle har succes, mens andre ikke har. Læring skal kunne 

forandre indstilling og bevidsthed for nogle, der er uddannelsesindifferente og skal frigøres fra de 

største indlæringspsykologiske og sproglige barrierer (Ibid.:81).   

Det er ikke nødvendigt at fremlægge uddannelsens frigørende indhold for arbejderen 

udefra i form af ’holdningsskoling’, det kommer snarere an på at udvikle det erfarings-

indhold, der ikke er gjort eksplicit, og de erfaringer, der er bundet i solidariske kommuni-

kationer, i det medium det formale sprog og den empirisk videnskabelige erkendelse ud-

gør” (Ibid.:79).  

Det er ifølge Negt ikke den målrationelle tænkning, som præger uddannelsespolitikken i dag, der 

hjælper med at udvikle det formale sprog og se uddannelse som en mulighed for social opstigen. 

Her kan vi trække en parallel til Habermas og teorien om den kommunikative handlen, fordi det er 

den kommunikative handlen, der kan bevirke, at man kan overføre og videreføre kulturel viden. 

Negts forståelse af det eksemplariske princip arbejder ud fra en kommunikativ handlen, da det ar-

bejder ud fra et perspektiv om, at læring er noget, man skal forholde sig til, man skal selv være aktiv 

og kunne bringe sine erfaringer med ind i læreprocessen. Negt fremhæver, at demokrati er et mål 

med læreprocessen, og det er også vejen til målet (Nielsen 1997:304). Habermas hævder, at hvis 
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den kommunikative handlen trænger for meget i baggrunden, så kan man risikere, at den demokra-

tiske dannelse forsvinder. En del elever i erhvervsuddannelserne er udfordret af sproglige barrierer, 

hvilket kan afskære dem fra at kunne forstå, hvad der foregår i undervisningen, og uddannelserne 

kan komme til at bidrage til den sociale reproduktion – og ikke til at bearbejde realiteten med mu-

lighed for social opstigen.  Det er med til at understrege vigtigheden af at udvikle undervisning med 

deltagerne som hovedpersoner, hvor der tages højde for det, som eleverne bringer med sig ind i 

uddannelsen.  Derved kan de blive subjekter i deres egen læring.  

Derfor er det særligt relevant at trække på et læringsbegreb, der har konflikterfaringer som omdrej-

ningspunkt ved at tage udgangspunkt i hverdagserfaringer med de konflikter, som udspringer af 

dagligdagen. Det bliver herved læreprocessens mål at lade erfaringerne indgå som en del af en per-

spektiverende proces, der har som indhold at bevidstgøre. Ifølge Negt er konflikten et eksempel på 

samfundets modsætninger, men det er også udgangspunktet for eleverne som et eksemplarisk ek-

sempel for perspektivering af modsætninger (Negt 1981:17). Læreprocessen kan være med til at 

gøre elevernes egne erfaringer eksplicitte, så de finder ud af, at deres oplevelser og problemer må-

ske er fælles, og at de kan behandle dem kollektivt. Der er altså tale om bevidsthedsdannende pro-

cesser, hvor Negts intention er, at læreprocesser skal indholdsbestemmes af de mennesker, der 

indgår i dem (Ibid:5). Denne tilgang til læring lægger sig op af, at uddannelse også skal åbne mulig-

hed for at være en strategi for håndtering af hverdagslivet (Olesen 1997[1985]:296). Dette gælder 

på alle niveauer, såvel i undervisningen som i uddannelsestænkningen. 

Det eksemplariske princips aktualitet 

Der er mange ligheder mellem det, Negt kalder erosionskrisen, og det andre teoretikere kalder det 

senmoderne samfund, hvor de store fortællinger er forsvundet, og hvor det er op til den enkelte at 

skabe sin egen fortælling. Negt fremhæver, at de dannelses- og læringsforståelser, der udviklede sig 

med det moderne samfund, mistede deres selvfølgelighed og legitimitet med erosionskrisen.  Feltet 

bliver herved kendetegnet af søgebevægelser, i og med at nye forståelser endnu ikke er blevet dan-

net. Ifølge Negt er søgebevægelserne rettet mod et nyt begreb om kulturel læring, som omfatter 

former for læreprocesser, der åbner for det dobbelte perspektiv ”dannelse og kompetenceudvik-

ling, eller dannelse og læring”. Læring forstås her som ”den saglige, vidende omgang med ting og 

forhold”. Dannelse forstås med betegnelser som ”selvdannelse, personlighedsdannelse, frigørelse 
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gennem dannelse” (Nielsen 1997:271). Negt har argumenteret for, at det eksemplariske princip er 

svaret på, hvordan man kan agere i erosionskrisen, fordi det kan hjælpe med mod til fremtiden ved 

at udvikle kompetencen til at skabe sammenhænge. Det eksemplariske princip kan bidrage med at 

skabe sammenhæng ved at kunne se det almene i de konkrete erfaringer. Denne kompetence kalder 

Negt også for den sociologiske tænkeevne og refererer til C. Wright Mills, der har beskrevet socio-

logisk fantasi som en evne, der handler om at kunne ”overgå fra en synsvinkel til en anden og at 

erkende strukturelle sammenhænge mellem individuelle livshistorier, umiddelbare interesser, øn-

sker, håb og historiske begivenheder” (Negt 1981:45). Det handler derfor om, at et nyt læringsbe-

greb må indebære et nyt forhold mellem det særlige og det almene, mellem det individuelle og det 

kollektive. Det centrale ved det eksemplariske princip er, at det gør menneskers egne erfaringer til 

læringens orienterings- og omdrejningspunkt (Nielsen 1997:275). Det handler om læreprocesser, 

der må skabe ”en sammenhæng mellem nye, relative orienteringssikkerheder, selvvirkeliggørelse 

og udvikling af sociale og arbejdsmæssige kompetencer og kvalifikationer” (Ibid:272). Udgangspunk-

tet bliver de umiddelbare erfaringer, der bliver bearbejdet til middelbare erfaringer. De middelbare 

erfaringer er teoretiske og reflektoriske forarbejdninger og sammenfatninger af de umiddelbare er-

faringer og gør, at vi kan øve os i at tænke alment ud fra det konkrete. Det er læreprocesser, der må 

sætte realitetsmodstandens ambivalenser i bevægelse og have et fokus på selvregulerende og ikke 

ekspertkulturelt formidlede læreprocesser. De modsigelsesfulde, samfundsmæssige erfaringer kon-

stituerer den eksemplariske læring (Ibid:289-290).  

Det eksemplariske princip i forhold til EUD-reformen 

Negts forståelse af det eksemplariske princip er relevant i forhold til vores problemformulering, da 

vi i uddannelsesverdenen oplever en øget søgen efter at finde evidente svar på, hvad der virker, når 

uddannelser i stigende grad ses som væsentlige i forhold til, at vi kan klare os i den globale konkur-

rence.  I forbindelse med den nye EUD-reform bliver uddannelserne forpligtiget på ”fire klare mål”, 

der handler om, at ”flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, at flere skal 

fuldføre en erhvervsuddannelse, at erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de kan blive 

så dygtige, de kan og endelig, at tilliden til og trivsel på erhvervsuddannelserne skal styrkes” (Aftale 

2014:3-4). Når vi trækker på Negts forståelse af det eksemplariske princip, er det, fordi vi ønsker at 

belyse dannelses- og læringsbegrebet ud fra et nuanceret og flersidet perspektiv, der kan tale ind i 
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erhvervsuddannelsernes nye ramme, hvor forpligtigelse på overordnede mål også er blevet en rea-

litet. Hvordan spiller EUD-reformen sammen med et dannelses- og læringssyn, som fordrer, at ek-

semplarisk læring kræver kvalitativ tid, der giver plads til omveje, hvilket er den eksemplariske læ-

rings arbejdsmåde? Læringen skal udfolde sig over tid, ellers forstyrres samspillet mellem uddan-

nelse og hverdag, og læringen kan ikke fæstne sig som dannelse, men ender i ”halvdannelse” (Niel-

sen 1997:301). Uden bevægelsesfrihed er der ingen mulighed for omveje, hvilket kan være interes-

sant at kigge nærmere på i vores analyse af de valgte dokumenter og de to fokusgruppeinterviews.    

5. Analyse af empiri  

Vi har transskriberet lydoptagelser af de to fokusgruppeinterviews og har dermed kunnet arbejde 

med interviewene og dokumenterne ud fra samme fremgangsmåde. Analysen har vi indledt med en 

kodning med henblik på fremdragelse af nøglebegreber. Denne form for datareduktion har givet os 

overblik over et stort materiale. Vi har valgt at kode materialet deduktivt ud fra et dannelses- og 

læringsperspektiv ved først at stille fire følgende spørgsmål til empirien:  

1. Hvilket menneskesyn og syn på dannelse kommer til udtryk? 

2. Hvilken læringsforståelse kommer til udtryk – hvad prioriteres som væsentligt? 

3. Hvilke perspektiver er der for målet med uddannelse i forhold til beskæftigelse og videre uddan-

nelse? 

4. Hvordan italesættes kompetencer, hhv. almene kompetencer og abstraktionsevne?  

Analysen af spørgsmålene har hjulpet os med fremdrage flere mindre fortællinger om dannelse og 

læring. Dette har ledt os frem til 21 narrativer, som har hjulpet os til at skabe sammenhænge ved at 

arrangere de enkeltstående dele til en helhed (Järvinen & Mik Meyer 2005:45). Ud fra narrativerne 

har vi udledt tre temaer. Det første tema omhandler ’Hvor blev dannelsen af’, det andet tema ’Di-

lemmaer i læringsforståelsen’ og det tredje tema ’Uddannelse til fremtiden’. I analysen af temaerne 

har vi trukket på vores undersøgelse af de fire spørgsmål samt de fremkomne narrativer i henholds-

vis styringsdokumenterne og fokusgruppeinterviewene, og på baggrund heraf har vi skrevet pointer 

frem, som vi har informeret med teoretiske perspektiver fra Habermas og Negt.  
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5.1 Tema 1: Hvor blev dannelsen af  

I arbejdet med at undersøge vores problemformulering var det centralt for os at forfølge, hvad sty-

ringsdokumenterne og fokusgruppeinterviewene kunne bringe med i forhold til dannelsesidealer, 

når vi taler om erhvervsuddannelserne. Derfor valgte vi i vores analyse at undersøge temaet ’Hvor 

blev dannelsen af’, set i lyset af den uddannelsespolitiske kontekst, som vi har ridset op i vores ind-

ledning. I analysen har vi særligt haft fokus på tre aspekter i temaet. Et aspekt handler om ’Dannelse 

til et arbejdende subjekt’, hvor vi ser nærmere på, hvordan de valgte styringsdokumenter skriver 

dannelse frem. Et andet om ’Dannelse gennem motion og bevægelse’ som er et nedslag i nogle 

konkrete aspekter i dannelsestænkningen.  Dette efterfølges af et aspekt om ’Dannelse til et demo-

kratisk subjekt’, hvor tager vi afsæt i informanternes italesættelse af dannelse.  Og endelig afslutter 

vi temaet med et aspekt om ’Dannelse og personlige kompetencer’ som endnu et konkret nedslag i 

dannelsestænkningen.  

Dannelse til et arbejdende subjekt 

I vores analyse af styringsdokumenterne støder vi på en dominerende fortælling om mennesket som 

den samfundsnyttige borger, der er til gavn på arbejdsmarkedet. Der tales et ideal frem om menne-

sket som det arbejdende menneske, der skal kvalificeres til arbejdsmarkedet. Vi forstår samfundet 

som en syntese mellem systemverden og livsverden, hvilket vi henter fra Habermas. I forlængelse 

heraf kan dokumenterne siges at tale ind i systemverdenen. Som nævnt tidligere har vi valgt at 

trække på Habermas og Negts forståelse af uddannelse, som indikerer, at uddannelse skal give de 

lærende mulighed for at blive dannet til myndighed, hvilket fører til, at de kan agere selvstændigt 

og reflekteret i det moderne samfund. Det betyder samtidig, at dannelse handler om også at kunne 

navigere i system- og livsverdenen. Derfor er vi optaget af de tegn på dannelse, som vi kan finde 

frem i styringsdokumenterne og forholder dem efterfølgende til den teoretiske forståelse af dan-

nelse. Det dannelsesmæssige syn, der skrives frem i dokumenterne peger på et arbejdende subjekt. 

Andre forståelser af dannelse ligger implicit og er dermed åben for fortolkning af det enkelte ud-

dannelsessted og eller den enkelte underviser.  

