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1.0. Indledning 

1.1. 95% målsætningen 
Danmark ligger 4.sidst blandt de 27 EU-lande, hvad angår andelen af en ungdomsårgang, der får 
en ungdomsuddannelse. Denne placering er til trods for en massiv indsats på landets 
ungdomsuddannelser med indførelse af mentorordninger, øget vejledningsindsats m.v.1. 
Placeringen er desuden i bemærkelsesværdig i lyset af den politiske bevågenhed uddannelse har, 
og i betragtning af de uddannelsespolitiske målsætninger.  

Uddannelse spiller således en væsentlig rolle i Globaliseringsrådets rapport fra 2006, og ”Aftale 
om udmøntning af globaliseringspuljen”, som blev indgået mellem regeringen og bredt flertal i 
folketinget (Danks Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) fra 2.november 2006 
har således som målsætning, at mindst 85 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 procent i 2015. Det er den såkaldte 95%-målsætning. 
Desuden indeholder aftalen en målsætning om, at 50% af en ungdomsårgang skal have en 
videregående uddannelse. 

De gymnasiale uddannelser indtager som én af ungdomsuddannelserne en central placering i 
bestræbelserne for at nå begge mål, dels ved at give studenterne studiekompetence, så de er i 
stand til at gennemføre en videregående uddannelse, dels ved at optage flere elever og få dem 
igennem ungdomsuddannelsen. Dette stiller store krav til gymnasierne, idet de skal rumme elever 
fra gymnasiefremmed miljøer, elever, som kræver en særlig indsats, og samtidig have højt fagligt 
niveau. 

Samtidig er der på gymnasieområdet, især på stx-området, blevet gennemført en række reformer 
siden 2005: indholdsreformen, strukturreformen og selvejereformen. Reformbølgen af stx-
skolerne betyder, at de i dag er underlagt de samme betingelser som erhvervsskolerne har haft 
siden 1980’erne, bl.a. taxameterstyringen og selvejet.  

Indholdsreformen gør det muligt for skolerne (inden for ministerielt fastsatte rammer) at profilere 
sig gennem sammensætning af studieretninger, finansiering via taxametret gør skolernes økonomi 
afhængig af elevtallet og antallet af elever, der gennemfører uddannelsen, og selvejet gør det 
muligt for skolerne at købe deres bygninger og optage lån til at udbygge og modernisere 
bygningerne. Skolerne bliver derfor afhængige af elevtallet, og befinder sig dermed i en 
konkurrencesituation om eleverne. Markedsføring og reklame er derfor blevet en del af 
gymnasiernes hverdag. Ifølge Søndagsavisen bruger stx-skolerne ca.19,3 millioner på reklame og 
markedsføring, mens de tekniske skoler bruger ca.76,5 millioner til samme formål.2 Konkurrencen 
mellem skolerne har blandt andet betydet lukning af Metropolitan Skolen og Vestre Borgerdyd, 
som på grund af dalende elevtal er blevet fusioneret i Gefion. 

                                                           
1 F.eks. Information d. 8. juni 2011 
2 Søndagsavisen d.27.29.maj 2011 
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Gymnasierne skal efter reformerne ikke mere se sig selv som én skole i helheden (”Det danske 
Gymnasium”), men se sig selv som selvstændige aktører, der skal agere strategisk på et marked3. 

Markedsgørelsen er inspireret af New Public Management-traditionen, som op gennem 1990’erne 
er blevet anvendt til styring af offentlige institutioner. De herfra velkendte styringsredskaber bliver 
med reformerne også en del af gymnasiernes virkelighed: styrkelse af ledelsesansvaret og –
kompetencerne, resultatlønskontrakter, indførelse af kontrol- og evalueringsformer, krav om 
åbenhed og systemer til kvalitetssikring.4 

Som led heri blev gymnasiernes eksamensresultater i 2011 er offentliggjort for første gang. En af 
begrundelserne var, at give elever og forældre så mange oplysninger som muligt inden de vælger 
skole, udtalte undervisningsminister Troels Lund Poulsen i pressemeddelelse i forbindelse med 
offentliggørelsen. Offentliggørelsen af eksamensresultaterne er med andre ord en del af 
markedsgørelsen af ungdomsuddannelserne og i sammenhæng hermed, det frie skolevalg.5 

Konkurrenceudsættelsen gør også gymnasierne sårbar overfor kritik, der hævder, at skolerne 
sætter økonomi over kvalitet. Således startede en gymnasieelev en diskussion, da hun hævdede, 
at mange af hendes medstuderende kom alt for let til huen, idet de stort set ikke havde afleveret 
skriftlige opgaver eller overholdt bestemmelserne om mødepligt. Dette så hun som et udtryk for, 
at kvaliteten på gymnasierne er faldet, fordi rektorerne lod eleverne gennemføre uddannelsen for 
at få færdiggørelsestaxameter for eleverne.6 Påstanden blev afvist af formanden for 
rektorforeningen, Jens Boe Nielsen, som henviste til, at hvis eleverne består den afsluttende 
eksamen, så er det udtryk for, at de lever op til den fastsatte kvalitet. 

Studievejleder Jakob Lange er også inde på, at der er for mange, der består studentereksamen. I 
en artikel i Politiken fremfører han det synspunkt, at ca. 5% af gymnasial årgang får en eksamen 
som de reelt ikke vil kunne anvende til at læse videre. Skylden herfor ligger ikke alene hos 
rektorerne, som lader for mange slippe igennem, men hos 7-tinsskalaen, som gør det sværere at 
dumpe til studentereksamenen, og studieretningerne, hvor man kan vælge ”lette snakke fag”, 
hvor man ”næsten ikke kan undgå at få en nogenlunde karakter”, som opvejer ”rene katastrofer i 
de mere tunge fag”. Det er en misforståelse blandt rektorerne, at en dårlig studentereksamen 
(eller hf-eksamen) er med til at bryde den sociale arv, tværtimod kommer de ind i en blindgyde7. 
Synspunktet blev ugen efter fulgt op i en leder i Politiken, hvor der blev argumenteret for 
afskaffelse af taxameterstyringen, fordi den frister gymnasierne til at optage flere og få flere 
elever igennem end der er behov for. Synspunktet er, at flere af de unge bør få en 
erhvervsuddannelse for at sikre fremtidens efterspørgsel på arbejdskraft. 

                                                           
3 Jr. Peter Henrik Raae: ”Rektor tænker organisation”, s.10 
4 Jr. Preben Melander: ”Problematisering af effekterne af New Public Management” 
5www.uvm.dk: ”offentliggørelse vil løfte gymnasierne”, 06.06.11 
6Politiken d.14.maj 2011 
7 Politiken d.19.juni 2011 

http://www.uvm.dk/
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2.0 Problemformulering 

I denne opgave vil jeg undersøge, om der er en konflikt mellem de ovenfor nævnte 
uddannelsespolitiske målsætninger og konkurrencesituationen eller kan marked og konkurrence 
sikre opfyldelsen af uddannelsespolitiske mål, og sikre fordelingen af et offentligt gode, som 
uddannelse er. 

 Min problemformulering lyder derfor:     
       
       
        

Markedsgørelse skal her forstås dels som konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner om at 
erobre elever, dels som at institutionerne kan tilpasse udbuddet af uddannelser i forhold til 
efterspørgslen på markedet, dvs. antallet af elever, der ønsker en uddannelse. 

Til at belyse problemstillingen benyttes interviews med rektorer/ledere for 5 gymnasiale 
uddannelser, der alle er beliggende på Sjælland, og som befinder sig i forskellige markeds- og 
konkurrencesituationer. 

3.0 Opgavens opbygning 
I kapitel 4 vil undervisningsministeriets profilmodel for opfyldelsen af 95% målet blive gennemgået 
for at dokumentere problemet med at opfylde målsætningen. Derefter (i kapitel 5) vil 
afhandlingens valg af metode blive gennemgået og begrundet. Kapitel 6 redegør for afhandlingens 
teoretiske position. 

Kapitel 7 gennemgår erfaringerne fra USA's storstillede program for at hæve uddannelsesniveauet 
i programmet ”No childleftbehind” (NCLB). NCLB bygger bl.a. på accountability og markedsgørelse 
af uddannelser, og det er derfor oplagt at inddrage erfaringerne fra USA, 11 år efter programmet 
blev vedtaget, og sammenligne denne tilgang til skoleforbedringer med tilgangen i Danmark. En 
sammenligning vil desuden sætte den danske fortolkning af NPM-principperne i perspektiv ved at 
sætte den overfor den amerikanske fortolkning. 

I kapitel 8 vil der blive set nærmere på de styringsredskaber (NPM-principperne) 
konkurrencestaten anvender for at regulere uddannelserne i Danmark. Oplysningerne er hentet 
fra undervisningsministeriets hjemmeside. Kapitel 9 indeholder en opsamling og foreløbig 
konklusion, mens kapitel 10 ser på, forsøg og tiltag i Danmark, hvor det lykkes at opfylde de 
uddannelsespolitiske målsætninger, og hvilke midler, der her tages i anvendelse. 

I kapitel 11 gennemgås analyseres de fem interviews, som er gennemført i samarbejde med Inger 
Kapersen. Vi har interviewet fem skoleledere fra stx og de erhvervsgymnasiale uddannelser, for at 
undersøge, hvordan de agerer i konkurrencesituationen, anvender NPM-redskaberne og hvordan 

Hvordan påvirker markedsgørelsen af ungdomsuddannelserne opfyldelsen af 95% 
målsætningen? 
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de opfatter de politiske målsætninger (se desuden neden for, 5.0). Kapitel 12 indeholder 
besvarelsen af afhandlingens problemformulering 

4.0 Det skæve Danmark 

4.1 Status for 95% målsætningen i 2011 
For at følge og evaluere udviklingen i forhold til målsætningen, har Uni-C udarbejdet en såkaldt 
”profilmodel”8, som udarbejdes én gang om året og viser, hvordan en ungdomsårgangs 
uddannelsesniveau forventes at udvikle sig. Modellen offentliggøres med 2 års forsinkelse, dvs. 
den nyeste fremskrivning viser, uddannelsesmønstret for årgang 2009. Af modellen fremgår det, 
at 95%-målet ikke er nået i 2014, 5 år efter årgang 2009 har forladt 9 klasse. Selvom det p.t. ikke er 
muligt at fremskrive tallene til 2015, er det nærliggende at antage, at tendensen ikke har ændret 
sig afgørende i forhold til at nå 95% målet. Et uddrag af modellen viser (tabellen er udarbejdet 
efter egne søgninger i profilmodellen): 

Andel af unge uden ungdomsuddannelse 2014 
(alle) 
 

33,7% 

Andel af unge med dansk etnisk herkomst uden 
ungdomsuddannelse 2014 
 

32% 

Andel af unge med anden etnisk herkomst end 
dansk uden ungdomsuddannelse 2014 
 

46% 

Andel af drenge uden ungdomsuddannelse 
2014 
 

38,8% 

Andel af piger uden ungdomsuddannelse 2014 
 

28,5% 

Andel af drenge med dansk etnisk herkomst 
uden ungdomsuddannelse 2014 
 

37,2% 

Andel af drenge med anden etnisk herkomst 
end dansk uden ungdomsuddannelse 2014 
 

53,1% 

                                                           
8  Profilmodellen er en avanceret prognose, som fremskriver udviklingen i uddannelsesniveauet for en given 
ungdomsårgang. I profilmodellen beregnes en gang årligt en ungdomsårgangs samlede uddannelsesstatus fra de går i 
9. klasse og 25 år frem. Beregningerne foretages under antagelse af, at 9. klasseeleverne i de enkelte årstal på deres 
vej gennem uddannelsessystemet vil have samme adfærd (for eksempel fuldførelsesprocenter og 
overgangssandsynligheder mellem de forskellige uddannelser), som er kendt i fremskrivningsåret. Dette betyder, at 
effekten af f.eks. Ungepakken, som først vil vise sig i 2010, ikke indgår i modellen. 
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Andel af piger med dansk etnisk herkomst uden 
ungdomsuddannelse 2014 
 

27,5% 

Det er altså først og fremmest drenge, og især drenge med anden etnisk herkomst end dansk, der 
ikke får en ungdomsuddannelse inden 2014.  