Vi er nået frem til denne pointe ved at læse os ind i formålene i de fire valgte styringsdokumenter. 

I erhvervsuddannelsesloven beskrives i formålet med erhvervsuddannelserne blandt andet, at 
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Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er 

egnet til at: 

3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken 

i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling” (LBK 1309, § 1, stk. 

2, pkt. 3). 

Citatet fra formålet lægger op til en almen dannelse af det enkelte menneske i forhold til et demo-

kratisk samfund, altså noget der ligger ud over selve arbejdsmarkedet. Dette mål genfindes ikke 

tilsvarende i de andre formål, som fremgår i hovedbekendtgørelse, uddannelsesbekendtgørelse el-

ler uddannelsesordning. Det demokratiske samfund nævnes kun dette ene sted i hele lovrammen, 

og derfor kan en given demokratiforståelse komme til at fremstå isoleret og ude af den øvrige sam-

menhæng, og herved måske med det primære formål at legitimere lovrammen. Her ser vi, at i og 

med at demokratibegrebet er et fundament for det danske samfund, er det fortsat også centralt, at 

begrebet nævnes eksplicit i erhvervsuddannelsesloven, på tilsvarende vis som det også fortsat næv-

nes i folkeskoleloven. I erhvervsuddannelsesloven følges dannelsestænkningen op i § 22 og konkre-

tiseres her til, at 

Skoleundervisningen skal …: 

3) bidrage til elevernes personlige udvikling  

4) give eleverne forståelse af samfundet og dets udvikling, herunder navnlig af virksom-

hedernes og de ansattes rolle i en almindelig erhvervsmæssig og samfundsmæssig sam-

menhæng og af arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladsforhold (LBK 1309, §22, pkt. 3-

4).  

Som citatet indikerer bliver det demokratiske blik og den personlige udvikling afgrænset til at handle 

om noget, der er relevant i en arbejdsmarkedssammenhæng. Dette understøttes endvidere i for-

målet i hovedbekendtgørelsen, hvor der i formålet blandt andet står:  

Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og 

personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og 

elevens behov på en sådan måde, at eleven bliver så dygtig som muligt … (BEK 1010, § 

1, stk. 2).  
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De personlige kompetencer, som kunne tænkes i en mere almendannende og demokratisk kontekst, 

knyttes også i denne formålsparagraf tæt til det erhvervsfaglige sigte. Det kan give en opfattelse af, 

at der ligger en demokratiforståelse i erhvervsuddannelsernes lovramme, hvor samfundet ses som 

arbejdsmarkedet, hvor det handler om dannelse til et arbejdende subjekt.  Som et led i denne dan-

nelse kan vi se en grad af styring af mennesket, som blandt andet fremtræder i beskrivelsen af, 

hvilke ordensregler der skal fastsættes. Ligeledes er der en beskrivelse af, hvilke konsekvenser der 

skal være ved overtrædelse af nævnte ordensregler (BEK 1010 §47, 69-71). Dette kan indikere, at 

her er der noget, der skal tæmmes, og at der er tale om disciplinering af de unge med det formål, 

at de kan indgå i arbejdsmarkedet i højere grad end dannelse til et demokratisk samfund. Habermas 

er kritisk over for styringsmedier, som ordensreglerne er et eksempel på, da de trænger den kom-

munikative handlen i baggrunden. (Habermas 1981:365).  

Dannelse gennem motion og bevægelse 

Et nyt element i uddannelsen er motion og bevægelse, og det kan derfor være interessant at under-

søge, hvordan det kan bidrage til dannelse. Det fremgår eksplicit, at der på grundforløbet skal være 

motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter pr. undervisningsdag (BEK 1010, §18). Da vi ikke 

umiddelbart kan se en mening med det nye tiltag i dokumenterne, inddrager vi et af policydoku-

menterne, der udgør den sociale kontekst for styringsdokumenterne. Her tildeles ”Motion og be-

vægelse i undervisningen” en halv side, og der står fx, at ”Motion og bevægelse skal medvirke til at 

fremme sundhed hos de unge og understøtte motivation og læring” (Aftale 2014:7). Herudover er 

der givet eksempler på aktiviteter, og hvordan disse kan integreres i andre fag eller fremgå som 

særskilte aktiviteter. Det nye tiltag ligger i tråd med en samfundsmæssig dagsorden om sundhed. 

Samtidig synes tiltagene at rumme en forestilling om, at unge på erhvervsuddannelser har vanske-

ligheder med at få den motion, de har brug for. Motion og bevægelse kan tænkes at have et dobbelt 

formål ved at være gjort eksplicit i dokumenterne. Motion og bevægelse kan tale ind i den unges 

livsverden og være et udtryk for en almendannende tænkning, der skal klæde den unge på til det 

gode liv, et formål der rækker ud over arbejdsmarkedets behov og dermed ses i forhold til deres 

almene dannelse. Omvendt kan motion og bevægelse også tale ind i systemverdenen og være et 

være udtryk for, at den unge skal lære at optimere sig selv fuldt ud, også når det handler om at 

disciplinere sin krop, for at leve op til fremtidens arbejdsmarked. Eleverne forventes at overtage de 

overordnede dominerende holdninger om, hvad der er godt og skidt og gøre dem til sine egne. 
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Habermas fremhæver, at der skal være balance mellem system- og livsverdenen, da der kan være 

en risiko for, at systemverdenen koloniserer livsverdenen ved, at de strategiske og instrumentelle 

handlinger kommer til at styre, og at den kommunikative handlen derved bliver trængt i baggrun-

den. Det samme kunne gøre sig gældende i forhold til dannelsesaspekter. Her må der også være 

balance i synet på dannelse ud fra henholdsvis et system- og livsverdensperspektiv. Det stiller krav 

til den enkelte underviser og underviserteams sans og dømmekraft.  

Dannelse til et demokratisk subjekt 

I tråd med pointen, at dannelse i stor udstrækning ligger implicit, og som kommer frem i analysen 

gennem de valgte styringsdokumenter, oplever informanterne i fokusgruppeinterviewene, at dan-

nelsesbegrebet svæver som en lidt overordnet størrelse. En af vores informanter bringer erfaringer 

i spil fra sin deltagelse i erhvervspædagogik på diplomuddannelsen. Informanten fortæller, at de 

også her var omkring dannelsesbegrebet: 

Dannelse er jo skrevet ind i formålet i hovedbekendtgørelsen, i hvert fald det her med og 

medvirke til et demokratisk samfund og bidrage til den personlige udvikling … det er så-

dan noget alment dannelse, der er beskrevet … det er jo ikke sådan ført videre ned i andre 

i uddannelsesordninger [nej] ... Der er noget faglig dannelse, men men almen dannelsen, 

den står i hovedbekendtgørelsen og så ... den forsvinder faktisk sådan lidt ned i rækkerne 

i vores uddannelser [mm] (Interview:14). 

Generelt oplever vi informanterne som søgende i deres refleksioner over dannelsesaspektet, idet 

dannelse ligger implicit i deres uddannelsesplanlægning. En informant, som har været underviser i 

mange år, nævner fx, at hun faktisk aldrig har diskuteret dannelse før. Den manglende eksplicitering 

af dannelsesbegrebet i styringsdokumenterne gør dannelsesbegrebet mindre synligt og mindre til-

gængeligt i informanternes interaktioner om den nye reform. Det opleves som et abstrakt begreb, 

der ikke kan måles, og derfor kan det blive op til den enkelte underviser selv at afgøre, hvordan det 

tænkes og udmøntes. Som en af informanterne udtrykker det:  

Det jeg egentlig tror, at de fleste indtil nu har haft det primære fokus at uddanne til et 

erhverv [flere hm, ja]. Men men der er da mange af os, der også er meget fokuseret på, 

altså på dannelsesaspekterne [mm, mm] i det. Øhm lige så meget [mm mm] sådan har 

jeg det da personligt [mm mm] men jeg der er da der er da undervisere, som er meget 
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øhm øhm hvad hedder sådan noget, meget målrettet mod erhvervet, ik' [mm] (Inter-

view:17). 

Denne målrettethed mod erhvervet kan også ses i lyset af det, som en af informanterne kalder for 

”de 116 mål”. Det vil sige, at der er mange fagmål for elevens læring, som underviserne skal sikre, 

at eleven kommer omkring for at opnå en erhvervsfaglig kompetence ved den afsluttende prøve, 

hvilket kan bevirke, at det ikke skønnes muligt at fokusere på den mere almene del af dannelsen. 

Informanterne giver udtryk for, at der fremadrettet fortsat er tale om en helt absurd målstyring. 

”De 116 mål” kan ses som et udtryk for, at jo mere systemverdenen trænger sig på, jo mere kommer 

også livsverdenen til at blive reguleret af de målrationelle handlinger. De kommunikative handlinger 

har traditionelt set reguleret livsverdenen, og det øgede fokus på målstyring kan komme til at 

skubbe den kommunikative handlen til side.  

Det er ikke primært dannelse til et arbejdende subjekt, der præger informanternes interaktion om 

dannelsesaspektet i fokusgruppeinterviewene. En pointe i vores analyse af fokusgruppeinterviewet 

er, at informanterne taler sig ind i et demokratisk menneskesyn, hvor uddannelse gerne må være 

noget, eleverne gør for deres egen skyld og egen personlige udvikling og ikke kun for at gøre sig 

samfundsnyttige. De ser mennesker som forskellige og fremhæver, at uddannelsen hjælper ele-

verne med at begå sig i denne forskellighed. Informanterne er optagede af, at flere af deres elever 

får et personligt udbytte af undervisningen, der rækker ud over at komme ud at få et arbejde, ”ud i 

hamsterhjulet” som en informant udtrykker det. De har flere eksempler på elever, der fortæller, at 

de med uddannelsen får bedre mulighed for at begå sig i samfundet på en række områder. Eleverne 

bliver mere selvhjulpne, da de lærer at tage bussen, at cykle og at finde rundt. Som en informant 

udtrykker det, så bliver de ”herre i deres eget liv” (Interview:23). Eleverne bliver også opmærk-

somme på sunde kostvaner, får mere lyst til at røre sig, og nogle bruger uddannelsen til at komme i 

gang med at tabe sig. Der er også eksempler på elever, der bruger deres nye viden om kommunika-

tion til at reflektere over, hvordan de kommunikerer derhjemme med mand og børn, og så er der 

elever, der kommer med ”en dagsorden om, at jeg skal blive selvforsøgende” (Interview:22-23). En 

informant nævner dog også, at hun oplever, at ”det er et fåtal af eleverne, der interesserer sig for 

verden, det handler mere om det nære” (Interviw:19). Hertil fremhæver en anden informant elever, 

der har stor interesse i at lære om det demokratiske samfund: 
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Ja, så vil jeg citere elevs navn for at sige, at (hoster lidt) jeg har været glad for at være 

her, nu er jeg ikke længere turist i Danmark, nu er jeg dansk [flere ja, ja] eller nu er jeg 

medborger [ja, ja] griner lidt - jeg får kuldegysninger [ja] (Interview:19). 

Informanternes eksempler på, at uddannelsen giver eleverne et personligt udbytte kan forstås i ly-

set af Negts sociologiske nyformulering af det eksemplariske princip som et alment begreb om men-

neskers hverdagslæring som social læring (Nielsen 1997:287-288). Uddannelse skal være en produk-

tiv bearbejdningsproces for den lærende, hvor man bevidst kan bearbejde sin egen realitet med 

henblik på at gøre noget ved den. Der er altså tale om bevidsthedsdannende processer, hvor Negts 

intention er, at læreprocesser skal indholdsbestemmes af de mennesker, der indgår i dem (Negt 

1997:5). Denne tilgang peger på, at uddannelse også skal åbne mulighed for at være en strategi for 

håndtering af hverdagslivet (Olesen 1997[1985]:296). Umiddelbart lægger informanterne sig op ad 

denne forståelse, idet de er opmærksomme på betydningen af, at eleverne selv er medskabere af 

meningen i uddannelsen og kan bearbejde egen realitet. Denne tænkning kan lede os videre til in-

formanternes drøftelse af det nye tiltag med motion og bevægelse, et tiltag vi også har behandlet i 

vores analyse af dokumenterne. Informanterne skønner, at nogle elever kan opleve det som en mu-

lighed for at ændre livsstil, men det er ikke nødvendigvis alle, der kan overkomme de nye udfordrin-

ger.  I lighed med vores pointe om motion og bevægelse i analysen af dokumenterne, hvor vi nåede 

frem til, at det nye tiltag ligger i tråd med en samfundsmæssig dagsorden om sundhed, og måske 

ud fra en forestilling om, at unge på erhvervsuddannelserne ikke selv kan finde ud af at få den mo-

tion, som de har brug for, siger informanterne: 

En blanding af noget sundhedspolitisk og [ja] man ved jo, at den her målgruppe – i hvert 

fald i vores [ja] erhvervsuddannelserne generelt, ik’, dem der ligger lavest i sundheden, 

ik’. Ja det er vel også lidt i tråd med folkeskolereformen [ja, ja] og sådan [mere undervis-

ning og mere fysisk aktiv] ja lige præcis (Interview:11).  