4.3 Udkant og provins 
Begrebet ”udkants Danmark” anvendes ofte i den politiske debat, og i hvert fald kan der 
uddannelsespolitisk konstateres, at der er store regionale forskelle i Danmark, både med hensyn 
til uddannelsesniveauet og uddannelsernes kvalitet – hvis man skal dømme ud fra de opnåede 
karakterer, både i folkeskolen og i gymnasierne. 

Således offentliggjorde Urban med undervisningsministeriet som kilde en oversigt over, hvilke 
kommuner, der har folkeskoler med de højeste henholdsvis laveste karakterer9. Statistikken viser 
den gennemsnitlige afgangskarakter for elever i ”normalklasser”. For Sjællands vedkommende 
finder vi i toppen Københavns nordlige forstæder (Lyngby – Taarbæk, Gentofte , Rudersdal. Dragør 
og Hørsholm ligger på en delt 4.plads.). I bunden ligger Lolland, Slagelse, Guldborgsund og 
Kalundborg Kommuner. Omkring København ligger de vestlige forstæders karaktergennemsnit 
(Høje Tåstrup, Albertslund og Ishøj kommuner) lige omkring 6,0 på 7-trinsskalaen. 

Den samme tendens gør sig gældende, hvis vi ser på, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der 
forventes at få en ungdomsuddannelse10. Kommuner med den højeste andel er Hørsholm (88,0%), 
Lyngby-Taarbæk (88,0), Rudersdal (87,9) og Gentofte kommune (86,7%). I bunden finder vi Ishøj 
(igen) (69,5%), Brøndby (72,6%) og Ringsted (73,9%). I en kommentar til tallene hedder det, at 
kommunerne ligger meget stabilt, dvs. hvis årgang 2008 sammenlignes med gennemsnittet fra 
2005-2008. Her udgør Ringsted dog en interessant undtagelse: tallene for 2010 viser at især de 
gymnasiale uddannelser er vokset markant fra 2009-2010 – fra 29,6% til 42,4%.11 

Hvis vi ser på kvaliteten af ungdomsuddannelserne (hvis vi antager, at karaktererne er udtryk for 
kvalitet), ses den samme tendens. Eksamensresultaterne er ikke korrigeret for socioøkonomiske 
faktorer, hvilket gør forskellen mellem top og bund så meget mere interessant m.h.t. at vurdere, 
hvilken rolle socioøkonomiske faktorer spiller. Overordnet er det værd at hæfte sig ved, at 
rangordningen af de 141 gymnasier viser, at skolerne ligger meget tæt: forskellen på det bedst 
placerede gymnasium og det dårligst placerede er 2,54 point på 7-trinsskalaen. 

For stx gymnasiernes vedkommende er Gentofte gymnasiet Aurehøj i toppen mens Sankt Annæ 
Gymnasium i København er nr. 2, i bunden ligger Høng Gymnasium og Hf (beliggende i Slagelse 

                                                           
9 Urban d. 11. Maj 2011 
10 ”Profilmodel 2008 på kommuner – fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau”, Uni-C, 23.4.2010 
11 ”Tal og statistik fra FTU 2010” 
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kommune12) og Københavns Åbne Gymnasium med adresse i Valby. Hvis erhvervsgymnasierne 
medtages, gør samme tendens sig gældende: Ishøjs uddannelsescenter CPH-West (som i øvrigt 
udbyder 3 gymnasiale uddannelser) ligger i bunden med 5,65 for hhx’s vedkommende, CELF 
(beliggende på Lolland/Falster) ligger i bunden for Htx’s vedkommende med et gennemsnit på 
5,65. En iøjefaldende undtagelse er Selandia, som for Htx’s vedkommende ligger som nr. 1.  

Muligheden for at få en god afgangseksamen fra folkeskolen, en ungdomsuddannelse/en 
studentereksamen med et højt gennemsnit, er med andre ord størst for unge i Københavns 
nordlige forstæder, mindst for unge i Københavns vestlige forstæder eller i Vestsjælland. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjorde i 2011 en undersøgelse, som bekræfter 
tendensen – at forskellen mellem ”udkantsdanmark” og Danmark i storbyerne bliver stadigt større 
i uddannelsesmæssig sammenhæng13. Undersøgelsens konklusion er, at ”meget få med en lang 
videregående uddannelse bliver boende i deres hjemegnskommune, hvis de kommer fra 
udkantsdanmark, mens væsentligt flere bliver boende, hvis de kommer fra en storby eller 
kommuner omkring København”. Udkantsdanmark drænes for arbejdskraft med længere varende 
uddannelse. Ikke nok med ,at de unge i udkantsdanmark ligger i bunden mht. andel af unge med 
en ungdomsuddannelse, men de mangler også ”uddannelsesrollemodeller”, og det bliver derfor 
sværere at bryde den negative sociale arv, som er så vigtig i uddannelsesmæssig sammenhæng, 
skriver Arbejdernes Erhvervsråd i en kommentar, og tilføjer, at udvandringen af uddannet 
arbejdskraft fra udkantsområderne bør reduceres. En måde at gøre det på, er give de unge bedre 
muligheder for at få en ungdomsuddannelse i deres lokalområde.14 

Som det fremgår, er der også en geografisk problematik i opfyldelsen af de uddannelsespolitiske 
mål: hvis målene skal nås, er det bl.a. nødvendigt at se på, hvordan uddannelsesniveauet kan 
hæves i udkantsområder. 

I denne opgaven vil der blive fokuseret på udfordringerne i at få flere unge med anden etnisk 
baggrund end dansk og unge i udkantsområder til at tage en ungdomsuddannelse. Udfordringerne 
er forskellige for et gymnasium i et udkantsområde (f.eks. Slagelse) eller et gymnasium 
hovedstadsområdet med høj koncentration af elever med indvandrer baggrund, men 
styringsredskaberne er de samme. Spørgsmålet er så, hvordan de virker. 

5.0 Metode 
Inger Kaspersen og undertegnede har i samarbejde gennemført i alt fem kvalitative interviews 
med ledere af ungdomsuddannelser på Sjælland: tre rektorer fra Stx-skoler og to vicedirektører for 
erhvervsskoler med erhvervsgymnasier. De indhentede oplysninger er altså ikke repræsentative og 

                                                           
12 Slagelse Gymnasium & Hf ligger også langt nede på listen: med et gennemsnit på 6,38 er skolen nr. 127 ud af 141 
skoler  
13 Arbejdernes Erhvervsråd: ”Udkantsområder drænes for uddannet arbejdskraft”, 13. februar 2011 
14 Ibid. s.9 
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kan derfor ikke generaliseres til at gælde for alle ungdomsuddannelser eller til andre dele af 
landet.  

Den kvalitative metode er anvendt for at få et billede af de tanker de enkelte skoleledere gør sig 
om den nye virkelighed gymnasierne befinder sig i efter reformerne. Ved at anvende denne 
metode får vi fem konkrete eksempler på, hvordan NPM-tankegangen overføres og anvendes i 
den konkrete virkelighed i de pågældende institutioner. 

Til interviewene havde vi i fællesskab udarbejdet en spørgeramme (se bilag) for at sikre, at der i 
alle interviews blev stillet de samme spørgsmål. Dog har der i de konkrete interviews været muligt 
at forfølge emner, som dukkede op. 

Den kvalitative metode indeholder nogle metodiske svagheder, som skal diskuteres. Alvesson 
peger på nogle af disse svagheder15, bl.a. at interviewet er en socialsituation, som overholder de 
almindelig regler for samtale, og derfor ikke kan ses som et redskab til indsamling af data. Når 
interviewet skal ses som en samtale, betyder det, at den interviewede indstiller sig på at svare i 
overensstemmelse med, hvad han tror intervieweren vil høre. Med andre ord påvirker 
intervieweren respondenten. Desuden vil respondenten være opmærksom på ikke at sige noget, 
der kan sætte ham selv eller den institution han repræsenterer i et dårligt lys. For at indhente 
mere pålidelige informationer foreslår Alvesson en ”etnografisk” metode, som kombinerer 
interviewet med feltstudier over flere dage i den organisation, der undersøges. Dette muliggør 
første hånds oplevelser og observationer af de begivenheder, der opstår naturligt i organisationen. 
Denne triangulering havde selvfølgelig været ideel i vores situation, men desværre ikke mulig, bl.a. 
på grund tidsfaktoren. 

En ofte anvendt indvending mod det kvalitative forskningsinterview er at, udsagnene skal 
analyseres og fortolkes af den samme, som har gennemført interviewene, og som tolker 
interviewene i overensstemmelse med hans forhåndsforventninger. Derfor, skriver Kvale, er det 
vigtigt at præcisere de spørgsmål, der stilles til interviewteksten.  

Det indvendes også mod det kvalitative interview, at intervieweren vil stille ledende spørgsmål.16 
Kvale skriver, at det er uundgåeligt, at spørgsmålene i interviewene er ledende, men at denne 
fejlkilde kan minimeres ved i analysen af interviewene at vurdere, i hvor høj grad spørgsmålene 
påvirker den interviewedes svar. 