Informanterne er optaget af mangfoldigheden i elevgruppen og særligt af det vilkår, at der er elever, 

for hvem et demokratisk samfund ikke er en selvfølge. En informant holder fast i, at den demokra-

tiske dannelse skal tænkes med inden for de vilkår, der nu en gang er: 
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Det er jo faktisk også noget med, os undervisere skal gribe i egen barm [mm] i forhold til 

at have det her for øje, at øh at de skal kunne aktivt medvirke i et demokratisk samfund 

(Interview:19).  

Her hjælper informanterne hinanden med at tale frem, hvordan den demokratiske tænkning kan få 

en større synlighed inden for de mål og rammer, som uddannelsen fremadrettet bliver en del af. 

Det fremhæves, at denne del af dannelsen er et vigtigt element i uddannelsen, også når det handler 

om at klæde eleverne på til at stemme. De skal kunne sætte sig ind i, hvilken betydning deres kryds 

får for fx deres arbejdsvilkår, og hvordan samfundet prioriterer deres arbejdsfelt. Her lægger infor-

manterne sig tæt op af Negts syn på, at demokrati er et mål med læreprocessen, og at det også er 

vejen til at nå målet (Nielsen 1997:304). Informanterne når ved en fælles forståelse frem til, at dan-

nelsesaspektet er betydningsfuldt og italesætter, at dannelsesaspektet er udgangspunktet for ve-

jen, som eleven skal gå. 

Dannelse og personlige kompetencer 

Vi kan læse frem af interviewet, at informanterne også lægger vægt på, at uddannelsen kan bidrage 

til det at kunne samarbejde, at kunne arbejde selvstændigt og være under uddannelse, være under 

udvikling, og herved har en almen dannende funktion. De oplever i dag, at den grundlæggende dan-

nelse, som vi mest ser som en socialisering ind i fællesskabet, ikke altid er til stede, og de efterlyser 

de mål for personlige kompetencer, som eksisterede i en tidligere udgave af uddannelsesordningen, 

før en revision af social- og sundhedsuddannelsen i 2012. Denne uddannelsesordning angav ud-

viklingsmål for de personlige kompetencer. En af informanterne fortæller, at: 

Jeg havde brug for at tale med en elev i forhold til elevens adfærd, og da de personlige 

kompetencer øhm ikke længere findes, kan man sige i bekendtgørelsen, så må jeg gribe 

fat i ordensreglerne … at respektere andre, og hvordan vi møder andre øhm, og det 

måtte jeg så ty til, så jeg tænker, jeg synes ikke, det behøvede at hedde ordensregler … 

(Interview:23-24). 

Ordensreglerne bliver her brugt som baggrund for disciplinering eller måske nærmere som en soci-

alisering ind i fællesskabet. I vores pointe om ordensregler i analysen af dokumenterne, nåede vi 

frem til, at Habermas er kritisk over for styringsmedier, som ordensreglerne er et eksempel på, der 

trænger den kommunikative handlen i baggrunden, idet han fremhæver, at det kan ende med at 
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blive et demokratisk problem, at den målrationelle handlen er afkoblet fra livsverdenen og dermed 

fra en sproglig handlingskoordinering. Måske handler det om i den nævnte situation, at fraværet af 

de store fortællinger, som Negt også beskriver som erosionskrisen, kræver at kunne mødes om et 

dokument med ordensregler, der udgør en autoritet. Vi har i dag hver vores fortælling med os, som 

handler om, hvordan vi er sammen med andre mennesker, og derfor kan informanten opleve, at 

hun ikke kan mødes med eleven uden et styringsmedie at støtte sig til, da eleven kan have sin egen 

fortælling med sig, der adskiller sig fra informanten og uddannelsesinstitutionens normer. På denne 

måde kommer der en teknificering ind i interaktionen mellem underviser og elev, hvis mødet afkob-

ler den sproglige handlingskoordinering. Dette eksempel med ordensreglerne kan også være med 

til at belyse det tab, som informanterne oplever i forbindelse med, at de personlige kompetencer 

ikke længere fremgår eksplicit, hvilket de oplever, gør det vanskeligere for dem at kunne arbejde 

med denne side af dannelsesaspektet.  

Informanterne taler sig i fokusgruppeinterviewet frem til, at dannelsesaspektet kunne være et tema, 

som skolen tog op til diskussion på et mere overordnet plan. En sådan diskussion kunne også sætte 

fokus på at udarbejde et fælles værdigrundlag, som kunne fremme, hvilke forventninger der er til 

hinanden. Altså nogle etiske regler, som man kan holde fast i og vise en vej, man skal, i stedet for at 

synliggøre alt det, man ikke skal, som i et eller andet omfang sker med ordensregler. En informant 

mener, at det er vigtigt, at en klasse selv først får lov til at udtrykke klassens værdisæt eller spille-

regler, før man inddrager skolens værdigrundlag eller ordensregler, så eleverne har mulighed for at 

opnå en større tilknytning, da de selv har været med i processen. Og så kan de forhåbentlig gen-

kende deres egen aftale i skolens værdigrundlag. Denne proces taler ind i en kommunikativ handlen, 

hvor processen fordrer en sproglig handlingskoordinering, som foregår på livsverdensniveau og kan 

være med til at danne mennesker ind i en demokratisk tænkning. Samtidig er processen også et 

udtryk for balance mellem livsverden og systemverden. Habermas arbejder med to forskellige typer 

af handlinger, den målrationelle og den kommunikative handlen, og ser dem som hinandens kom-

plementaritet, idet de begge er nødvendige i et moderne samfund, dog er balancen mellem dem 

vigtig. En balance, der ses i den samhandling, hvor system- og livsverden påvirker hinanden gensi-

digt. En informant nævner, at det hører med til dannelsestanken, at man viser, at man gerne vil 

være en del af fællesskabet ved at bidrage med noget på sin uddannelsesinstitution, men det har 
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vist sig svært at få etableret elevråd (Interview:30-31). Derved kan denne balance dog i praksis være 

en udfordring. 

I fokusgruppeinterviewene ser vi et dannelsesideal, der retter sig både mod dannelse til et arbej-

dende og til et demokratisk subjekt. Fokusgruppeinterviewene adskiller sig fra styringsdokumen-

terne ved eksplicitere et dannelsesideal, der handler om, at uddannelse gerne må være noget, ele-

verne gør for deres egen skyld og ikke kun for at gøre sig samfundsnyttige. Dannelsen må således 

være udgangspunktet for uddannelsen og vise vejen, som eleverne skal gå.  

5.2 Tema 2: Dilemmaer i læringsforståelsen  

Med afsæt i det empiriske materiale har vi uddraget nogle dilemmaer mellem uddannelsestænknin-

gen, som den kommer til udtryk i reformen, og undervisernes forestillinger om uddannelse. Vi har 

valgt tre af disse ud, som her vil blive behandlet hver for sig med inddragelse af empiri fra både 

styringsdokumenter og interviews. Det første dilemma har vi kaldt ’Læring på egne præmisser eller 

i fællesskab’. Det handler om, at der både tales om holdfællesskaber og individuelle uddannelses-

planer. Det andet har vi kaldt ’Individualisering eller fællesgørelse af læringsudfordringer’. Dette 

kommer til udtryk ved, at der i styringsdokumenterne tænkes i individuelle løsninger i forhold til 

elever, der har det svært, mens informanterne tænker i fælles løsninger på samme udfordringer. 

Endvidere har vi valgt at beskæftige os med et dilemma i relation til en forståelse af, hvordan elever 

lærer bedst, under en overskrift vi har kaldt ’Forestillinger om effektiv læring: teori overfor praksis 

og lærerstyring’.  

Læring på egne præmisser eller i fællesskab 

I styringsdokumenterne er læringssynet i overvejende grad præget af individualitet og linearitet, og 

målet er, at eleverne kommer gennem uddannelsen så hurtigt som muligt. Læringssynet kan beskri-

ves som objektgørelse af de lærende subjekter. Der skal gøres noget med eleverne, de skal et be-

stemt sted hen og på en bestemt måde. Dette kan ses som en teknificering af livsverdenen, hvilket 

for Habermas bliver et potentielt demokratisk problem. Undervisernes læringssyn adskiller sig på 

nogle punkter fra det læringssyn, der optræder i styringsdokumenterne. De er i første omgang op-

tagede af, hvordan de elever, der har andre forudsætninger for uddannelse, skal mødes, og hvordan 

underviserne skal håndtere det øgede fokus på individualisering af uddannelsen. De oplever det 

som et skift i forhold til den hidtidige måde at tilrettelægge uddannelse på, og de betragter eleverne 
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som lærende subjekter. Den kontekstuelle og situationsbestemte læring, som Negt taler for, er pres-

set af den tænkning, der optræder i styringsdokumenterne, idet der tænkes individuelt og lineært, 

hvilket også kan være med til at presse subjektforståelsen.  Den kommunikative handlen er udfor-

dret i styringsdokumenterne, idet der lægges mere vægt på de målrationelle handlinger, mens den 

i højere grad bliver talt frem i fokusgruppeinterviewene. 

Holdfællesskaber beskrives i styringsdokumenterne som et betydningsfuldt afsæt for læring, samti-

dig med at der tales om en individuel uddannelsesplan og øget undervisningsdifferentiering. De 

voksne skal gennem deres uddannelse så hurtigt som muligt, hvorimod uddannelsen for de unge er 

blevet et halvt år længere, men også med mulighed for afkortning. Afkortningen sker på baggrund 

af en realkompetencevurdering (BEK 1010:§38 stk. 5-6). I policydokumenterne italesættes det som 

et led i bestræbelserne på at højne det faglige niveau. 

Forestillingen om, at holdfællesskaber vil styrke det faglige og sociale miljø, kommer blandt andet 

til udtryk i, at ”undervisningen i grundforløbets 1. del skal forankres i holdundervisning til udvikling 

af et fagligt og socialt fællesskab” (BEK 1010:§20 stk. 3). Dette udfoldes ikke nærmere, men samtidig 

beskrives en individualisering af uddannelsen, i og med at der lægges op til øget undervisningsdif-

ferentiering og øgede muligheder for at deltage på talentspor og afslutte fag på ekspertniveau.  

Holdfællesskaberne skal også ses som led i rekrutteringen, idet man forestiller sig, at unge får større 

lyst til at vælge en uddannelse, hvor der er en ungdomskultur, der minder om den, der er på gym-

nasierne. Det er et synspunkt, der findes eksplicit i Aftaleteksten (Aftale 2014:5-6). Det er svært at 

se, hvor stærkt eller betydningsfuldt det faglige og sociale fællesskab kan blive, når eleverne samti-

dig tænkes at skulle tage uddannelsen på forskellige niveauer og med en personlig uddannelsesplan, 

”som udarbejdes på grundlag af elevens forudsætninger” (LBK 157:§13). Det betyder, at uddannel-

sesforløb vil blive mere individualiserede.  

Det læringssyn, som træder frem af dette, er modsætningsfuldt: på den ene side er der en forestil-

ling om, at læring sker i fællesskaber, og på den anden side at læring er noget individuelt. Det vil 

sige, at viden er noget, der kan hentes, og at viden kan være afsluttet, så hvis man en gang har mødt 

eller lært noget, så er det ikke nødvendigt at gentage denne læring. Der gøres i styringsdokumen-

terne ikke meget ud af, hvordan læring på hold skal ses, ud over at det bidrager til et socialt lærings-

miljø, som minder om andre ungdomsuddannelser. Negts læringssyn peger i en anden retning.  Han 
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er optaget af læring i fællesskaber og i forbindelse med redegørelsen af det eksemplariske princip, 

siger han, at læreprocessen kan være med til at gøre elevernes egne erfaringer eksplicitte, så de 

finder ud af, at deres oplevelser og problemer måske er fælles, og at de kan behandle dem kollektivt.  

At behandle dem kollektivt betyder endvidere at forholde sig kritisk til disse erfaringer, altså om 

vilkårene for arbejdet er rimelige. Hans læringsforståelse indebærer også, at de mennesker, der er 

i en læreproces, skal være med til at indholdsbestemme læringen (Negt 1981:5). Dette læringssyn 

kan karakteriseres som processuel og kontekstafhængig. Det ekspliciteres ikke i styringsdokumen-

terne, at viden er noget, man kan have brug for at arbejde videre med, eller at viden kan forstås på 

en anden måde, hvis den optræder i en ny kontekst, sådan som Negt taler om. Længere uddannel-

sesforløb kan give mulighed for den eksperimenteren og for de prøvehandlinger, som Negt itale-

sætter som væsentlige. I styringsdokumenterne tales der om højere faglighed og mere lærestyret 

undervisning. For de voksne er muligheden for eksperimenteren begrænset, fordi deres forløb bliver 

afkortede.  Når Negt taler om tid i forhold til læring, handler det blandt andet om, at der er brug for 

tid til at lave omveje. 

For at læring kan blive til en vedvarende forandring, er der brug for, at den sættes i relation til alle-

rede kendt viden. Det læringssyn, der kommer til udtryk i ’mest mulig godskrivning for voksne’, kan 

ses som et lineært læringssyn, der netop ikke tager højde for, at læring etableres ved, at kendt viden 

udfordres og beriges af nye ideer, sådan som Negts læringssyns lægger vægt på. Han mener, at 

udgangspunktet for læring er de umiddelbare erfaringer, der bliver bearbejdet til middelbare erfa-

ringer, gennem teoretiske og reflektoriske bearbejdninger. I den læringsforståelse, der præsenteres 

i styringsdokumenterne, er der ikke gjort tanker om, hvordan de allerede erhvervede middelbare 

erfaringer kan sikres en teoretisk og reflektorisk forarbejdning, og dermed blive gjort til en del af 

læringen. Det understøtter det, vi kalder et lineært læringssyn, hvor det er muligt at sætte kryds på 

en tjekliste, for at noget er gennemført, men at elementerne på tjeklisten ikke bringes i spil i forhold 

til hinanden. 

Uddannelse på flere niveauer 

Dilemmaerne mellem en uddannelse, der lægger vægt på både individualitet og fællesskab, er som 

sagt ikke noget, der påpeges i styringsdokumenterne, men informanterne er opmærksomme på di-
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lemmaet. De er optaget af den passus i styringsdokumenterne, der hedder, ”alle skal blive så dyg-

tige, de kan” (BEK 1010:§1). De peger derved på et dilemma mellem individualitet og tanken om 

holdfællesskab. Det får den konsekvens, at forskellige fag i uddannelsen skal kunne tages på forskel-

lige niveauer ud fra præstationsstandarderne (Ibid.:§34). Eleverne har endvidere mulighed for at 

vælge et talentspor. Informanterne taler om, at reformen kommer til at kræve mere individoriente-

ret undervisning, og de bemærker, at der tales om læring for den enkelte frem for den fælles un-

dervisning.   

Altså det er jo nyt for mig at tænke talent, og vi har jo haft fokus på øget gennemførelse 

og fastholdelse, og alle skulle gå med igennem, og der er talenttanken, og ekspertniveau 

nyt øh tænker jeg i vores tænkning og vores uddannelse, (hm, hm) øhh, det skal, det skal, 

det er da sådan noget, man lige skal vænne sig til (hmm) (Interview:5-6). 

Dette forandres med et øget fokus på den enkelte elev og med den nye målgruppe. Også opdelingen 

mellem unge og voksne har informanternes opmærksomhed, og det er noget, de ser på med be-

kymring. De har erfaring med, at de unge og de voksne, på trods af en umiddelbar skepsis, ofte 

ender med at værdsætte lige netop det element ved uddannelsen, fordi de indser, at de har lært 

meget af hinanden: 

Både yngre og erfarne og uerfarne gamle og hvad ved jeg i en stor pærevælling har pro-

fiteret af hinandens samvær (hm) altså faktisk endt med at respektere de andre rigtig 

meget, og det har givet en smaddergod ballast i forhold til, at de skal ud og være i den 

virkelighed, hvor der er så mange forskellige mennesker de skal omgås (Interview:8-9).  

De giver udtryk for, at der med reformen vil være bedre mulighed for at give de dygtige elever nogle 

særlige tilbud og i højere grad tilgodese dem, og de er på den ene side begejstrede for det øgede 

løft til uddannelsen, som nye og øgede krav kan bidrage med. Samtidig virker de triste over, at en 

gruppe elever, som de har på uddannelsen nu, og som klarer sig godt, ikke længere vil kunne komme 

ind. Den læringsforståelse, der dermed kommer til udtryk, er, at det ikke kun er formelle kvalifikati-

oner, der kan sikre en tilstrækkelig læring, men også andet som kan beskrives som motivation, der 

har en betydning for, hvem der klarer sig godt. Informanternes syn på læring har fokus på, at læring 

foregår i fællesskaber, hvor de enkelte subjekter bidrager med hver deres kunnen. Informanterne 
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oplever, at når læringsfællesskabet mellem unge og voksne forsvinder, så mister både eleverne og 

underviserne noget.  

Individualisering eller fællesgørelse af læringsudfordringer 

Kun 52 % af de elever, der starter på erhvervsuddannelserne gennemfører uddannelsen, hvilket 

man med de ”fire klare mål” ønsker at ændre på (Aftale 2014:3-4). Der er forskellige bud på, hvad 

der er årsag til det store frafald. Et bud er, at elverene kommer med for dårlige faglige forudsætnin-

ger, hvilket man søger at løse ved at stille krav om beståede karakterer i dansk og matematik. Men 

der er en opmærksomhed på, at også elever, der klarer adgangskravet, kan have vanskeligheder, 

som skolerne på forskellig vis skal hjælpe eleverne over. Det er et vigtigt element, at gennemførel-

sesprocenten bliver højere, og i styringsdokumenterne tales det frem, at eleverne skal rådgives un-

dervejs som hjælp til at gennemføre. Denne fortælling om fastholdelse handler om, at det er vigtigt 

at rådgive og støtte eleverne til at blive i en uddannelse. Styringsdokumenterne giver dermed udtryk 

for, at der kan være ’fejl’ ved eleverne, som nogle mere kompetente kan hjælpe dem med at få 

’rettet’. Det betyder ikke, at den enkelte mentor eller vejleder objektgør den konkrete unge, men 

på styringsdokumentniveau ser vi, at eleverne betragtes som objekter, der kan styres og kontrolle-

res, for at uddannelserne kan leve op til målene om en øget gennemførelsesprocent, og det betyder, 

at løsningen på problemerne bliver individualiseret. I forhold til Negt og Habermas’ syn på subjektet 

kan den læringsforståelse, der kommer til udtryk i forhold til de unge, mest ses som en objektgørelse 

– der skal gøres noget ved de unge. 

I fokusgruppeinterviewet kommer en anden tilgang til elever, der har svært ved at være i uddan-

nelse, til syne. Informanterne er i højere grad optaget af de udfordringer, der er, fx i forhold til ele-

vernes forudsætninger for læring, og de tænker fællesskabet som en mulig vej til at etablere læ-

ringsmuligheder. Informanterne oplever, at flere elever har svært ved at være i en læringssituation, 

der kræver fordybelse. ”Det er svært for dem at være i den proces … de har så dårlige oplevelser 

med ting, de ikke kan løse” (Interview:28). Ifølge informanterne er det elevernes historie med dår-

lige skoleoplevelser, der bidrager til frustration i læreprocesserne. De fortæller, at de har gode er-

faringer med at indgå i en tættere relation med denne gruppe af elever, så de får hjælp og støtte til 

at arbejde med processen og oplever, at underviseren er til stede og til rådighed: 
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For nogle skal forstyrres og andre skal virkelig holdes [ja] i hånden [ja] det må godt tage 

et stykke tid det her, man må godt sidde og være lidt uenige om tingene og ikke vide, 

hvad vi skal sige og skrive og fortælle om ved fremlæggelsen, vi må lige tale om, hvad 

der foregår [ja] det er en del af processen. Ja der er mange, der ikke kan lide den der 

frustration.  Ja og som simpelt hen ikke kan bære den, ik’. Den er altså også anstren-

gende” (Interview:29). 

Underviserne forsøger altså at støtte elever, der har det svært i uddannelsen i den konkrete lærings-

kontekst og altså i den fælles læringsproces. Ved at guide og udfordre eleverne i processen og 

hjælpe dem til at forstå de koder og de forventninger, der er til uddannelsen, kan eleverne i højere 

grad forblive subjekter i deres egen læringsproces.  

Når vi trækker på den del af Negts læringsforståelse, hvor han beskriver læringssituationer som et 

frirum, kan vi konstatere, at det er et andet læringssyn, der er på spil i den aktuelle uddannelsesdis-

kurs. Hvor Negt lægger vægt på muligheden for at eksperimentere, foretage prøvehandlinger, ana-

lysere problemer og fordybe sig i emner, og dermed taler sig ind i Habermas’ teori om den kommu-

nikative handlen, så er uddannelsestænkningen i styringsdokumenterne i højere grad underlagt de 

målrationelle handlinger. Underviserne er optaget af fordybelsen og en produktiv bearbejdnings-

proces. De lader ikke eleverne slippe med at have løst opgaven på et overfladisk niveau, men sætter 

sig sammen med dem og udfordrer og guider til en dybere forståelse. En af de vanskeligheder, ele-

verne kan have i forhold til at være i læring, kan være uddannelsens sprog. Negt taler, med henvis-

ning til Bernstein om, at uddannelsessproget kan være en stor udfordring for mange, der kommer 

fra et uddannelsesindifferent miljø. Uddannelserne er, ligesom andre dele af det offentlige system, 

styret af det formale sprog, som udspringer af og vedligeholdes af samfundsgrupper, der har en 

tradition for uddannelse (Negt 1981:78). Herved retter Negt også opmærksomheden mod den kul-

turelle barriere, der kan være i forhold til uddannelse, og viser, at barrierer mod læring ikke så meget 

skal ses som et individuelt anliggende, men et socialt og kulturelt anliggende. Kortest mulig uddan-

nelse for voksne kan dermed være et problem, idet praktisk erhvervserfaring ikke nødvendigvis gi-

ver den sproglige formåen, der sikrer succes i en uddannelsessammenhæng. I lyset af den lærings-

forståelse ser det ud til, at inddragelse af de lærendes erfaringer i undervisningen er en mere de-

mokratisk vej at gå end at tilbyde de enkelte elever psykolog eller mentor. 
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Forestillinger om effektiv læring: teori over for praksis og lærerstyring 

En læringsforståelse gennemsyrer hele beskrivelse af uddannelsen, nemlig hvordan teori og praksis 

betragtes som gensidige størrelser, der skal berige og udfordre hinanden. I loven beskrives fx, at 

”skoleundervisningen skal …. på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk un-

dervisning” (LBK 157:§22). Dette læringssyn skal tænkes ind i alle dele af uddannelsen, og undervis-

ningen skal ”tilrettelægges med vægt på at styrke elevernes evne til at koble teori og praksis” (BEK 

1010:§66). Det peger på en anvendelsesorienteret læringsforståelse, som dels er præget af et kon-

kret formål: eleverne skal kun lære det, de konkret skal anvende, og omvendt skal de problemstil-

linger, de møder i erhvervet kunne løses gennem den viden, de tilegner sig i skolen. Der lægges vægt 

på viden, der retter sig mod en konkret praksis, hvilket peger på en forståelse af, at uddannelsen 

skal danne til et konkret arbejdsmarked. Viden for videns skyld tillægges ikke værdi.  

Hvis vi skal prøve at forstå ovenstående i relation til det eksemplariske princip, kan vi se, at der 

mangler præcise beskrivelser af, hvordan koblingen mellem teori og praksis konkret skal tænkes. 