I vores empiri ses det tydeligt, at alle respondenterne tegner et billede af deres institution, som en 
succes, at der ikke er problemer og at de viser høj grad af ansvarlighed overfor deres elever. Der 
fremsættes ingen polemiske eller kontroversielle udtalelser rettet mod andre institutioner eller 
f.eks. de politiske mål eller styringsredskaberne. Der er heller ingen af de interviewede, der har 
ønsket at være anonyme, hvilket også er et udtryk for, at der ikke er lagt op til pikante afsløringer 
                                                           
15Alvesson, Mats: ”Methodology for close up studies – struggling with closeness and closure” 
16Kvale, Steinar:“Om tolkning af kvalitative forskningsinterview” 
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af f.eks. konflikter mellem konkurrerende skoler. Omvendt har vi heller ikke som udgangspunkt 
tilbudt informanterne at være anonyme, Dette kunne have skabt mulighed for at få mere 
kontroversielle synspunkter frem. Det billede vi får af skolerne, er det de ønsker at tegne af sig 
selv i offentligheden. 

Til vurdering af interviewene hører også, at begge interviewer har ledelsesfunktioner ved 
erhvervsgymnasier svarende til (eller lige under) respondenternes ledelsesfunktion, hvilket af og til 
giver en form for indforståethed mellem respondenten og interviewer(ne). I andre situationer har 
vi repræsenteret en konkurrerende uddannelse. 

Det teoretiske udgangspunkt for analysen af interviewene er Peter Kjær og Ove Kaj Pedersens 
begreb ”diskursiv institutionalisme”17. Begrebet anvendes i Kjærs og Pedersens artiklen til at 
forstå, hvordan ideer og principper oversættes og forhandles ind i en given kontekst (som den, der 
f.eks. udgøres af den danske velfærdsstat). I denne afhandling vil jeg anvende begrebet til at 
forstå, hvordan begreber som marked og konkurrence oversættes på institutionsniveau i de 
danske gymnasier, og til at forstå den uddannelsesmæssige diskurs, som de interviewede i 
undersøgelsen taler inden for. 

I forlængelse heraf vil begrebet ”konkurrencestaten”, jr. Ove K. Pedersen, blive anvendt til 
forståelse af den særlige danske fortolkning af neoliberalismen, og de styringsmekanismer, de 
anvendes i offentlige institutioner i Danmark. Desuden er beskrivelsen af konkurrencestaten med 
til at sætte den aktuelle situation ind i en historisk kontekst, ved at sammenligne 
konkurrencestaten med velfærdsstaten, som er betegnelsen for staten før konkurrencestaten.  

Den danske konkurrencestat kontekstualiseres yderligere ved at inddrage USA´s erfaringer med 
reformering af uddannelsessystemet. 

6.0 Teori 

6.1 Neoliberalisme i dansk oversættelse 
Peter Kjær og Ove K. Pedersen introducerer i artiklen ”Neoliberalism in the Danish negotiated 
Economy”18 begrebet ”diskursiv institutionalisme”, som de anvender i en analyse af, hvordan ideer 
omsættes til praktisk virkelighed. De formulerer begrebet i modsætning til bl.a. institutionel teori, 
som forstår sammenhængen mellem ideer og organisatoriske ændringer som en kausalproces. I 
institutionel teori diffunderer ideer uændrede ned gennem organisationer eller på tværs af 
nationer. Ideer betragtes her som uforanderlig, der uanfægtet bevæger sig gennem organisationer 
og nationer, og ikke udsættes for fortolkning eller meningstilskrivning i processen. 

                                                           
17 Kjær, Peter og Ove K. Pedersen (2001): ”Neoliberalism in the Danish negotiated Economy”,in: John L. Campell, J.L. & 

Pedersen, O.K. (eds.): “The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis”, Princeton University Press 
 
18 Kjær, Peter og Ove K. Pedersen: ”Neoliberalism in the Danish negotiated Economy”,2001 
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Kjær og Pedersens pointe er, at ideer, som f.eks. neoliberalisme, oversættes ind i bestemte sociale 
og historiske kontekster: 

”In contrast to diffusion, translation does not assume that there exist a fully developed and easily identifiable idea (or 
paradigm) that is transferred unchanged over time and from one country to another”.19 

Diskurs, som er centralt i Kjær og Pedersens måde at forstå forandringer, defineres som et system 
af betydninger, som systematiserer produktionen af forståelser og fortolkninger i en særlig 
kontekst. Med andre ord, er ideer ikke entydige og faste størrelser, men tilskrives mening gennem 
den historiske og sociale kontekst de indgår i og gennem den diskurssive praksis de indgår i, dvs. 
hvordan der tales om begreberne. 

Dette får også betydning for opfattelsen af institutioner, og her læner Kjær og Pedersen sig opad 
sprogteoretikeren Ferdinand Saussures skelnen mellem langue og parole, idet de ser en forskel 
mellem diskursive regler og den måde disse regler kommer til udtryk på i en bestemt diskursiv 
praksis. 

I artiklen bruger de begrebet til analysere, hvordan neoliberalisme er blevet oversat ind i en dansk 
kontekst. En pointe er her, at neoliberalistiske ideer oversættes, så de passer ind i den danske 
tradition for offentlig forvaltning. Om forandringerne gennem 80’erne og 90’erne skriver Kjær og 
Pedersen således: 

”Overall , this was a period of increasing elaboration and complexity not only in the general organizational principles 
but also, importantly, in the learning processes of the negotiated economy – a transformation that was linked, in part, 
to the gradual translation of neoliberal ideas into Danish discourse and practice.”20 

Med andre ord er neoliberalisme blevet fortolket og tilskrevet mening, som giver mening i en 
dansk kontekst. 

6.2 Konkurrencestaten 
I bogen ”Konkurrencestaten” 21 indkredser Ove Kaj Pedersen de forandringer, der siden slutningen 
af 90’erne har kunnet iagttages dels i staternes og nationernes indbyrdes forhold og dels i de 
politiske processer bl.a. i Danmark. Grundlæggende er Ove K. Pedersens påstand, at der inden for 
de sidste 20 år har været en markant udvikling, som viser, at vi er ved at forlade velfærdsstaten og 
på vej ind i konkurrencestaten. Dette betyder afgørende ændringer i relationen mellem borger og 
stat, i måden at drive offentlige institutioner og i det menneskesyn, der begrunder politiske 
beslutninger. 

Konkurrencestaten er en konsekvens af globaliseringen, som igen er et resultat af en politisk 
beslutning om etablering af post-nationale markeder, bl.a. EU. Globaliseringen tvinger staterne til 
at konkurrere med hinanden og til at tilpasse samfundene konkurrencen. Derfor opstår begrebet 
                                                           
19 Ibid. s.220 
20 Ibid. s.238 
21 Ove K. Pedersen: ”Konkurrencestaten”, 2011 
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”den regulerende stat”, som skal forstås som en stat, der får til opgave at koordinere sine politiker 
så de til sammen giver virksomhederne de bedste betingelser for udnyttelse af ressourcer og 
dermed forbedre betingelserne for at klare sig i den internationale konkurrence. Dette betyder for 
det første, at staten mobiliserer befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale 
konkurrence, for det andet, at den enkelte borger bliver ansvarlig for sit eget liv, og at 
fællesskabet er knyttet til arbejdet og frihed er lig med mulighederne for at realisere egne behov, 
og endelig, for det tredje, er konkurrencestaten kendetegnet ved dynamik, hvor den uendelige 
reform er indbygget i den politiske proces.22 Disse tre kendetegn skal ses i modsætning til 
velfærdsstaten, som havde som mål at beskytte borgerne mod utilsigtede virkninger af 
konjunkturudsving i den internationale økonomi. I velfærdsstaten var frihed lig med mulighederne 
for at deltage i politiske processer, og fællesskab lig med demokrati. I dette afspejles også 
forskellige menneskesyn: På den ene side mennesket som unikt (i velfærdsstaten), på den anden 
side mennesket som rationelt væsen, der er underlagt behov og interesser – altså det 
opportunistiske menneske (i konkurrencestaten). 

6.3 Uddannelser i konkurrencestaten 
Dermed har globalisering og konkurrencestaten ikke kun at gøre med økonomi og politik, men 
påvirker også den politiske kultur og de værdier det danske fællesskab hviler på. I debatten om 
skolen – folkeskolen og gymnasiet – ses det, hvordan der sker en udvikling i forståelsen af 
begreberne individ og fællesskab: i kompetencebegrebet ligger en forestilling om, at det er 
arbejdskravet, arbejdsevnen og arbejdslysten, der binder individerne sammen til et fællesskab – 
og at det er skolerne, der skal uddanne individerne til fagligt kompetent individer, der står til 
rådighed for arbejdsmarkedet23 Dette er et afgørende skift fra velfærdsstaten, som havde den 
personlige udvikling og demokratiske dannelse som pædagogisk mål. I konkurrencestaten er den 
pædagogiske opgave selvrealisering ved arbejde. Pædagogikkens opgave er at få den enkelte til at 
se sig som (med)ansvarlig for egne kompetencer og for egen udvikling24 Menneskesynet bag 
denne pædagogik er det opportunistiske menneske, og betegnes af Ove K. Pedersen som ”den 
rationelle pædagogik”. Den centrale opgave for denne pædagog er ikke at danne personligheden 
(som i reformpædagogikken), men at undervise eleven, fordi det er i dennes egen interesse. 
Skolen bliver dermed det sted, hvor eleven lærer, hvad der skal til for at opnå arbejde, som er 
forudsætningen for at indgå i et fællesskab. 

Samtidig med, at der skabes incitamenter for, at det opportunistiske menneske skal udfolde sig, 
følger der pligter (”noget for noget”), og sanktioner hvis incitamenterne ikke anvendes eller 
udnyttes.25 

                                                           
22 Ibid. s.12 
23 Ibid. s.170 
24 Ibid. s.190 
25 Ibid.s.210 



14 
 

I et interview i Information d.8. februar 201126 uddyber Ove K. Pedersen konkurrencestatens 
betydning for måden at opfatte uddannelse på. Her påpeger han, at der i 90’erne sker et 
afgørende i skift i det menneskesyn, som skolen – og dermed samfundet – baserer sig på. 
Folkeskoleloven fra 1958 bygger på en forståelse af, at mennesket er unikt, og at det er gennem 
pædagogikken at individet opnår indsigt i selv som guddommeligt. Bl.a. 70’ernes krise er med til at 
bane vejen for det skift, som ses med indførelsen af færdighedsbegrebet i folkeskolen – skolen 
skal nu også gøre den enkelte elev parat til arbejdsmarkedet. Det betyder, at der nu er tre 
konkurrerende formål i folkeskolen: uddannelse i nationalidentitet, til demokratisk deltagelse og 
uddannelse til arbejdsmarkedet. Disse tre formål bygger på tre forskellige menneskesyn og kræver 
hver sin pædagogik. ”Vi er i en dybt forvirret periode, for der er fortsat intet dominerende 
menneskesyn. Og det er måske en af årsagerne til, at målsætningen med at få 95% til at tage en 
uddannelse efter folkeskolen går i den forkerte retning”, udtaler Ove K. Pedersen i interviewet. 