Hos Negt er der specifikke krav til inddragelse af eksempler, og for ham er casebaseret læring, hvor 

man indhenter tilfældige eksempler fra praksis, ikke nødvendigvis redskabet til at se det almene i 

de konkrete erfaringer. Det eksemplariske princip medtænker det historiske realitetsindhold og re-

flekterer dette på en kritisk måde (Nielsen 1997:269). Det vil altså sige, at inddragelse af praksis 

kræver en kritisk analyse og stillingtagen til den.  Det fremgår ikke nærmere af styringsdokumen-

terne, hvordan man forestiller sig, at teori skal kobles med praksis, men det fremgår, at målet er 

bedre forståelse af teorien ved at arbejde med eksempler. I loven beskrives ”praktisk og teoretisk 

undervisning som sigter på ... give eleven specifik erhvervskompetence” (LBK 157:§26 stk. 3). I det 

eksemplariske princip handler det ikke bare om at omsætte teoretisk viden til praksis eller koble 

teoretisk viden til praktiske eksempler, men i høj grad om at kunne forholde sig reflekteret og kritisk 

til sine egne erfaringer. I det øgede fokus på en undervisning tilrettelagt mere praksisnært kunne 

man forestille sig, det ville være en mulighed, men det er tilsyneladende ikke den måde, man tænker 

praksisnær undervisning på. Styringsdokumenterne forholder sig endvidere ikke til den udfordring, 

at de unge elever sandsynligvis ikke har praksiserfaringer at trække på, før de har gennemført deres 

praktik.  



Uddannelsespolitik og dannelsesidealer  Annelise Arent & Ilse Jæger 
Masterprojekt Uddannelse og Læring  RUC 29. maj 2015 

43 
 

I styringsdokumenterne beskrives det detaljeret, hvor meget lærestyret undervisning eleverne skal 

have, og hvordan denne lærestyring skal forstås. Eleverne skal have ”et gennemsnitligt minimums-

timetal på 25 klokketimer pr. uge fra august 2015 og 26 klokketimer pr. uge fra august 2016” (BEK 

1010:§17). Denne præcisering og detaljeringsgrad siger noget om det læringssyn, der ligger under 

denne uddannelsestænkning, nemlig at eleverne lærer bedst ved lærerstyret undervisning. Det kan 

endvidere virke paradoksalt, at lærerstyret undervisning i den grad bliver talt op, samtidig med at 

fokus og dermed målingen er rettet mod elevens viden, færdigheder og kompetencer, og ikke mod 

hvad de er blevet undervist i.  

I interviewet taler informanterne meget lidt om forholdet mellem teori og praksis. De italesætter 

kun, at der i praktikken kan være et teoretisk underskud: ”Jeg er ikke uenig med dig i, at det ikke 

altid er, at teorien vægtes så højt ude i praktik, det er korrekt” (Interview:26). De er altså opmærk-

somme på, at det ikke kun er skolen, der skal indtænke praksis, men også at praksis bør arbejde 

med teori. Den forståelse kan relateres til Negts læringsforståelse, idet han taler for, at de umiddel-

bare erfaringer skal forstyrres og reflekteres gennem teori for at blive til middelbare erfaringer.  

Denne teori-praksisforståelse ser vi også som en udfordring for det læringssyn, Habermas har. Han 

lægger vægt på, at de lærende gennem uddannelse skal have mulighed for at blive dannet til at 

kunne agere selvstændigt og reflekteret. Han hævder, at det kræver, at eleverne får mulighed for 

at arbejde med ikke-formålsbestemt forståelse, altså spørgsmål og temaer, der ikke har et bestemt 

svar eller endemål. Objektgørelse af de lærende subjekter bliver på samme måde som teknificering 

af livsverdenen for Habermas et potentielt demokratisk problem.  

5.3 Tema 3: Uddannelse til fremtiden  

I det tredje tema ’Uddannelse til fremtiden’ har vi valgt at undersøge, hvordan det empiriske mate-

riale kan bidrage til at belyse uddannelsernes fokus på arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige krav 

(LBK 157 §1, stk. 4). Denne analyse skal hjælpe os med at undersøge vores problemformulering, når 

det handler om uddannelsernes centrale position i den globale konkurrence. Vi har valgt at fokusere 

på nogle af de paradokser, som kommer til udtryk i reformen, og som taler ind i dette tema. Disse 

paradokser vil vi behandle hver for sig med inddragelse af empiri fra både styringsdokumenterne og 

fokusgruppeinterviewene. Det første paradoks har vi kaldt ’Erhvervsuddannelsernes to ben’, hvor 
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vi kigger nærmere på det perspektiv for uddannelserne, at de skal uddanne til det kommende ar-

bejdsliv, samtidig med at de skal give kompetencer til videreuddannelse. I det andet paradoks ’Ar-

bejdsliv eller videreuddannelse’ har vi fokus på, hvorvidt henholdsvis empirien fra styringsdokumen-

terne og fokusgruppeinterviewene udtrykker, at dette dobbelte perspektiv på uddannelserne væg-

tes. 

Erhvervsuddannelsernes to ben 

Erhvervsuddannelserne er i en særlig kontekst, der gør, at man kan sige, at de har et dobbelt formål. 

Det betyder, at uddannelserne skal kunne gå på to ben, et rettet mod arbejdslivet og samtidig et 

rettet mod videreuddannelse. Denne pointe underbygges i formålet i erhvervsuddannelsesloven 

(LBK 1309:§1, stk. 2, pkt. 1, 4 og 6).  

Uddannelsernes opgave er at give eleverne kvalifikationer til at kunne begå sig i et arbejdsliv, der er 

i løbende udvikling, og hvor både de erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer skal vægtes. Der er 

således tale om en generalistuddannelse, hvor de enkelte uddannelser skal ”tilrettelægges med en 

betydelig bredde” (LBK 1309:§15). Uddannelsen skal kunne tilgodese et arbejdsmarked, der kan 

have skiftende behov for kvalifikationer, og uddannelsen skal også give grundlag for videreuddan-

nelse. Her lægges op til, at erhvervsuddannelsen ikke nødvendigvis ses som slutmålet for uddan-

nelse. Flere steder i loven underbygges videreuddannelsesperspektivet, så der ikke er tvivl om, at 

der fra politisk side også er dette sigte med erhvervsuddannelserne. Med EUD-reformen er der et 

ønske om at tiltrække en ny gruppe elever, og derfor er det vigtigt, at elever ikke oplever, at døre 

bliver lukkede, fordi de vælger en erhvervsuddannelse. Dette understøtter en strategisk tænkning 

om uddannelse, hvor flere af de elever, der i dag vælger en gymnasial uddannelse, i stedet skal 

vælge en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen. Disse elever er attraktive, fordi de har de 

grundlæggende færdigheder, der kan gøre dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse og 

være med til at højne det faglige niveau for færdiguddannede.  Et væsentligt incitament for at til-

trække denne gruppe er, at der bliver mulighed for EUX, som skal være et tilbud om ”at gennemføre 

studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence” (LBK 

1309:§33a, stk. 1). De unge skal vide, at det fortsat vil være muligt at søge ind på videregående 

uddannelser, og det er denne sikring, muligheden for en EUX skal give dem. Det kan bemærkes, at 
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der ikke er opsat mål for, at en bestemt procentdel af eleverne skal fortsætte på videregående ud-

dannelser, men der er et mål om, at ”andelen af de dygtigste elever … skal øges år for år (Aftale 

2014:4). Dette kan ses som udtryk for et politisk kompromis, for nok skal muligheden for videreud-

dannelse være til stede, men samtidig er det væsentligste signal, at vi får flere dygtigere faglærte. 

Habermas og Negts teorier hjælper os ikke til at pege på, om det er godt, at individet på den måde 

underlægges en samfundsøkonomisk tænkning. De er derimod optagede af, at uddannelse skal 

være for alle, og deres pointer er at danne demokratiske borgere, der kan deltage i samfundslivet. 

Dette målrationale kan medføre, at der fremover vil være flere, som ikke får adgang til disse uddan-

nelser. I reformen italesættes det ikke tydeligt, hvad der skal ske med de voksne, som ikke får ad-

gang. Der beskrives særlige forløb for de unge, der mangler de adgangsgivende kompetencer, og 

det italesættes, at folkeskolereformen skal bidrage til, at mange flere får de nødvendige kompeten-

cer (Aftale 2014:3). 

Dygtigere faglærte 

At et formål med EUD-reformen er, at den faglærte arbejdskraft skal være dygtigere, mere innova-

tive og mere internationalt orienterede, bliver foldet nærmere ud i hovedbekendtgørelsens formål: 

Stk. 2. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforbere-

dende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mo-

bilitet og elevens behov på en sådan måde, at eleven bliver så dygtig som muligt  

Stk. 3. … skal bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer … og 

erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed (BEK 1010:§ 1, stk. 2 og 

3). 

Indførelse af højere niveauer, talentspor og træning af faglige kompetencer til konkurrencer bliver 

gjort eksplicit i reformen af erhvervsuddannelsessystemet. Alle skal ikke nødvendigvis det samme, 

men skal have mulighed for at dygtiggøre sig og erhverve kompetencer, der matcher deres indivi-

duelle forudsætninger. Ved tilrettelæggelse af undervisningen medtænkes differentiering, og det 

skal være muligt for eleverne at vælge undervisning på højere niveau i de enkelte fag (LBK §28). 

Højere niveauer uddybes i hovedbekendtgørelsen ved også at medtænke talentspor og ved, at ”sko-

len tilbyder uden for den almindelige undervisningstid eleverne intensiv træning i relevante faglige 

kompetencer som forberedelse til deltagelse i konkurrencer” (BEK 1010 §36 stk. 2). 
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En styrkelse af erhvervsuddannelserne taler sig ind i den uddannelsespolitiske tænkning, som vi be-

skriver i problemfeltet. Som nation er det vigtigt at sikre, at vi har den rigtige arbejdskraft til rådig-

hed. EUD-reformen kan ses i denne kontekst, hvilket vi henter begrundelse for i DA og LO’s udspil 

til en reform. Her nævnes det, at Danmark kan komme til at mangle ”op mod 215.000 med en er-

hvervsuddannelse i 2040” (DA & LO 2013:2). Det taler endvidere ind i en forståelse af, at erhvervene 

også udvikler sig hurtigt for at klare sig i den globale konkurrence, og at der derfor er brug for fag-

lærte med mere innovative kompetencer. 

Informanterne mener, at det gavner uddannelsens renommé, at niveauet bliver hævet, men samti-

dig kommer nogle elever ikke ind, trods både personlig og faglig succes. Informanterne er enige om, 

at reformens formål er at højne uddannelsen og sikre, at flere unge vælger den, og det synes de ikke 

er dårligt. Men de er kritiske over for det, som de kalder ”det bliver lidt på de voksnes bekostning” 

(Interview:7). For underviserne får reformens højnelse af niveauet den konsekvens, at de i højere 

grad skal fokusere på en øget faglighed: 

Altså reformen giver enormt løft til øh til uddannelserne … de skal ikke kun forklare, de 

skal ku’ anvende den her viden, det synes jeg er et stort skridt (Interview:6). 

Og nu kan man sige er målene højnede [mm] øh så vi skal have meget mere fokus på, 

kan man sige, fagligheden, end vi har haft tidligere også (Interview:18). 

Også indførelse af talentspor er noget, informanterne skal forholde sig til, og de diskuterer, hvordan 

man kan definere et talent. Samtidig er de lidt rystede over, hvor høje krav der egentligt stilles til 

eleverne på det nye ekspertniveau, som udgør fagene på talentsporet. Informanterne er optaget af, 

hvad der betyder noget i det samlede billede af elevers faglighed, og bliver enige om, at det er en 

blanding af, hvad de kalder faglige kompetencer og personlige kompetencer. Flere af informanterne 

beskriver en god relationskompetence som det væsentligste, i forhold til hvem de gerne selv vil 

passes af, og hvem de ikke vil passes af, og at arbejdet i høj grad kræver nogle pædagogiske kom-

petencer, som ikke er målbare i uddannelsessystemet: 

Det der med empati … man kan måske lære at efterligne det [ja, ja, ja] man kan lære at 

udvise det, selv om [professionelt, ja] det måske ikke er naturligt for en [ja] … det kommer 

mere naturligt end fra andre, og hvor man måske slækker lidt på nogen af de andre krav, 
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fordi man synes, at den elev bare har en helt utrolig kontakt med andre mennesker [ja, 

hm] og udviser empati og omsorg [ja, ja] på en særlig måde, ik [hm, ja] (Interview:25). 

Informanterne italesætter primært kompetencerne som de personlige kompetencer, hvilket også 

viser undervisernes optagethed af, at disse ikke længere fremgår eksplicit i uddannelsen, som følge 

af en revision af uddannelsen i 2012. De personlige kompetencer skal læses frem af de faglige mål. 

En informant mener, at man skal læse ”… med lup for at finde dem …” (Interview:14). De skønner, 

at denne ændring betyder, at eleverne bliver vurderet mindre på dem i dag, særligt i praktikdelen. 

Deres forventninger til de kommende elever er, at de i højere grad vil blive i stand til at reflektere, 

og de har forhåbninger om, at disse elever også vil kunne holde fast i den kritiske refleksion, når de 

møder praksis, så de kan være med til at udvikle faget. Underviserne har forhåbninger om, at ele-

verne kan blive dannet til myndighed, så de vil kunne agere selvstændigt og reflekteret i praksis. 

Deres forhåbninger kan forstås i lyset af Habermas’ beskrivelse af muligheden for en kobling mellem 

livsverden og systemverden, hvis den kommunikative handlen får en rolle. Hvis derimod den målra-

tionelle handlen får forrang, risikerer man at ”tingsliggøre de lærendes interaktion og kompetence-

udvikling” (Andersen & Ellegaard 2012:808). Deres usikkerhed om denne dannelse kan endvidere 

ses i lyset af Negts forståelse af dannelse, idet han fremhæver, at dannelse til myndighed indebærer, 

at man kan bringe sine erfaringer med ind i læreprocessen (Nielsen 1997:288). I interviewet bliver 

det ikke tydeligt, hvordan en sådan læreproces kan skabes.  

Arbejdsliv eller videreuddannelse 

I vores analyse af lov og hovedbekendtgørelse er vi nået frem til, at der i uddannelsen skal medtæn-

kes muligheder for, at eleverne også opnår kompetencer til videreuddannelse. I vores undersøgelse 

af dette perspektiv inddrager vi uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning for social- og 

sundhedsuddannelsen. Her er der fokus på kompetenceområder, der retter sig mod det kommende 

arbejdsliv som social- og sundhedshjælper eller som social- og sundhedsassistent. I de valgte doku-

menter redegøres der for, hvor og i hvilket omfang uddannelsen skal tilrettelægges, så det bliver 

muligt for eleverne at tilegne sig de kompetencer, der kan give dem adgang til videreuddannelse, 

men det er også tydeligt, at uddannelse til erhvervet er det primære. ”Det overordnede mål er, at 

der skal blive flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomheder-

nes behov” (Aftale 2014:3).  
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Vi vil herefter undersøge nærmere, hvilke kompetencer erhvervsuddannelserne skal give den frem-

tidige arbejdskraft med, og derfor har vi kigget med dette som fokus i styringsdokumenterne. Her 

fremgår det i loven, at det faglige indhold i uddannelsen skal tilgodese de kvalifikationsbehov, der 

er fremkommet i analyser og prognoser (LBK 157:§21 stk. 2).  Det er ekspliciteret, at skoleundervis-

ningen skal give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer. Det fremgår, at skoleun-

dervisningen blandt andet skal bidrage til at give eleverne kompetencer til anvendelse af relevant 

teknologi, til innovation og selvstændig virksomhed (Ibid.:§22, 1-5). Når vi bevæger os fra de ram-

mer, der gælder for alle erhvervsuddannelser, til uddannelsesordningen for social- og sundhedsud-

dannelsen, så rettes fokus på en beskrivelse af den erhvervsfaglige kompetence som opnåelse af: 

… en kombination af viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, der 

sætter eleven i stand til at handle professionelt inden for det kompetenceområde, som 

uddannelsen retter sig imod. (Uddannelsesordning 2015:2). 

Herudover fremgår det også, at en erhvervsfaglig kompetence opnås: 

… gennem en aktiv deltagelse i praktisk og teoretisk undervisning i uddannelsesspeci-

fikke fag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og reflek-

sion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen (Ibid.).  

Tilsvarende vores analyse af uddannelsesordningens fokus på det kommende arbejdsliv eller vide-

reuddannelse italesættes kompetencebegrebet i uddannelsesordningen som kompetencer, man 

skal erhverve for at begå sig på det fremtidige arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, som er under lø-

bende forandring, og derfor skal man være parat til at lære nyt hele livet for at kunne navigere i 

denne forandringsproces og bidrage til udvikling inden for sundhedsvæsenet (Uddannelsesordning 

2015:3).   

I fokusgruppeinterviewet viser det sig, at informanterne i overvejende grad har fokus på uddannelse 

til et erhverv. De nævner flere steder, at der altid har været en intention om, at elever efter trin 2, 

social- og sundhedsassistentuddannelsen, har kunnet gå videre til de mellemlange videregående 

uddannelser, men det er ikke noget, de har været specielt optaget af eller haft fokus på i deres 

undervisning: 
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Og der er også nogle elever, som har planer med endnu længere uddannelser, de mel-

lemlange videregående uddannelser [ja, ja] men det er ikke noget vi – jeg har tænkt ind 

i det her arbejde … (Interview:15). 

I arbejdet med implementering af reformen har informanterne ikke være særligt optaget af over-

gangen fra social og sundhedshjælperuddannelsen til social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Som et eksempel på dette nævner de, at de i gruppen har diskuteret, om de skulle anvende projekt-

arbejdsformen på trin 1, så der er en sammenhæng til den arbejdsform, som eleverne møder på trin 

2, hvor eleverne skal til afsluttende prøve i et projekt. Denne eksamensform blev med revisionen af 

uddannelsen i 2012 afløst på trin 1 med et casearbejde. Derfor blev det fravalgt at bruge tid på at 

lære dem en arbejdsform, som ikke længere var et krav, selv om eleverne ville kunne få brug for 

den på trin 2 – og videre i uddannelsessystemet. De forholder sig ikke til, hvordan de på længere 

sigt vil arbejde med det perspektiv. I en anden sammenhæng nævner de, at målet er, at en anden 

gruppe unge skal vælge erhvervsuddannelsen, og at de skal tænke uddannelsen mere individuelt. 

Derfor kan det undre, at de ikke tænker videreuddannelsesperspektivet ind i den planlægning, de 

aktuelt sidder med. Måske planlægger de fortsat uddannelsen ud fra den aktuelle elevgruppe og 

ikke ud fra den elevgruppe, som reformen lægger op til. Et andet bud kan være, som vi beskrev 

ovenfor, at uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen ikke lægger op til at se mu-

ligheder i dette videreuddannelsesperspektiv. Det kan i yderste konsekvens betyde, at reformens 

intention, om at tiltrække elever fra de gymnasiale uddannelser, ikke bliver indfriet. 

Informanterne ser reformens formål som en tilskyndelse til, at flere unge skal se erhvervsuddannel-

serne som vejen til at få flere muligheder, både i form af beskæftigelse og i form af muligheder for 

videreuddannelse. De nævner dog en bekymring for, om de færdige elever vil have et solidt nok 

fagligt grundlag til at gå videre i uddannelsessystemet. Her fremhæver de fx, at et niveau i grundfa-

gene er af to ugers varighed, hvilket de mener, er noget mindre tid til at nå niveauet, end de elever, 

der kommer med en gymnasial bagrund, har. Dette ser de også i forhold til uddannelsens øgede 

muligheder for at give adgang til videreuddannelse. De ser ikke nødvendigvis realistiske muligheder 

for videreuddannelse for alle deres elever: 
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Vi er nok ikke så målrettet mod videreuddannelse … det er min fornemmelse … nogle 

gange tænker jeg også, at vi sådan tænker, ja det er godt, du har drømme, men [lidt små 

grin] men altså ja ikke [jo] for nogle af dem (Interview:17). 

I fokusgruppeinterviewene bliver det tydeligt, at informanterne har svært ved at se den nye elev-

gruppe for sig. De kender regeringens mål og intentioner, men er usikre på, om det påvirker elev-

strømmen på den måde, man ønsker, hvor der kommer flere dygtige elever, som også kunne være 

interesserede i videreuddannelse. I forhold til videreuddannelsesperspektivet bidrager Negts læ-

ringsforståelse ikke med meget. Negt taler ikke om niveauer for uddannelse, men om uddannelse 

der skal give kompetencer til at kunne begå sig i hverdagslivet og i arbejdslivet på en reflekteret 

måde. Læringen skal give den lærende mulighed for at orientere sig og forholde sig reflekteret til sit 

arbejde og sit liv, og ikke at man som subjekt bidrager til samfundets økonomiske vækst. Uddannelse 

skal muliggøre bevidsthedsdannende processer, og læreprocesser skal indholdsbestemmes af de 

mennesker, der indgår i dem (Negt 1997:5). Informanternes referenceramme er de elever, de ken-

der, og de er heller ikke særligt optagede af videreuddannelsesaspektet. De nævner få eksempler 

på elever, som vil få bedre muligheder efter reformen, men flere eksempler på elever som enten 

ikke får chancen for at komme ind, eller som ikke kan honorere de øgede krav. De fremhæver også, 

at uddannelse er blevet svaret på alt, og at 95% af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, selv 

om andre muligheder måske ville være bedre for dem. Her kan det være interessant at trække en 

parallel til Negts syn på uddannelse, da han siger noget om uddannelse som mulighed for social 

opstigen. Negt er optaget af, at uddannelse for den lærende skal være en produktiv bearbejdnings-

proces, hvor man bevidst kan bearbejde sin egen realitet med henblik på at gøre noget ved den. 

Samtidig fremhæver han, at ”det uddannelsesindifferente miljø i øvrigt for det meste skyldes reali-

stiske vurderinger af ringe muligheder for social opstigen” (Negt 1981:74). Flere af de elever, som 

informanterne omtaler, kommer fra et uddannelsesindifferent miljø, hvor uddannelse ikke nødven-

digvis ses som en mulighed for at fremme den sociale position. 

Styringsdokumenterne taler ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, der bygger på et økonomisk ra-

tionale, hvor Negt tager sit afsæt i subjektet, og hvad uddannelse kan bibringe den enkelte. I dette 

spændingsfelt står underviserne, som dels skal honorere reformens nye intentioner om øget mål-

styring, samtidig med at de på baggrund af deres erfaringer er bærere af en uddannelsestænkning, 
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der læner sig op af Negts fokus på subjektet. Det betyder, at styringsdokumenterne italesætter no-

get, som underviserne ikke er særligt optagede af, og blandt andet derfor kan der opstå tvivl om, 

hvor reformen lander. 

6. Diskussion  

Ud af vores analyse af de tre temaer træder flere dilemmaer frem, som har nogle lighedspunkter. I 

det følgende vil vi samle disse dilemmaer i to spørgsmål: ’Hvad er EUD-reformen svaret på’ og ’Vil 

underviserne og EUD-reformen det samme’ og diskutere i relation til vores teoretiske afsæt.  

6.1 Hvad er EUD-reformen svaret på? 

I vores analyse af, hvilke dannelsesidealer der kommer til udtryk i EUD-reformen, bliver vi opmærk-

somme på, at reformen skal være svaret på mange udfordringer. Overordnet set skal den være sva-

ret på en politisk og økonomisk strategi, der skal sikre økonomisk vækst, så Danmark kan klare sig i 

den globale konkurrence. På den ene side skal den sikre en højere kvalitet af uddannelserne, og at 

flere skal vælge denne uddannelse. På den anden side udelukker reformen nogle elever, som tidli-

gere har gennemført uddannelsen ved at indføre adgangsbegrænsning, så uddannelserne ikke læn-

gere skal være for alle, men skal tiltrække dem der kan og vil, hvilket skal give dygtigere faglærte. 

Reformen skal derfor også være et svar på, hvordan man gør erhvervsuddannelserne til et attraktivt 

tilbud for unge ved blandt andet at fokusere på ungemiljøer, talentspor og eux, så flere unge får lyst 

til at vælge en erhvervsuddannelse, og flere gennemfører. Det er fortsat en officiel målsætning, at 

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, men samtidig betyder ad-

gangskravene, at nogen udelukkes fra uddannelsen. Dette viser, at man ikke kan lave en fortræffe-

lighedsreform, samtidig med at man sikrer uddannelse til alle.  

Den uddannelsespolitiske dagsorden kommer til udtryk i en øget styring af uddannelsen, som tyde-

ligt træder frem i de nævnte ”fire klare mål”, som skolerne med reformens ikrafttræden bliver for-

pligtigede på. Det øgede fokus på målstyring kan medføre, at det elevperspektiv, der er blevet talt 

frem i de seneste reformer af erhvervsuddannelserne, trænges i baggrunden og erstattes af et ud-

dannelsesperspektiv, der er møntet på, hvad der er bedst for samfundsøkonomien. Både Negt og 

Habermas repræsenterer et uddannelsessyn, der har fokus på subjektets demokratiske dannelse, 

et uddannelsessyn som vi ser, at reformen er på vej væk fra. I styringsdokumenterne bliver mål og 
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målbarhed for uddannelsen og styring af eleverne og deres måde at komme gennem uddannelsen 

på italesat som væsentlig. Som tidligere nævnt taler det ind i en uddannelsestænkning, der har sit 

fokus på systemverdenen og dens styringsmedier og logikker. Habermas er kritisk over for system-

verdenens forestillinger om mål og målbarhed, og de styringsmedier der følger med, idet disse ofte 

vil være afkoblet fra livsverdenen og dermed fra en sproglig handlingskoordinering.  Han er optaget 

af, at der skal findes en balance mellem den målrationelle og den sproglige handlen, ellers kan det 

udgøre et demokratisk problem. Man kan se den interaktion, der foregår mellem dokumenterne og 

forskellige aktører som en form for sproglig handlen, som måske kan nuancere eller reducere ele-

menter, som aktørerne synes er uhensigtsmæssige. Dette kan man se som et led i den balancegang, 

som Habermas mener, der skal være mellem livsverdenen og systemverdenen. 