Det afgørende i fremtidens skoler bliver at motivere til læring, motivere til konstant at være i 
kontakt med uddannelsessystemet, som skal være langt mere fleksibelt for at imødekomme 
fremtidens krav om konstant opkvalificering og livslang læring – en faglært arbejder skal ifølge 
OECD i løbet af et livsforløb ændre kompetencer 6 gang.27 

6.4 Ledelse i konkurrencestaten 
I konkurrencestaten bliver det statens opgave, at finde en organisationsform, der mest effektivt 
leverer de services og ydelser, der er nødvendige for at de private virksomheder kan konkurrere 
på de post-nationale markeder. Staten organiseres med andre ord, så de offentligt ansatte 
arbejder så effektivt som muligt og med den højest mulige produktivitet – samtidig med, at 
produktet har højest mulig effekt på de private virksomheders konkurrenceevne.28 

For at opnå den højeste mulige effektivitet og produktivitet hos den enkelte offentlige institution 
og hos den enkelte ansatte, anvendes den såkaldte principal-agent teori til at sikre sammenhæng 
mellem de politiske beslutninger og mellem de udførende administrative lag. Principal-agent 
teorien forsøger at løse det grundlæggende problem: Hvordan sikrer principalen (her: politiker), at 
agenten (her: den ansatte) arbejder i hans interesse? Svaret er: Gennem kontrakter. Bag denne 
tankegang ligger følgende 6 grundlæggende forudsætninger: 

 1. Principal og agent er begge nyttemasksimerende 

 2. Der eksisterer målkonflikt mellem principalen og agenten 

 3. Der er asymmetrisk information mellem principalen og agenten 

 4. Agenten er opportunistisk 

                                                           
26www.Information.dk: Mette Klingsey: ”Uddannelsessystemet er i historisk forandring” 
27 Ibid. 
28 Ove K. Pedersen: ”Konkurrencestaten”, s. 207f 

http://www.information.dk/
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 5. Agenten handler begrænser rationelt 

 6. Agenten er risikosky29 

Dette indebærer, at relationen mellem principal og agent bliver styret af to redskaber: For det 
første af kontrakter, der bygger på incitamenter, dvs. beskriver opgaven, mål for opgaven og 
belønning (f.eks. individuelle løntillæg) for opfyldelse af kontrakten. For det andet af et system til 
at kontrollere opfyldelsen af kontrakten: Evalueringssystemer og kvalitetssikringssystemer (f.eks. 
benchmarking). I uddannelsessektoren er taxameterstyringen et eksempel på 
incitamentsstrukturen: Et højt elevoptag og lavt frafald fører til flere indtægter, og mange elever 
med afsluttende eksamen, giver indtægter i form af færdiggørelsestaxameter. Bag denne 
incitamentsstruktur ligger en tanke om, at alle institutioner skal konkurrere om at blive bedst, dvs. 
i forhold til eksamensresultater, og derved få elever/studerende (=indtægter), og at alle 
institutioner på den måde bliver bedre (se desuden neden for).30 

Inden for rammerne af dette kontrakt- og kontrolsystem, udstyres den enkelte institution og 
medarbejder med ledelsesrum og selvstændighed til at løse opgaverne. Det er ledelsen/lederen af 
institutionen, der er ansvarlig for at love og regler opfyldes – og inden for rammerne af kontrol og 
styring.31 Idealet for denne styringsform er den innovative og effektive institution, hvor 
målsætning og målopfyldelse, konstant ændres i takt med omverdenens behov. Kombinationen af 
rammer, skøn, individualiseret ydelse og systematisk dokumentation udgør den nye form for 
bureaukrati.32 Med andre ord er konkurrencestaten bl.a. karakteriseret ved evnen til fortløbende 
at ændre sig. 

6.5 Konkurrencestaten og borgeren 
I konkurrencestaten møder den offentlige myndighed den opportunistiske person, og det er den 
offentlige myndighedsopgave at sikre, at personen yder sit bidrag til nationens konkurrenceevne. 
Målet for begge parter i dette møde er effektivitet af hensyn til konkurrence, og begge er 
underlagt kravet om at bidrage til at maksimere konkurrenceevnen, skriver Ove K. Pedersen. Et 
eksempel her på relationen mellem stat og de unge, som skal forberedes til arbejdsmarkedet 
gennem uddannelse. Staten guider forældre til at hjælpe deres børn igennem uddannelserne ved 
hjælp af incitamenter (SU) eller straf (fratagelse af ungdomsstøtte), mens den enkeltes effektivitet 
måles ved hjælp af uddannelsesplaner, elevplaner m.v.33 

                                                           
29 Jørgen Ravn m.fl.: ”Agentteori til analyse af strategizing” in: Claus Nygaard (red): ”Strategizing” 
30Jr, undervisningsminister Troels Lund Poulsen, som i forbindelse med offentliggørelse af gymnasiernes 
eksamensresultater giver udtryk for at offentliggørelse vil ”løfte gymnasierne”, www.uvm.dk 06.06.11 
31 Jørgen Ravn m.fl. s.215 
32 Ibid. s.224 
33 Ibid. s.252 

http://www.uvm.dks/
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Dette ses også i den nye lov om vejledning om uddannelse og erhverv, som trådte i kraft 1. august 
2010. Loven pålægger alle 15-17 årige pligt til beskæftigelse eller uddannelse, og pålægger 
kommunalbestyrelse tilsyn med, om de gør det. 

Af Ove K. Pedersens beskrivelse af konkurrencestaten ses det, at formålet for 
uddannelsesinstitutionerne er blevet ændret, at måden at styre og administrere 
uddannelsesinstitutioner er blevet ændret, at betingelser for at lede institutionerne er blevet 
ændret og at synet på elever/studerende er ændret. Spørgsmålet er så, hvordan disse ændringer 
påvirker opfyldelsen af målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

6.6 Uddannelse i accountability tidsalderen 
I artiklen ”No child, no school, no state left behind: Schooling in the age of accountability” nævner 
Stefan Thomas Hopmann  New public Management (NPM) som et eksempel blandt 7 teorier, der 
forsøger at indkredse de grundlæggende forandringer i de principper de vestlige samfund bygger 
på34. Styringsteknologierne i NPM har til hensigt at gøre velfærdsstaternes institutioner og 
borgere mere effektive i den globaliserede økonomi, jr. Pedersen ovenfor. Ligesom ide øvrige 
teorier om forandringerne i de vestlige samfund, er der også i NPM implicit indbygget 
accountability, idet accountabilty er et middel til at sikre at kunderne (eller klienterne) får det de 
har betalt for via skatten. De forskellige former for accountability sammenfatter Hopmann som en 
bevægelse fra ”management of placements” til ”management of expectations”35. I stedet for at 
garantere et omfattende system af velfærdsinstitutioner, til at løse velfærdsstatens opgaver 
(management of placements), ses nu en forskydning mod management of expectations. Forskellen 
er, at mange vanskeligt definerbare problemer nu kan håndteres om veldefinerede forventninger, 
som kan indfries ud fra de givne ressourcer. Inden for uddannelsessystemet betyder denne 
forandring: 

”In earlier times public education was provided by “a place called school”, (Goodlad 1983) run by professionals 
called teachers who decided within sketchy limits, based on professional and local traditions, how to teach and 
what achievement seemed to be sufficient (…) Accordingly, good instruction was not defined primarily by its 
measurable outcomes, but rather by the professional judgments of the adequacy of what was done. Expectation 
management changes the picture dramatically. The core focus shift to more or less well-defined expectations of 
what has to be achieved by whom.”36 

Med denne definition af begrebet ”management of expectations”, er det muligt at forstå den 
betydning bl.a. PISA undersøgelserne har haft i en række landes uddannelsespolitiske debat. 
Udover at være et instrument til at måle, hvordan de enkelte lande klarer sig i konkurrencen med 

                                                           
34 Stefan Thomas Hopmann: “No child, no school, no state left behind: schooling in the age of accountability”, s.3f 
 
35  Ibid s.6f 
36 Ibid. s.8 
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andre lande, er det et velegnet instrument til at gøre de enkelte skoler ansvarlige for om de lever 
op til de forventninger, som kommer til udtryk i undersøgelsernes spørgsmål.  

Stefan Thomas Hopmanns ærinde i artiklen er at undersøge PISA undersøgelsernes indflydelse på 
forskellige landes uddannelsespolitik, og hvilke strategier, de pågældende lande anvender for 
tilpasse deres uddannelsessystemer til de ændrede vilkår. 

Det afgørende spørgsmål er, om accountability handler om at beskytte den enkelte elev/student 
mod dårlig undervisning, eller er formålet at få lokale institutioner til at yde det bedst mulige 
inden for deres rammer, eller handler det om at holde det offentlige system ansvarlig for dets 
bidrag til landets velfærd? Med andre ord: er det individet, skolen eller staten, der er i centrum for 
uddannelsespolitikken? 

7.0 No child left behind – erfaringer fra USA 
I 2001 fremlagde USA’s præsident George W. Bush et omfattende lovforslag, ”No child left 
behind”, (NCLB), som dels skulle hæve uddannelsesniveauet blandt USA’s unge generelt og dels 
mindske forskellen mellem de etniske gruppers niveau. Loven blev vedtaget i 2002 med støtte fra 
begge partier i kongressen. Programmet er udtryk for at accountability anvendes til at sikre den 
enkelte elev mod dårlig undervisning, jr. Hopmann. 

Måden at nå de ambitiøse mål på, var for det første at forpligte alle offentlige skoler til at 
gennemføre standardiserede tests (dvs. alle studerende skal tage den samme test under de 
samme omstændigheder) af alle elever én gang om året i læsning og matematik. Testene skal 
dokumentere, at eleverne gør passende fremskridt hvert år (”adequat yearly progress”). Hvis en 
skole ikke leverer de ønskede resultater, tages forskellige sanktioner i anvendelse. Sanktionerne 
spænder fra, at skolen i første omgang skal udarbejde en handleplan for, hvordan den vil forbedre 
resultatet, over at skolen skolens ledere og dele af personalet afskediges, til at skolen i yderste 
konsekvens, hvis skolen har dårlige resultater flere år i træk, lukkes eller overtages af private 
firmaer.37. 