Over for EUD-reformens intentioner står informanterne i vores interviews. De anerkender behovet 

for faglige kompetencer og er glade for det faglige løft, uddannelsen har fået, men de tager afsæt i 

livsverdensperspektivet, idet de gennem deres erfaringer med elevgruppen har øje for, hvad der 

motiverer dem, og hvad der kan få dem til at gøre en ekstra indsats. Det er blandt andet en vellykket 

kontakt med de ældre borgere, som de møder i deres praktik, kontakten med de undervisere der er 

tæt på dem i deres uddannelse, succesoplevelser som fx at kunne mestre de faglige udfordringer, 

de møder. De er også optaget af at højne fagets renommé, idet de refererer til fortællinger om 

faglærte, der ikke ønsker at fortælle, hvad de arbejder med, fordi de oplever, at faget ikke har en 

høj samfundsmæssig status. Samtidig har informanterne svært ved at se den nye elevgruppe for sig. 

De kender reformens mål og intentioner, men er usikre på, om den påvirker elevstrømmen på den 

måde, man ønsker fra politisk side. I deres arbejde med udmøntning af uddannelsen trækker de på 

deres erfaringer med undervisning af de elever, de kender. De nævner kun få elever, som vil få bedre 

muligheder efter reformen og beskriver samtidig flere, som enten ikke får chancen for at komme 

ind, eller ikke kan honorere de øgede krav. Derfor er det svært for dem at forestille sig, hvordan de 

skal kunne etablere fx talentspor.  

Informanterne har været vant til at skulle arbejde for, at alle skal igennem uddannelsen og har til-

rettelagt undervisningen ud fra det faglige niveau, som eleverne typisk er kommet med. Den elev-

gruppe, som underviserne har været vant til at møde på uddannelsen, har kun i begrænset omfang 
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haft intentioner om og faglige kompetencer til at gå videre i uddannelsessystemet, og på den bag-

grund tillægger informanterne det fortsat ikke stor betydning.  Forligspartierne bag reformen har 

en forestilling om, at en ny gruppe elever med større faglig bagage vælger erhvervsuddannelserne. 

Derfor skal de unge også møde en fagligt stærkere og mere krævende uddannelse. Muligheden for 

videreuddannelse kan opfattes som et middel, der kan bidrage med at lokke unge over på erhvervs-

skolerne, idet det kan være et signal om, at det ikke er en blind vej, da den kan åbne for lige så 

mange døre som en gymnasial uddannelse. Spørgsmålet er så, om det at italesætte en uddannelse 

på en bestemt måde kan vende elevstrømmen, eller om de tidligere nævnte styringsmekanismer, 

måltal og resultatlønskontrakter kan trække uddannelserne i den ønskede retning. 

Negt taler, som nævnt tidligere, om et uddannelsesindifferent miljø. Det vil sige grupper i befolk-

ningen, der ikke ser uddannelse som naturligt, og heller ikke ser det som en vej til social opstigning. 

Unge fra et sådant miljø er måske ikke umiddelbart så interesserede i at tage en uddannelse. I 

1970’erne, hvor Negt skrev nogle af sine tekster, var ikke-uddannelse en mulighed, idet der fortsat 

var ufaglærte jobs at få. I dag er det ikke en mulighed. De unge skal i gang med en uddannelse, hvis 

de er vurderet uddannelsesparate, og hvis de ikke vurderes uddannelsesparate, lægges der en plan 

for, hvordan de bliver parate.  Dette taler ind i et uddannelsessyn, der handler om et skift i dannel-

sesforståelsen fra en subjektforståelse til en objektgørelse af mennesket. 

6.2 Vil underviserne og EUD-reformen det samme? 

Informanterne har personlige holdninger til, hvad der er vigtigt for den elevgruppe, de arbejder 

med, og det fag de skal ud at varetage og holdninger til, hvilken form for dannelse der er væsentlig. 

Deres muligheder for at agere i overensstemmelse med egne holdninger er tilstede i det omfang, at 

de kan indarbejde deres eget dannelsessyn sammen med de lovbestemte mål, men det vil tilsyne-

ladende være op til den enkelte underviser, da dannelse ikke er noget, der er diskuteret i fællesskab. 

Denne individualiserede tilgang til dannelse kan gøre det tilfældigt, om uddannelsen danner til an-

det end arbejdslivet, alt efter hvilke undervisere en elev har mødt.  

Informanterne taler om, at de personlige kompetencer er skrevet ud af uddannelsen, hvilket be-

kymrer dem.  Intentionerne i uddannelsen er, at de personlige kompetencer er en integreret del af 

at kunne agere professionelt, hvilket beskrives i præstationsstandarderne og i uddannelsesordnin-
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gen for social- og sundhedsuddannelsen.  Underviserne skal altså tænke det med ind i den professi-

onelle dannelse af eleverne, men udfordringen kan være, at dette ikke gøres eksplicit og målbart. 

Det betyder, at dannelsesaspektet i styringsdokumenterne udelukkende er tænkt i en professionel 

kontekst, hvor socialisering og disciplinering også er væsentlige elementer. Dermed er et det andet 

dannelsesbegreb, end det, Habermas og Negt mener, er nødvendigt for at kunne klare sig i et sen-

moderne samfund, som kræver refleksivitet og evne til at kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt. 

Underviserne lægger ud over dannelse til et arbejdende subjekt også vægt på dannelse til et demo-

kratisk subjekt, men da de ikke kan finde målene for dette i styringsmedierne, handler de ikke nød-

vendigvis på det. 

Dannelsesaspektet bliver endvidere presset, fordi eleverne skal have mest mulig godskrivning. God-

skrivning kan medføre en fragmenteret uddannelse, hvor læringsfællesskaber løbende bliver skiftet 

ud. I relation til dette kan vi trække på Negts forståelse af kulturel læring, hvor læring foregår i et 

fællesskab. Det giver mulighed for at få udfordret og perspektiveret egne forståelser og holdninger, 

som i særlig grad kan bidrage til at udvikle den overgribende kompetence, der kan bidrage til det 

enkelte subjekts evne til at skabe sammenhænge. Godskrivning beskrives som en måde, hvorpå man 

undgår at spilde tiden, idet man ikke kommer igennem stof, man har mødt tidligere i en anden sam-

menhæng. Det kunne måske også italesættes, som at man nægter nogle elever adgang til den fulde 

uddannelse. Hvis man, som Negt, ser tid som en væsentlig læringsfaktor, kan man forstå realkom-

petencevurderingen som en måde at fratage de voksne en læringsmulighed, og man kan se det som 

en forestilling om, at de voksne er færdigdannede, og bare skal have formaliseret deres kompeten-

cer. De bliver dermed ikke forstyrrede, men bliver måske bekræftede i det, de allerede vidste, og 

dermed har de ikke lært noget.  

Den forskel, vi kan registrere mellem informanternes og styringsdokumenternes intentioner, kan få 

betydning for, hvordan reformen omsættes, og dermed i hvilken udstrækning den bidrager til poli-

tikernes intentioner for udvikling af erhvervsuddannelserne. Man kan sige, at informanterne tager 

subjektets perspektiv, ligesom Negt gør i sine analyser. Det vil sige, de primært forholder sig til, 

hvordan uddannelse og faglighed ser ud fra den enkelte elevs synspunkt og i mindre grad, hvordan 

samfundets behov for arbejdskraft ser ud. Styringsdokumenterne har et samfundsmæssigt perspek-

tiv, som netop tager udgangspunkt i en forestilling om dette behov. Når vi skriver ’forestilling’, er 
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det, fordi det er svært at lave nagelfaste prognoser om, hvad et samfund har behov for i fremtiden. 

Styringsdokumenterne italesætter videreuddannelse som væsentligt, men informanterne er ikke 

optagede af det, og derfor får det ikke stor betydning. Eleverne har de formelle rettigheder og mu-

ligheder for videreuddannelse, men hvis der ikke lægges vægt på det i uddannelsesplanlægningen 

og i undervisernes tilgang til eleverne, kan man stille sig tvivlende overfor, hvor mange elever der 

vil gå videre i uddannelsessystemet.  

Det interaktionistiske perspektiv handler ikke kun om den arbejdsgruppe, vi interviewer. Også det 

faglige udvalg, der udarbejder uddannelsesordningen, interagerer med styringsdokumenterne, og 

deres måde at fortolke og omsætte dokumenterne på har stor betydning for arbejdsgruppen. For 

eksempel er det påfaldende, at de stort set ikke beskæftiger sig med perspektivet for videreuddan-

nelse, og det kan give anledning til at spekulere på, om det faglige udvalg ikke er interesserede i at 

sende for mange dygtige faglærte ud af faget. Endvidere vil der i det konkrete arbejde med uddan-

nelse ske en interaktion mellem den enkelte underviser og uddannelsesordningen, og som vi har 

vist ovenfor, kan resultatet komme til at se forskelligt ud, alt efter den enkelte undervisers priorite-

ring.  

Det interaktionistiske perspektiv kan altså hjælpe os med at forstå, hvordan styringsdokumenter 

skifter karakter alt efter, hvem der håndterer dem, og vores empiri viser, at det er svært for dem, 

der udsteder dokumenter, at styre, hvordan de omsættes.  Det vil sige, at selv om styringsdokumen-

terne udtrykker et systemverdensperspektiv, der er styret af en målrationel handlen, så vil de aktø-

rer, der interagerer med dokumenterne bidrage med deres livsverdensperspektiv.  Det kan give os 

en idé om, at sammenhængen mellem livsverden og systemverden, som Habermas taler om, er 

meget præsent, selv i omgang med noget så officielt som styringsdokumenter. Reformens succes vil 

således være afhængig af mange forskellige aktørers samhandling om reformen.   

7. Konklusion  

I projektet har vi undersøgt, hvilke syn på dannelse der kommer til udtryk i EUD-reformen. Gennem 

vores analyser af empirien og ved hjælp af vores teoretiske perspektiver er vi blevet klogere på, 
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hvordan et skift i uddannelsestænkningen påvirker dannelsesidealer. Vi har erfaret, at dannelsesbe-

grebet har været et diffust begreb at arbejde med, der kan komme på tværs i en tid, hvor fokus er 

på øget praksisnærhed og kompetencer til et erhverv. 

I problemfeltet redegjorde vi for den uddannelsespolitik, som har præget det danske uddannelses-

system i de senere år med inspiration fra et angelsaksisk uddannelsessyn. Begreberne om kommu-

nikativ handlen og det eksemplariske princip har hjulpet os med at forstå de forandringer, skiftet i 

uddannelsessynet fører med sig.  Endvidere har brugen af begreberne om livsverden i forhold til 

systemverden hjulpet os til at se og forstå den interaktion, der finder sted, når reformen bliver til-

skrevet betydning af de involverede aktører. Habermas og Negts begreber er udviklet for årtier si-

den, og har vist sig også at have gyldighed i dag. De har været brugbare redskaber til vores analyse 

af dannelse og hjulpet os med at se bevægelser i uddannelsespolitikken. I forhold til spørgsmålet 

om videreuddannelse har de dog ikke kunnet bidrage med meget, idet deres fokus har været ud-

dannelse af arbejdere, der ikke i forvejen havde en uddannelse. Vi har trukket på diskussionen mel-

lem Peter Kemp og Ove Kaj Pedersen om, hvad uddannelse skal danne til. Den skelnen, de præsen-

terede mellem det opportunistiske og det essentielle menneskesyn, har hjulpet os til en nuancering 

af dannelsesbegrebet, som vi har arbejdet videre med som det arbejdende og det demokratiske 

subjekt. Vi har valgt tre centrale fund ud, som bidrager til at besvare vores problemformulering.  