Charter Schools, som er offentligt finansierede skoler, men som ikke underlagt det offentlige 
regelsæt, kommer derfor til at indtage en central rolle i NCLB. Charter Schools bliver oprettet som 
mindre forsøgsskoler inden for store skoler. Tankegangen bag NCLB bygger i høj grad på at 
markedskræfterne kan spille med i at opfylde målet om at hæve uddannelsesniveauet for alle, og 
på principal-agent teori. Eleverne kan skifte til skoler med bedre testresultater; der er konkurrence 
mellem offentligt finansierede og regulerede skoler og private skoler;  

                                                           
37 www.wikipedia.org 
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7.1 Det amerikanske skolesystems storhed og fald 
Diane Ravitch var en central figur i NCLB. Hun indtog i gennem en længere årrække centrale roller i 
det amerikanske uddannelsessystem, først som rådgiver for George H.W. Bush og Bill Clinton, 
siden som medlem af the National Assessment Governing Board, som overvåger the National 
Assement of Educitional Progress, som indsamler data om niveauet i matematik, læsning og 
naturvidenskab på landets skoler. Ravitch var fortaler for grundtankerne i NCLB, det frie valg og 
tests, men har i senere artikler og bøger markeret sig som kritiker af netop disse grundtanker. I 
artiklen ”Why I Changed My Mind About School Reform”38, skriver hun bl.a., at flere stater har 
nedsat ambitionerne i de nationale test for kunne opnå resultater, der viser at op til 90% af de 
studerende har nået målet, mens resultatet for hele USA viser, at kun 1/3 har nået målet. Desuden 
træner skolerne næsten udelukkende de studerende i matematik og læsning, fordi det er på disse 
områder, at loven kræver fremskridt, og mere end 100 millioner dollars anvendes på forberedelse 
til testen – mens der ikke er incitamenter til at hæve niveauet i sprog, litteratur eller fysisk 
udfoldelse. Og det er ikke det, hun forstår ved god uddannelse. 

Samtidig påpeger hun, at satsningen på charter schools, som et privat alternativ til de offentlige 
skoler, ikke har givet de ønskede resultater. Hun henviser til en undersøgelse, som viser at 17% 
klarer sig bedre end offentlige skoler, 46 % opnår de samme resultater, mens 37% klarer sig 
signifikant dårligere. Desuden peger hun på at systemet med accountability har udviklet en 
atmosfære, hvor straf spiller en vigtig rolle på skolerne, og endelig slår hun fast, at den 
væsentligste forklaring på dårlige testresultater ikke er dårlige lærere, men fattigdom. I artiklen 
konkluderer hun: 

“Most significantly, we are not producing a generation of students who are more knowledgable, and better 
prepared for the responsibilities of citizenship. That is why I changed my mind about the current direction of 
school reform.” 

I bogen “The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are 
Undermining Education”39 uddyber Diane Ravitch disse synspunkter. Her peger hun bl.a. på, at 
skolerne for at opnå gode testresultater, målrettet træner elever i de fag, de skal testes i og 
undlader at undervise i andre fag, f.eks. i kunst og litteratur ligesom der ikke er plads til at 
interessere sig for andre sider af eleverne. Hertil kommer forskellige former for snyd, f.eks. at 
skolerne giver svage elever fri på de dage, hvor testene finder sted. På den måde kan skolen undgå 
det omfattende system af straf.40 

I sin analyse af ”No Child Left Behind” peger Hopmann på, at den grundlæggende præmis i 
programmet, næsten aldrig er blevet debatteret, nemlig at den enkelte elevs resultater er den 

                                                           
38 The Wall Street Journal, d. 9. marts  2010 
39 Diane Ravitch, The Wall Street Journal, d. 9. marts  2010 
40Ravitch s.161 
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bedste måde til at måle undervisningens kvalitet, og at dårlig undervisning er den eneste årsag til 
at en elev klarer sig dårligt.41 

7.2 Ravitch om markedet. 
Ravitch forudser, at resultatet af satsningen på charter schools vil være, at disse skoler i by 
centrene vil optage de mest motiverede elever blandt de fattige, mens de almindelige offentlige 
skoler vil blive den sidste udvej for de elever, der er blevet afvist. De offentlige skoler vil derfor få 
en uforholdsmæssig stor andel af elever med indlæringsproblemer, sociale problemer, de lavest 
testscorer osv42.  

Ravitch peger på, at et synligt resultat af konkurrencen med charter skolerne er at, at flere 
katolske skoler er blevet lukket. De katolske skoler havde i flere tilfælde stor succes med at 
uddanne fattige og elever fra minoritetsmiljøer.43 Dette illustrer Ravitch pointe, at markedet vil 
have vinder og tabere. I stedet bør alle skoler arbejde om en fælles mission – at uddanne alle 
børn. Skolerne skal ikke være konkurrenter (eller fjender), men allierede i arbejdet på at realisere 
denne mission.44 

Markedet og konkurrencen har vist sig at være effektiv i opbygningen af USA, men er efter Ravitch 
opfattelse ikke den rigtige måde at sikre offentlige serviceydelser, der bør gælde for alle – uden at 
det afhænger af deres evne til at betale eller af deres politiske styrke.45 

Og skolerne bliver ikke bedre, hvis de forventes at agere som profitsøgende, private selskaber. 
Skoler er ikke forretninger, men et offentligt gode, skriver hun. Markedet er ikke den bedste måde 
at sikre offentlige goder. 

Står Ravitch analyse og kritik af NCLB til troende, så er den amerikanske variant af neoliberalisme 
ikke måden at forbedre skolerne. Derfor er det væsentligt at se på, hvordan NPM og 
neoliberalisme ser ud i en dansk uddannelsesmæssig kontekst. 

8.0 Uddannelsessystemets styring i Danmark 
Styringen af uddannelserne i Danmark bygger på tre principper: selveje, taxameterfinansieringen 
og samspillet mellem uddannelsesregler og ministerielt tilsyn med uddannelsesinstitutionerne. 

Selvejet indebærer, at uddannelsesinstitutionerne kan købe deres bygninger. Derved får de en god 
ballast til at i imødekomme udsving i elevantallet i de enkelte år og mulighed for at tilpasse 

                                                           
41 Hopmann, Stefan Thomas: “No child, no school, no state left behind: schooling in the age of accountability”, s.14 
 
42“ibid. s.220 
43 Ibid. s.221 
 
44 Ibid. s.227 
45Ibid. s.241 
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udbuddet til lokale behov. Desuden sikrer bygningerne, at institutionerne får ”bund i økonomien, 
fordi bygningernes værdi kan fungere som sikkerhed i forbindelse med den løbende finansielle 
styring”46. Eller med andre ord, kan institutionerne låne på almindelige kommercielle vilkår ved at 
belåne bygningsmassen. 

Det aktivitetsbaserede taxametersystemet udgør langt størsteparten af uddannelses-
institutionernes indtægter. Her til kommer en række supplerende styringsredskaber (grundtilskud, 
forsøgs- og udviklingsmidler m.v.), som skal sikre, at politiske, administrative eller institutionelle 
behov kan imødekommes.47.  

Taxameterstyringen er udviklet af tre hensyn: 1) at indføre en styringsmodel, der bygger på 
incitament og resultater. Ved at sammenkæde tilskuddenes størrelse med resultater, forstået som 
antal årselever (eller studenterårsværk), er det tanken, at institutionerne vil tilpasse kapaciteten til 
efterspørgslen og tilskynde til konstant effektivisering og økonomisering. Pengene følger brugeren 
og skaber dermed incitament til ”brugervenlig adfærd”. 2) at understøtte det frie uddannelsesvalg 
ved effektivt at flytte ressourcer fra uddannelser med aktivitetsnedgang til institutioner med 
fremgang. 3)at opnå fleksibilitet ved anvendelse af tilskud, som ikke er afhængige af 
aktivitetsniveau. 

Opgørelsen af den aktivitet, der er afgørende for tildelingen af ressourcer, sker ud fra 
”tælleprincipper”, ét tilpasset de videregående uddannelser og et andet tilpasset 
ungdomsuddannelserne. Tælleprincippet på ungdomsuddannelserne sker på grundlag af hvor 
mange, der er optaget på uddannelsen og fortsat går på uddannelsen på fastlagte tælledage. 
Tælleprincippet skal fremme institutionernes effektivitetstænkning og mindske institutionernes 
følsomhed overfor tilfældige udsving i indtægtsgrundlaget som følge af et højt frafald.48 

8.1 Supplerende økonomiske styringsredskaber 
Sammen med taxametersystemet findes en grundtilskudsordning, som ikke er aktivitetsafhængig, 
men som har til formål at sikre fleksibilitet, så forskellige behov kan imødekommes. Dette gælder 
f.eks. behovet for regionalspredning af uddannelser og behovet for at sikre små institutioner med 
få uddannelser overlevelse i perioder med aktivitetsnedgang. Derudover er der muligheder for at 
give tilskud til nødlidende institutioner og for at stille krav til små institutioner med én uddannelse 
om at fusionere med en større, bedre økonomisk funderet institution.  

Udover grundtilskuddet er det muligt at få tildelt tilskud i form af forsøgs- og udviklingsmidler til 
bl.a. udvikling af nye uddannelser. Inden for de gymnasiale uddannelser blev der i 2010 afsat 
forsøgs- og udviklingsmidler inden for ni hovedområder, bl.a. udvikling af pædagogisk it-
anvendelse, udvikling af skriftlighed49, men ikke midler rettet mod f.eks. elever med særlige 
                                                           
46 Uvm, presssemeddelelse d.31.8.2009 
47 Undervisningsministeriet: ”Fakta om taxameterstyring”, februar 2008 
48Ibdi. 
49Uvm:”Rammer og procedurer for udviklingsprojekter i de gymnasiale uddannelser”, september 2010 
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behov, som ligger uden for reglerne om specialpædagogisk støtte eller andet, der eksplicit skal 
bidrage til opfyldelse af 95% målsætningen. 

Derimod er det inden for FoU midlerne til de erhvervsfaglige uddannelser ekspliciteret, at 
udgangspunktet for indsatsområderne er målsætningerne om at 95% af en ungdomsårgang i 2015 
skal have en ungdomsuddannelse, og at uddannelserne skal kunne udfordre fagligt stærke elever 
og opstille realistiske tilbud til fagligt svage elever. Et af indsatsområderne hedder således 
”Praktikuddannelsernes didaktik”, idet mange elever falder fra på uddannelsernes hovedforløb 
pga. oplevelser i uddannelsens praktikdel.50 

Flerårsaftalemodeller er et andet eksempel på bevilling, som ikke er afhængig af aktivitet. 
Princippet betyder, at institutioner tildeles bevillinger mod at opfylde krav om kvalitetsudvikling 
inden for politisk definerede områder. 

Resultatløn51 har været en del af lønpolitikken på undervisningsministeriets område siden 2000. 
Formålet med resultatløn er bl.a. at understøtte de uddannelsespolitiske målsætninger52. 

I retningslinjerne for udarbejdelse af resultatlønskontrakter i 2010 er der to gennemgående 
obligatoriske indsatsområder, hvor af det ene omhandler ”mindre fravær – mindre frafald, indsats 
i forhold til lærere og elever/studerende”53. Desuden beskriver retningslinjerne tre 
uddannelsesspecifikke indsatsområder og beskriver endelig syv frivillige indsatsområder, hvoraf 
institutionen skal vælge mindst to. 

8.3 Tilsyn 
Det tredje princip i styringen af uddannelserne i Danmark, er ”samspillet mellem 
uddannelsesregler og ministerielt tilsyn”. Tilsyn skal sikre, at uddannelsernes formål opfyldes, og 
at kvaliteten fastholdes og udvikles54. Tilsynet rettes først og fremmest mod institutionernes 
kvalitet og resultater. Hertil anvendes ”kvalitetsindikatorer”, som anvendes til screeninger. 
Kvalitetsindikatorer er bl.a. prøve- og eksamensresultater, fuldførelsesfrekvenser, 
fuldførelsestidspunkter og frafaldstidspunkter. Desuden føres der til tilsyn med de selvejende 
institutioners økonomi med udgangspunkt i årsregnskaberne. Hertil kommer Det institutionelle 
tilsyn, som vedrører bestemmelserne i institutionslovgivningen og uddannelsesinstitutionernes 
overholdelse af udbudsgodkendelserne. 

                                                           
50Uvm:”FoU-programmet 2010 –erhvervsfaglige uddannelser”, oktober 2010 
51 ”Resultatløn”, uvm, 15. april 2011 
52 En opmandskendelse d. 13.10.10 betyder bl.a., at det ikke længere er obligatorisk for en bestyrelse at indgå 
resultatlønskontrakt med institutionens leder. Desuden oplyser UVM’s hjemmeside, at der på baggrund af kendelsen 
vil blive udarbejdet nye retningsliner for resultatløn på uvms område. 
53 Det andet indsatsområde er mere flexibel anvendelse af lærerressourcer 
54Uvm: ”Tilsynsplan 2010-11, marts 2010 
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På det gymnasiale område retter tilsynsaktiviteterne sig særligt mod undervisningens kvalitet og 
overholdelsen af reglerne. Tilsynsaktiviteter omfatter bl.a. censorindberetninger, gennemgang af 
undervisningsbeskrivelser indhentet ved stikprøver, og undersøgelse af frafald. 

For erhvervsuddannelserne retter tilsynet sig, udover overholdelse af regler og sikring af kvalitet, 
sig mod fuldførelsesfrekvenser og fastholdelsesinitiativer, og indeholder bl.a. tilsyn med skolernes 
handlingsplaner for øget gennemførelse. Forskellen mellem tilsynsaktiviteterne på hhv. det 
gymnasiale område og erhvervsuddannelserne, viser, at det fra ministeriel og politisk side 
forventes, at det er erhvervsskolerne, der skal løfte den største del af opgave med at realisere 95% 
målsætningen. 

8.4 Sanktionspolitik 
Ved overtrædelser af regler eller ved ”kvalitetsmangler” råder ministeriet over en række 
sanktioner, som kan grupperes i fire hovedkategorier: 1) tilskudssanktioner 2) krav om skift af 
revisor 3) indgreb overfor bestyrelser 4) tilbagekaldelse af godkendelse af institutioner eller 
uddannelser.55 Derudover råder ministeriet over en række ”reaktionsmuligheder”, som består i 
indsatsaftaler, eksterne undersøgelse og offentliggørelser af sanktionsanvendelse, som kan have 
et præventivt sigte. 

I sanktionspolitikken er desuden nævnt, at de uddannelsespolitiske konsekvenser af en sanktion 
skal overvejes for så vidt angår de erhvervsrettede uddannelser og videregående uddannelser, 
f.eks. skal betydningen for lokalområdet overvejes, hvis økonomiske sanktioner tvinger en 
økonomisk svag institution til at lukke. 

Som det ses, er der i styringen af uddannelsessystemet indbygget accountability på 
organisationsniveau, idet det er den enkelte skole, der kontrolleres, ikke den enkelte lærer som i 
USA. Desuden fremgår det også, at brugerresponsivitet, forstået som skolernes evne til at passe sig 
lokalområdet behov, spiller en væsentlig rolle i uddannelsesstyringen. Det er ikke kun her 
inspirationen fra NPM viser sig, men også i anvendelsen af bl.a. aktivitetsstyring og 
resultatlønskontrakter. 

8.5 Fordelingsudvalg 
Selvom tankegangen bag styringsteknologierne er markedsgørelse, så er der for gymnasiernes og 
hf-kursernes vedkommende ikke tale om en fuldstændig fri konkurrence mellem skolerne om 
eleverne. For at regulere markedet er der nedsat fordelingsudvalg, bestående af rektorer og 
ledere for gymnasier/VUC ’ere inden for et geografisk område. Blandt de fem skoler vi har 
interviewet, indgår de to i det samme fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget har bl.a. som opgave at 
fastsætte kriterier for, hvilke ansøgere, der skal fordeles til en anden institution end deres første 
prioritet56. I § 857 hedder det, at kapaciteten på en skole kan opjusteres for i videst muligt omfang 

                                                           
55Uvm: ”Undervisningsministeriets sanktionspolitik” 
56 §3 i ”Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland” 
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at sikre, at flest muligt optages på den skole de har angivet som 1. prioritet. Kapacitetsudvidelsen 
skal ske efter drøftelse i det forpligtende samarbejde. Fordelingsudvalgene er altså udtryk for en 
meget kraftig begrænsning af markedsgørelsen, men det er også værd at bemærke, at de 
erhvervsgymnasiale uddannelser ikke indgår i fordelingsudvalgene. Det betyder bl.a., at de selv 
kan beslutte, hvor mange elever de vil optage og hvor mange klasser de vil oprette, og derfor har 
et kraftigt incitament til at udnytte markedesgørelsen til at erobre markedsandele fra bl.a. stx. 

Foreningerne for gymnasierektorer og -bestyrelser har foreslået oprettelse af kapacitetsudvalg i 
alle regioner. Kapacitetsudvalgets opgave skulle være at koordinere kapaciteten på regionens 
gymnasier, og at der skulle oprettes et fælles it-system til at koordinere elever – i stil med den 
koordinerede tilmelding på de videregående uddannelser. Det er dog uklart, om 
erhvervsgymnasierne er medtænkt i dette forslag. Tankegangen i forslaget er, at hensigtsmæssig 
fordeling af ansøgerne ville sikre et ”optimalt uddannelsestilbud”, og dermed bidrage til 
opfyldelsen af 95% målsætningen.58 

Rektorforeningens forslag fik i marts 2010 seks gymnasierektorer fra gymnasier med flere 
ansøgere end de har kapacitet til, til i et åbent brev til undervisningsministeriet, at argumentere 
for frit optag. De mener, at fordelingsudvalgenes arbejde er i strid med styringsmekanismerne, 
som bygger på konkurrence. Når skolerne er blevet selvejende og har opnået retten til at gå 
konkurs, skal de også have retten til at optage alle de elever de kan (og vil), argumenterede de. 
Desuden fremførte de, at fordelingen efter afstandskriteriet fastholder eleverne i de områder de 
bor i. Frit optag ville gøre det muligt for de, der ønsker det, at komme væk fra ”sociale ghetto”, 
hedder det i henvendelsen. 

I februar 2011 offentliggjorde 11 gymnasierektorer en artikel, hvor de argumenterede for 
etablering af administrative fællesskaber. Administrative fællesskaber omkring 
personaleadministration, bygningsdrift, it m.v. kan være en løsning, der udnytter stordriftsfordele 
og derved gør det muligt for små skoler at få en bedre økonomi. På den måde kan de små skolers 
overlevelse sikres, hvilket er en fordel frem for etableringen af større enheder gennem f.eks. 
fusioner. Små skoler giver ”ledelse i øjenhøjde” og lokalt kendskab, som gør, at skolens udbud af 
studieretninger og andet kan tilpasses lokale behov. Denne nærhed, argumenterede de 11, gør det 
også muligt at fokusere på skolernes kerneopgave, undervisning, og modvirke frafald. 

Inden for rektorforeningen kan der altså konstateres mindst 3 forskellige holdninger til 
markedsgørelsen af uddannelserne og konkurrencen mellem dem. Mens rektorforeningen lægger 
op til en mere central regulering af elevfordelingen, dvs. reducere markedsgørelsen, lægger de 6 
rektorer op til fri konkurrence mellem skoler, dvs. øget markedsgørelse. De 11 rektorer placerer 
sig i en position her i mellem, en position, som ikke tager afstand fra markedet og konkurrencen, 

                                                                                                                                                                                                 
57 Ibid. 
58 ”Gymnasieskolen” nr.07/2010 
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men dog lægger op til et forpligtende samarbejde mellemskoler, som vil reducere den økonomiske 
effekt at konkurrencen. 

9.0 Foreløbig konklusion 
Som det ses bygger styringen af det danske uddannelsessystem i høj grad på de 
ledelsesprincipper, som gør sig gældende i konkurrencestaten, jr. Ove K. Pedersen ovenfor, og i 
NPM –traditionen. Regler og tilsyn sikrer, at de politiske bestemte målsætninger og kvalitetskrav 
opfyldes, selvejet, at der er ledelsesrum til at løse opgaverne. Det væsentligste styringsredskab er 
taxametersystemet, som er en væsentlig del af institutionernes indtægtsgrundlag, og som 
desuden er aktivitetsafhængig. Taxameterstyringen betyder, at markedsmekanismen og 
konkurrencen om elever/studerende er afgørende for institutionernes økonomi. Offentliggørelse 
af eksamensresultater, fuldførelsesfrekvenser og overgangsfrekvenser som kvalitetsindikatorer 
betyder, at det er muligt at sammenligne institutionerne og dermed kvalificere elever og 
studerendes valg af uddannelsesinstitution. Desuden ses det, at accountability har vundet indpas 
også i det danske uddannelsessystem ved at gøre skolerne ansvarlige for deres præstationer. 

Derimod er der i styringsredskaberne ikke incitament til særlige initiativer overfor de ca. 20% af en 
ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Eneste undtagelse herfra er det incitament, 
der ligger i forsøgs- og udviklingsmidlerne. Desuden ses det, at det kun er inden for 
erhvervsuddannelserne, at det eksplicit er indskrevet i tilsynsplanen og fokusområderne for 
tildeling af FoU-midler, at der skal gøres noget for at realisere 95% målet. 

Selvom principperne for styringen har som mål at hæve kvaliteten gennem konkurrence og 
accountability, og dermed har fællestræk med det amerikanske program ”No child left behind”, er 
der dog langt mellem mål og midler i USA og Danmark, bl.a. er testsystemet ikke standardiseret og 
gennemført med samme konsekvens inden for gymnasiale og erhvervsuddannelserne i Danmark, 
ligesom viften af sanktioner heller ikke er det. Som det fremgår, er det i Danmark hele skoler, der 
screenes for bl.a. fuldførelsesprocenter og karaktergennemsnit, og skolerne der sanktioneres, ikke 
den enkelte lærer. Desuden gør de lokale fordelingsudvalg, at uddannelsesområdet ikke 
fuldstændigt overlades til markedskræfterne. 