I temaet ’Hvor blev dannelsen af’ har vi fundet frem til, at dannelse italesættes som henholdsvis 

dannelse til et arbejdende subjekt og dannelse til et demokratisk subjekt. I lovens formål nævnes 

dannelse som deltagelse i et demokratisk samfund. Herefter bliver det demokratiske samfund mere 

til en forståelse af et arbejdende samfund, hvor dannelse kommer til at handle om at kunne indgå i 

en erhvervsfaglig sammenhæng. I interviewet holdes der fast i en todeling af dannelsesaspektet, i 

og med at det både handler om dannelse til deltagelse i et demokratisk samfund samtidig med dan-

nelse til et arbejde. Uddannelse skal være for elevens egen skyld og medvirke til, at man bliver herre 

i eget liv, samtidig skal uddannelse også give eleverne erhvervsfaglige kompetencer. De personlige 

kompetencer fremgår ikke længere eksplicit, hvilket kan gøre underviserne handlingslammede i ar-

bejdet med at understøtte den personlige udvikling. Dette peger på, at informanterne har indopta-

get styringsmedierne i deres måde at tænke uddannelse på, så systemverden herved kommer til at 
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kolonisere livsverdenen, idet informanterne mere retter sig mod den målrationale handlen frem 

den kommunikative handlen.  

I temaet ’Dilemmaer i læringsforståelsen’ er vores fund, at der er en modsætning mellem et ideal 

om læring i holdfællesskab samtidig med en prioritering af individuelle mål, forskellige niveauer og 

godskrivning. Idealet om læringsfællesskaber tales i styringsdokumenterne frem som et fællesskab 

for unge, og en måde at flytte elevstrømmen fra gymnasiet på. Informanterne taler om holdfælles-

skaber som et fællesskab mellem mennesker af forskellige aldre, der kan byde ind med forskellige 

erfaringer og kompetencer, og derved berige hinanden. Denne dannelse til fællesskab med forskel-

lige mennesker forsvinder med reformen, idet eleverne skal lære sammen med nogen, der har 

samme forudsætninger og mål.  Målet om at ”udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan” 

kan realiseres i forhold til den faglighed, der udtrykkes i målene, men det prioriteres ikke længere, 

at eleverne indgår i fællesskaber på tværs af alder og forskellige forudsætninger. 

Erhvervsuddannelsen skal både kvalificere til et arbejdsmarked og til videreuddannelse. I temaet 

’Uddannelse til fremtiden’ er vores fund, at videreuddannelsesperspektivet primært fremstår som 

et incitament til at tiltrække elever, der ellers ville vælge gymnasiet, da hverken fagligt udvalg eller 

informanter tillægger det nævneværdig betydning. Derimod er der bred enighed om, at målet om 

dygtigere faglærte er væsentligt. Et fund er her, at vejen til dygtigere faglærte af informanterne ses 

som en højnelse af det faglige niveau med den elevgruppe, som de kender i dag, hvorimod styrings-

dokumenterne taler højnelse af det faglige niveau frem gennem en selektion af eleverne.   

Uddannelsespolitikken er med til at fremme en øget præstationskultur og står i kontrast til den tid-

ligere dominerende læringskultur, hvor uddannelse i højere grad var målet i sig selv, og hvor det at 

lære var i højsædet. Det har medført øget fokus på test, karakterer og ranglister, og en stram styring 

af uddannelserne, både i forhold til hvem der kan optages, men også hvordan uddannelserne kon-

kret skal udformes, og hvad de uddannelsessøgende skal kunne. Derved bidrager reformen til en 

højnelse af det faglige niveau, som det moderne arbejdsmarked efterspørger. Som en konsekvens 

af dette ser vi en bevægelse fra et syn på den lærende som subjekt hen imod en objektgørelse, hvor 

den lærende skal tilpasses arbejdsmarkedets behov. I denne sammenhæng bliver dannelse til et 
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demokratisk subjekt til et individuelt anliggende for den enkelte underviser. Udfordringen for un-

derviserne er, at de skal leve op til de nye intentioner med afsæt i erfaringer, der er skabt i en anden 

uddannelsestænkning.  

8. Perspektivering  

I vores arbejde med projektet er vi blevet opmærksomme på, at der er mange spændende perspek-

tiver på ’Uddannelsespolitik og dannelsesidealer’, som vi også kunne have lyst til fordybe os i. I pro-

cessen har vi også været nødt til at fravælge nogle undersøgelsesområder og metoder. I det føl-

gende skitserer vi nogle af disse overvejelser. 

Reduktion af forskningsdesign 

I reduktionen af vores forskningsdesign var der to væsentlige perspektiver, som blev skåret fra.  Det 

ene var en diskursanalyse, som vi havde tænkt os at foretage af styringsdokumenterne, fordi vi var 

optaget af den uddannelsespolitiske diskurs. Dette kunne have bidraget med et mere præcist blik 

for, hvordan sproget virker ind på uddannelsestænkningen.  

Vi havde også forestillet os at skulle se på reformer i et vertikalt blik, hvor vi ville have undersøgt 

den historiske udvikling i dannelses- og uddannelsesforståelsen. Det historiske perspektiv på refor-

mer kunne have bidraget til en bredere forståelse af reformer og den samfundsmæssige kontekst, 

hvori de opstår.  

Nye undersøgelsesområder 

Vi har undersøgt vores problemformulering med afsæt i styringsdokumenter og underviserperspek-

tiver. Projektet har gjort os nysgerrige på at undersøge, hvordan EUD-reformen tager sig ud fra ele-

vernes perspektiv. En vinkel kunne være at undersøge, hvad uddannelsen har betydet for de elever, 

som aktuelt går på uddannelsen, men som fremover ikke vil kunne komme ind. Dette kunne under-

søges gennem narrative livshistoriske interviews for at få indsigt i, hvad uddannelsen har betydet 

for dem i forhold til deres livssituation og belyse dannelsesaspektet fra et deltagerperspektiv. En 

anden vinkel til undersøgelse af elevernes perspektiv kunne være at interviewe de elever, som re-

formen ønsker at tiltrække, i forhold til deres overvejelser om valg af uddannelse. Det kunne belyse, 

om elevstrømme lader sig flytte i det omfang, som reformen foreskriver.  
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Problemfeltet i et nyt lys 

Professor Gert Biesta er en aktuel stemme i diskussionen af uddannelse og dannelse, som kunne 

give nogle flere perspektiver til vores problemfelt. Han hævder, at konkurrencetænkningen ikke er 

holdbar, fordi problemerne vi står overfor er globale, og at vi derfor skal forholde os til de samfunds-

mæssige problemer i et internationalt samarbejde. Derfor er han kritisk overfor begrebet læring, da 

det lægger op til et individuelt perspektiv, hvorimod begrebet uddannelse peger ind i en social kon-

tekst med vægt på det relationelle. Endvidere er han kritisk overfor at sætte mål for læringsudbytte, 

idet han argumenterer for, at man ikke kan beregne et læringsudbytte, men kun kan igangsætte 

nogle læringsprocesser (Biesta 2011).  

I vores problemfelt har vi haft en national vinkel på uddannelsesreformer. Rasmus Helleberg Fri-

modt fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik redegør for, hvordan de beslutninger, der tages i 

Danmark blandt andet om reformer af det danske uddannelsessystem, er afhængige af de rammer, 

der lægges i EU (Frimodt 2015). Både i forhold til højnelse af fagligt niveau, hvor mange der gen-

nemfører en uddannelse, og til hvordan kvaliteten af uddannelser skal måles. EU's behov for at 

kunne sammenligne uddannelser og deres udbytte kan vi altså se som baggrunden for skiftet til den 

angelsaksiske uddannelsestænkning med fokus på læringsudbytte. Vores problemfelt kunne derfor 

også ses i et internationalt perspektiv med EU's betydning for dansk uddannelsespolitik.  
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10. Bilag 

Bilag 1: Interviewguide til fokusgruppeinterview 

Tema Underspørgsmål 

 
Beskriv den opgave I som 
arbejdsgruppe har fået?  

 
Hvor er I i processen? Hvornår er I startet? Hvor er I nu?  
 
Hvad tænker I om, at det arbejde I sidder med her i gruppen, at det skal ud-
møntes i 3 forskellige enheder? 

 
Hvad tænker I om refor-
men? 

 
Er det en væsentlig reform? 
Hvad ser I som væsentlige elementer i reformen? 
Hvad er mindre væsentligt? 
  
Hvad er det for en forandring? 
Er der noget, der er svært?   
 

 
Hvad tror I, at reformen 
kommer til at betyde for je-
res hverdag? 
 

 
Hvordan får det betydning for undervisningen?   
 
Har I tænkt på, om det øgede fokus på realkompetencevurdering får betyd-
ning for undervisningen? 
 
Hvilke konsekvenser, tror I, at reformen kan få for jeres undervisning? 
 

 
Hvad tænker I, at eleverne 
skal uddannes til? 
 

 
Hvor meget fylder det i jeres arbejde, at uddannelsen både skal give ele-
verne erhvervsfaglige kompetencer og studiekompetencer til videre uddan-
nelse? 
 
Hvad er det, der er formålet med uddannelsen? 
 

 
I formålet nævnes ” 3) bi-
drage til at udvikle de ud-
dannelsessøgendes interesse 
for og evne til aktiv medvir-
ken i et demokratisk sam-
fund og bidrage til deres per-
sonlige udvikling” 
Hvilken betydning har det i 
det arbejde, I laver? 

 
Har I eksempler på dette? 
 
Hvad tænker I om, at uddannelsen skal give eleven kompetencer til at begå 
sig på arbejdsmarkedet og udvikle interesse for aktiv medvirken i et demo-
krati? 
Er der nogen dilemmaer i det? 
 
Hvad tænker I om dannelse?  
 
Er dannelsesaspektet forstyrrende i forhold til at arbejde med kompetence-
mål? 
Hvilken udvikling skal eleven gennemgå, personligt og fagligt? Bliver de dyg-
tigere end tidligere? 
Hvad er det for et menneske, der kommer ud? 
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Bilag 2: Interviewguide til opfølgende fokusgruppeinterview 

Sidst talte I om, at uddannelse også gerne skulle 
være for elevens egen skyld, så de ikke bare ”kom ud 
i hamsterhjulet” – og I nævnte at elevernes bag-
grund havde en betydning. 
 
At kunne lykkedes med uddannelse og erfare sig selv 
som et vidende og handlende subjekt og blive en del 
af disse større meningsverdener og kulturelle fælles-
skaber. 

Kan I give eksempler på det med, at elever ople-
ver et personligt udbytte med uddannelse, hvor 
det ikke nødvendigvis er knyttet an til et arbejde? 

Sidst talte I om, at de personlige mål er skrevet ud af 
uddannelsen, og at ordenreglerne derfor kan få 
større betydning. 
 
(Personlige kompetencer, læses i dag ud af målene – 
empati, etik, i reformen ligger der det, at nogle kan 
skille sig ud/vælge nogle fra).  
 

Ser I ordensreglerne som et dannelseselement, 
almendannende eller måske socialisering? 

Sidst nævnte en af jer, der var 116 mål i uddannel-
sen, og I spurgte, om det kan sikre elevens læring?  
 
(Ikke bare uddannes til at kunne udføre, men også til 
at kunne tænke innovativt og reflektere). 
? En diskurs om at blive så dygtig som mulig i en er-
hvervsfaglig sammenhæng. Taler måske her om at 
læring mister retning i forhold til en dannelseskon-
tekst/forholde sig til. 
 

Hvad vil det sige at blive dygtig? Er der noget, 
målene ikke fanger?  Hvordan bruger I jeres egen 
dømmekraft til at vurdere, hvem der er dygtig?  

Beskrivelsen af uddannelsen er gennemsyret at kom-
petencebegrebet -  for at kunne følge med i udviklin-
gen på arbejdsmarkedet, skal eleverne kunne for-
holde sig til nye og ukendte situationer og opgave-
løsninger. 
 
(Avanceret niveau = sans for kvalitet og kreativ op-
gaveløsning) ekspertniveau (valgfrit) = innovativ til-
gang). 
 

Hvordan tænker I, det kommer ind i undervisnin-
gen?  

Sidst nævnte I, at I ikke tidligere havde diskuteret 
dannelse, og at det i høj grad var op til den enkelte 
underviser at tage dannelsesaspektet med i sin un-
dervisning. 
(Kompasset for læring) 
 

Når I nu om lidt skal i gang med at udarbejde nye 
undervisningsplaner, kunne I så forestille jer, at I 
sammen med jeres kollegaer / team skulle reflek-
tere over og formulere jeres dannelsespraksis? 
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Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview - medbringes til mundtlig eksamen. 

 

 