10.0 Hvad virker? En dansk model 
I 2009 udgav AKF (Anvendt KommunalForskning) publikationen ”Unges frafald på erhvervsskolerne 
- Hvad gør de ”gode skoler””. Publikationen er en offentliggørelse af en undersøgelse, som AKF 
påbegyndte i 2007, og som havde til formål at belyse, hvordan ”unge med svage forudsætninger 
for at gennemføre en ungdomsdannelse” får bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse 
ved hjælp af en sammenhængende indsats mellem flere aktører. En sådan helhedsorienteret 
indsats med den unge i centrum, har været gennemført i en del af de kommuner, der har deltaget 
i projektet ”Ungdomsuddannelse Til Alle” (UTA). 
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Undersøgelsen peger bl.a. på, at de skoler, der præsterer godt i forhold til at fastholde eleverne, 
indgår i et samarbejde mellem kommune, erhvervsskole og andre uddannelsesinstitutioner. 
Imidlertid peger undersøgelsen også på, at der er flere barrierer, der forhindrer en sådan 
helhedsorienteret indsats: ”kassetænkning” og jurdiske/forvaltningsmæssige barrierer”59. 

Undersøgelsen slutter af med at opregne otte tiltag, som karakteriserer den ”gode erhvervsskole”, 
hvoraf to skal fremhæves her, nemlig at skolen ”har skabt direkte kontakter/relationer mellem 
den administrative/politiske ledelse på kommunalt niveau, skolen og andre 
uddannelsesinstitutioner”, og ”samarbejder, fordi den ved, at der ikke findes enkeltløsninger på 
frafaldsproblematikken. Alle på uddannelsesinstitutionen trækker på sammen hammel, og der er 
et godt netværk til omverdenen: Kommunens forvaltninger, UU, produktionsskolen mv. og 
arbejdspladserne.”60 

Det interessante i denne sammenhæng er, at aktørerne i de enkelte kommuner i ”Uddannelse til 
Alle”, ser opfyldelsen af 95% målsætningen som en fællesopgave. Målet nås ikke ved at den 
enkelte institution gør, hvad der er godt for den (kassetænkning) – som taxameterstyringen 
lægger op til - men ved at alle aktører gør det, der er bedst for eleven og dermed det, der på sigt 
er bedst for alle, nemlig at flest mulige får en ungdomsuddannelse. I de styringsmekanismer, som 
anvendes i det danske uddannelsessystem (jr. ovenfor) er der imidlertid ikke incitamenter til 
denne form for samarbejde udover det, der ligger inden for rammerne af fordelingsudvalgene, og 
erfaringerne er derfor gjort inden for rammerne af et projekt.  

11.0 Interviewene 

11.1 Skolerne i undersøgelsen 
Skole A er Zealand Business College, ZBC, som er en fusion af Euc-Ringsted og Handelsskolen Syd. 
Fusionen blev en realitet i 2010. Vi valgte at interviewe vicedirektør for ZBC, Carsten Jakobsen, 
fordi vi ville undersøge, om campus-modellen påvirker 95% målsætningen. ZBC’s afdeling i 
Ringsted er nemlig beliggende på et campusområde i udkanten af Ringsted. Her en række 
ungdomsuddannelser blevet samlet, VUC, Hhx, Htx, EUD, og efter at Haslev Gymnasium61 
etablerede en filial på Campus, er alle de 4 gymnasiale uddannelser tilstede på Campus. 
Interviewet skal bl.a. afdække, Campusdannelsen sætter markedsgørelsen og konkurrencen ud af 
kraft. 

Desuden er Ringsteds 10. Klassecenter beliggende på campus-området, og i øvrigt vil Sosu-
uddannelsen flytte på campus. De mange skoler på Campus kan betegnes somen form for løst 
koblet organisation, der samarbejder på en række områder, men uden fælles navn eller fælles 
ledelse. 
                                                           
59 AKF: ”Unges frafald på erhvervsuddannelserne – hvad gør de gode skoler”, 2009, s. 94. 
60 Ibid. s.95 
61 STX-gymnasierne i Haslev og Ringsted er samlet under navnet Midtsjællands Gymnasieskoler 
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Skole B er Roskilde tekniske Skole, hvor vi har valgt at interviewe vicerektor Connie Krukow. 
Roskilde tekniske skole udbyder også htx, som er i skarp konkurrence med stx-skolerne, som i det 
tidligere Roskilde Amt har et tæt samarbejde, og med byens handelsskole. 

Stx nr.1 er Borupgård, som er beliggende i Ballerup. Skolens rektor, Torben Jørgensen, er med 
underskriver på det åbne brev, som 6 rektorer i 2010 skrev til daværende undervisningsminister 
Tine Nedergaard om elevfordelingen mellem gymnasierne (se nedenfor). Skolen indgår i et 
administrativt fællesskab, der blev etableret mellem gymnasierne i det gamle Roskilde Amt. 

Stx nr.2 er Slagelse Gymnasium og Hf, som er et typisk provinsgymnasium, der næsten har 
monopol på stx-uddannelsen og hf-kursus i et større lokalområde, der strækker sig fra Korsør mod 
vest, Sorø mod øst, Skælskør mod syd og Kalundborg mod nord. Skolen er beliggende på et 
campusområde, hvor også erhvervsskolen Selandia med bl.a. handels- og teknisk gymnasium har 
til huse. Skolen er i øjeblikket ved at udvide for at kunne huse de mange elever, der ønsker at gå 
på skolen. 

Skolen nr. 3 er Himmelev Gymnasium er beliggende i Roskilde og en del af det administrative 
fællesskab, hvori også Borupgaard gymnasium indgår. Vi har interviewet rektor Johnny Winkel. 

Skolerne er valgt så både stx skoler (1, 2 og3) og htx/hhx skoler (A og B) indgår. Desuden har vi 
valgt dem, fordi de repræsenterer forskellige former for samarbejde mellem skoler (administrative 
fællesskaber, forskellige grader af samarbejde på Campus), som vi mener er relevante for at 
besvare spørgsmålet om, hvordan skolerne opfatter konkurrencen på uddannelsesområdet. 

11.2 Analyse 
Som analyseværktøj til interviewene har jeg stillet følgende spørgsmål til interviewteksten (j.Kvale 
ovenfor, s.8) 

1) hvordan oplever de konkurrencen mellem ungdomsuddannelserne? 
2) om konkurrencesituationen påvirker deres strategi for optagelse og fastholdelse af elever 
3) hvordan de italesætter/oversætter de politiske målsætninger og styringsredskaber 
4) om skolerne har særlige strategier for at rekruttere elever med gymnasiefremmed baggrund 
 

11.2.1 Konkurrencen mellem ungdomsuddannelserne  
Informanterne ser meget forskelligt på konkurrencen og markedsgørelsen af uddannelserne. Der 
er et tydeligt skel mellem erhvervsskolerepræsentanterne (skole A og B), som begge nævner, at de 
betragter de øvrige ungdomsuddannelser som konkurrenter, den ene betegner endda 
konkurrencen som ”benhård”. Stx-rektorerne fremhæver, at der ikke er konkurrence mellem 
skolerne og her tænker de tydeligvis på konkurrence mellem stx-skolerne. Forholdet mellem stx 
skolerne i lokalområdet betegnes som samarbejde mellem ligesindede, som i god ro og orden taler 
sig til rette om tingene (skole 1) eller som relationer mellem personer, som har kendt i hinanden 
gennem flere år (skole 1). Skolerne forsøger heller ikke at profilere sig gennem oprettelse af 
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forskellige studieretninger. Som det bemærkes fra skole 2, så er den gymnasiale fagrække 
begrænset, så der er grænser for mulighederne for profilering her igennem. Stx opfatter ikke 
htx/hhx som konkurrenter man skal profilere sig i forhold til. Rektor 2 svarer på spørgsmålet om 
de nærliggende hhx/htx skoler i Campus, at det ”ikke er voldsomt afgørende”. 

Samarbejdet mellem erhvervsgymnasierne og stx-skoler, der er beliggende på samme campus, 
varierer fra høj grad af samarbejde (skole 1), hvor der samarbejdes om lærere, holdoprettelse, og 
om frafaldstruede elever til, mindre grad (skole 2), hvor der først fornyelig er indledt et 
samarbejde om en fælles optagelsesprøve og oprettelse af fælles valghold. Skole 1 udtrykker 
direkte mistro til områdets store erhvervsskole, (som også udbyder stx) hvor der er en tilnærmelse 
i gang mellem lærernes arbejdsbetingelser på stx-området og det erhvervsgymnasiale område 
(skole B) – hvilket ifølge vores informant har ført til ”faneflugt” blandt lærerne på stx skolen. Skole 
B giver udtryk for et decideret dårligt forhold mellem skoleformerne, og bruger udtryk som 
”myter” og ”smædekampagne”, og nævner, at der end ikke kan opnås enighed om at koordinere 
skolernes informationsaftener i foråret. Desuden er der mistro til de andres motiver, bl.a. at der af 
økonomiske hensyn optages elever, der er erklæret ikke-uddannelsesegnede. En anden aktør 
(skole 3) udtrykker også mistilliden mellem skoleformerne i området ved at tale om ”urent trav” i 
en sag om køb af et domænenavn. Holdningen er ”vi passer hver sit”, som skole 3 udtrykker det.  

Fælles for de tre stx-skoler er, at de alle har haft et stort og stabilt antal ansøgere gennem flere år, 
skole 2 er endog i den situation, at antallet af ansøgere er den største udfordring for skolen. Til 
gengæld peger den ene af repræsentanterne for erhvervsgymnasierne (skole A) på, at deres 
ansøgertal i 2011 er svagere end i 2010. For skolens lokalområde betyder det, at man i år er 
længere fra at opfylde 95% målsætningen end tidligere, på trods af, at der er blevet etableret en 
stx-skole i området. 

11.2.2 De etniske unge 
Med hensyn til de gymnasiale uddannelsers indsats for gruppen af etnisk drenge, som er den 
enkeltgruppe, hvor der er flest, der ikke får en ungdomsuddannelse, så er det kun skole A, der har 
initiativer målrettet denne gruppe. Skolen har tilbudt studieretninger med arabisk/tyrkisk – uden 
det dog har givet sig udslag i øget optag af elever fra denne gruppe. Både skole 2,3, og B nævner, 
at deres andel af unge med anden etnisk baggrund ikke svarer til andelen i lokalområdet som 
sådan. Skole 1 og 3 henviser til, at etniske elever ikke søger skolen, f.eks. på grund af tradition. 
Ingen af skolerne har dog særlige initiativer rettet mod at få flere elever fra denne gruppe. 

11.2.3 Rekruttering og fastholdelse 
Af de adspurgte skoler nævner skole A, 1, 2 og 3, at ansøgertallet og/eller fastholdelse indgår i 
resultatlønskontrakten for både rektorer og mellemledere. Skole A peger på, at lærerne har et 
incitament til at fastholde eleverne, idet det vil medføre en styrkelse af skolens økonomi og 
dermed bedre muligheder for at skabe et bedre læringsmiljø. Omvendt nævner skole 1, at lærerne 
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frasorterer alt for hurtigt, og akademiserer for hurtigt, og af ”convenience årsager” gerne vil af 
med nogle af de besværlige elementer. 

Alle de interviewede skoleledere lægger vægt på at tage særlige hensyn til elever med problemer. 
Således har alle skoler i varierende omfang mentorordninger, læsevejledning o.a. Skole 2 har 
desuden lektiecafé hver dag og en psykologordning og psykoterapeuter, tiltag, som alle tager 
udgangspunkt i elevgruppens særlige behov. Skole A nævner også en lang række tiltag overfor 
frafaldstruede elever (en såkaldt ”Basecamp”), og har i øvrigt i samarbejde med kommunen 
iværksat initiativer rettet mod elever med særlige behov, bl.a. psykologbistand og en 
misbrugsenhed. Skole B er dog kritisk over for at skolerne har ”klistret” de mange støtte 
foranstaltninger uden på deres uddannelser, men mener dog, at det er skolens opgave at 
fastholde de unge i deres valg af uddannelse. 

Rektor for skole 1 og 2 nævner endvidere, at de i reglerne om studieaktivitet ser en mulighed for 
at tage hensyn til elever med særlige vanskeligheder. Som rektor for skole 1 udtrykker det, er det 
”supervigtigt, at jeg kan tage hensyn til den enkelte”, og rektor for skole 2 udtaler, at f.eks. elever 
med psykiske problemer får lang snor. 

På den måde kommer det tydeligt til udtryk, at (i det mindste) gymnasierektorerne er deres social 
ansvar bevidst, og yder deres bidrag til at realisere 95% målet ved at få så mange som muligt 
igennem gymnasiet. ”2,1 er jo også en studentereksamen”, hvilket trods alt giver den enkelte flere 
muligheder, som en af rektorerne siger. Denne indsats er ikke uvæsentlig set i lyset af, at det især 
er frafaldet fra uddannelserne, der er årsagen til, at 95% målet ikke ser ud til at blive nået i 2015. 
F.eks. nævner rektor for skole 2, at 95% af en årgang i området sidste år blev optaget på en 
uddannelsen, men at frafaldet stadig er stort, og at man derfor stadig er langt fra målet i området. 
Rektor for skole 3 udtaler sig i opposition til de stx-skoler, der mener, at 95% målet ikke er deres 
problem, og udtaler, at han helt går ind for denne målsætning. 

11.2.4 Uddannelse i udkantsområder 
I interviewet med skole 2 blev det desuden relevant at berøre distributionen af uddannelser i 
lokalområdet, på grund af skolens monopollignende status i området. Spørgsmålet var derfor, om 
skolen har overvejet at oprette filialer i de nærmeste større byer. Svaret var ja, men at planerne af 
forskellige årsager er blevet opgivet, til fordel for udvidelse på den nuværende adresse. En af 
årsagerne er, at eleverne er tiltrukket af den store skole med de mange elever. Rektor vil dog ikke 
afvise, at der kunne være basis for en gymnasieafdeling med 200-300 elever i f.eks. Skælskør. Han 
nævner også, at det ikke kan afvises, at en filial ville hæve gymnasiefrekvensen, og henviser til, at 
oprettelsen af Himmelev gymnasium i 70’erne ændrede uddannelsesmønsteret i området.  

Skole 2 ser reformerne på stx-området som et klart fremskridt, bl.a. fordi selvejet har gjort det 
muligt for skolen selv at beslutte (dog efter aftale med fordelingsudvalget, jr. afsnit 8.5) at 
udbygge skolen og finansiere udbygningen ved at belåne bygningerne. Tidligere har udvidelser 
skullet besluttes af det tidligere Vestsjællands Amt, en beslutning som aldrig blev taget, selvom 
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skolen i næsten 30 år har haft pladsproblemer. Selvejet har med andre ord givet skolen mulighed 
for at handle markedsmæssigt, dvs. tilpasse sig markedet ved at udbygge og få flere ”kunder i 
butikken”. 

12.0 Konklusion 
Den valgte metode (det kvalitative interview) gør det ikke muligt at generalisere ud fra 
afhandlingens resultater. Dét afhandlingen dokumenterer, er, at NPM-principperne fortolkes og 
opleves forskelligt at de forskellige skoleledere i vores interviews, og at der er forskel på, hvordan 
styringsredskaber slår igennem i de enkelte institutioner. Dog kan der argumenteres for, at det 
mønster, der tegner sig i f.eks. erhvervsskolernes og stx-skolernes oplevelse og opfattelse af f.eks. 
markedsgørelsen, er af generel karakter. 

12.1 konkurrencen og markedet 
Som beskrevet i indledningen skal begrebet markedsgørelse i denne afhandling på den ene side 
forstås som konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner om at erobre markedsandele fra 
hinanden, på den anden side ses som en markedsmæssig ageren i forhold til markedssituationen, 
dvs. forholdet mellem udbuddet af uddannelser og elever i et område. I konklusionen vil det blive 
vurderet, hvordan henholdsvis konkurrencen og markedet påvirker opfyldelsen af 95% 
målsætningen. 

12.2. Konkurrencen 
Interviewene viser, at stx skolerne i undersøgelsen ikke agerer i forhold til, at de befinder sig i en 
konkurrencesituation med andre udbyder af stx. Tværtimod fremhæver to af skolerne 
samarbejdet mellem stx skolerne i området, bl.a. gennem administrative fællesskaber. Samtidig 
nævner ingen af skolerne hhx/htx som en konkurrent. 

En årsag til, at der ikke opleves en reel konkurrencesituation, kunne være, at der ikke er sket en 
reel markedsgørelse af ungdomsuddannelserne i de pågældende områder, dvs. Roskilde og Midt-
/Vestsjælland. De regionale fordelingsudvalg, som fordeler elever blandt gymnasier i et 
lokalområde, sætter delvist markedsmekanismerne ud af kraft. Elever, der benytter sig af 
muligheden for et frit skolevalg, har reelt ikke nogen mulighed for at blive optaget på et 
gymnasium uden for lokalområdet, hvis det ønskede gymnasium har for mange ansøgere i forhold 
til kapacitet og det lokale gymnasium har ledig kapacitet. Et populært stx gymnasium med mange 
ansøgere kan kun drage nytte af den gunstige markedsposition, hvis der i fordelingsudvalget opnås 
enighed om at det kan øge kapaciteten, jr. afsnit 8.5. 

En anden årsag kan være, at skoler i visse lokalområder har en ”monopolstatus” på grund af dens 
geografiske beliggenhed, som f.eks. Slagelse Gymnasium & Hf i denne undersøgelse, hvilket gør 
det vanskeligt for markedskræfterne at sætte sig igennem. 
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Erhvervsskolerne (skole A og B) i undersøgelsen oplever derimod en konkurrencesituation, hvilket 
bl.a. skyldes, at de ikke er med i fordelingsudvalgene. Det betyder på den ene side, at de selv skal 
sikre elevgrundlaget, idet de ikke pr. automatik får overført elever fra skoler med for mange 
ansøgere, og dermed selv skal sikre skolens økonomiske fundament. På den anden side betyder 
det, at de ikke skal anmode om kapacitetsudvidelse, men selv kan fastsætte kapaciteten, dvs. de 
kan øge deres markedsandel ligeså meget markedet tillader det. 

Når nogle af de interviewede skoler ikke agerer ud fra konkurrencesituationen, kan det også 
forklares ud fra diskursiv institutionalisme. Ligesom neoliberalisme bliver fortolket ind i den danske 
kontekst (jr. ovenfor), skal de neoliberalistiske styringsteknologier tolkes ind i de enkelte 
institutioners kontekst, historie og tradition. Det fremgår tydeligt af vores informanter, idet de 
fleste adspurgte rektorer (især skole A, 1, og 2), lægger vægt på at vise sociale hensyn. De ser en 
meget vigtig opgave i, at vise hensyn til elever med særlige behov og har sat flere initiativer i værk 
for at støtte dem, ligesom studie-/ordensreglementet tolkes så disse elever får ”længere snor”. En 
enkelt af de adspurgte skoleledere (skole 1) udtaler, at han også har et ansvar for at 95% målet 
opfyldes.  

Ingen af de adspurgte skoleledere argumenterer økonomisk-rationelt for deres rekrutterings- og 
fastholdelsesstrategi. I den danske uddannelsesdiskurs er det illegitimt at argumentere 
økonomisk, hvilket understreges i debatten: I det omfang skolerne (måske) handler økonomisk, 
hvilket incitamentsstrukturen tilskynder, beskyldes de for ”kassetænkning”, som fører til. at for 
mange elever optages på gymnasierne (af hensyn til taxameteret) og for mange får en 
studentereksamen for at få færdiggørelsestaxameteret (jr. ovenfor). Skole B giver også udtryk for, 
at der blandt skolerne og UU-centrene er gensidig mistillid til hinandens motiver, bl.a. at ikke-
uddannelsesparate unge optages af hensyn til økonomien.  

Økonomi og markedsmæssig tankegang er med andre ord svære at oversætte ind den danske 
uddannelsesdiskurs. De argumenter, der er legitime i diskursen og kan bruges af institutionerne, er 
det sociale ansvar, af kritikerne uden for skolen er det uddannelsens kvalitet og hensynet 
arbejdsmarkedets fremtidige behov. Dette er et paradoks: Systemet tvinger skolerne til at tænke 
økonomisk, men skolerne gør det (tilsyneladende) ikke og omverdenen kritiserer dem for at gøre 
det. 

Modsætningen mellem kvalitet (defineret som karaktergennemsnit for en årgangs studenter) og 
kvantitet (forstået som antallet af en årgangs dimittender) er blevet yderligere aktuel med 
undervisningsministeriets offentliggørelse af eksamensresultaterne og rangordning af 
gymnasierne efter opnåede gennemsnit. Offentliggørelse er en del af markedstænkningen: 
Forældre og kommende elever får på den måde mulighed for at vælge den ”bedste skole”. Skoler 
med lavt gennemsnit fik tilsyneladende forklaringsproblem. Forklaringen ligger lige for: når mange 
elever optages, og bl.a. mange med gymnasiefremmed baggrund eller indlæringsvanskeligheder, 
og gennemfører (som f.eks. på skole 2), må der komme elever ud med et meget lavt gennemsnit, 
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som trækker det samlede gennemsnit ned. Man kan derfor forvente, at skolerne for at agere 
markedsmæssigt og for statistisk at forbedre gennemsnittet, vil være nødt til at revurdere 
holdningen til de svage elever, dvs. optage færre af dem og skille sig hurtigere af med dem. Det 
betyder, at endnu flere unge vil blive overladt til de i forvejen hårdt pressede EUD-uddannelser, 
som derved skal løfte en endnu større del af opgaven med at opfylde 95% målsætningen. Dette til 
trods for, at fastholdelse er en del af alle de adspurgte lederes resultatlønskontrakt. Dvs. 
konkurrenceincitamentet (højt eksamensgennemsnit) står i modsætning til de mål, som er sat 
med resultatlønskontrakterne. Spørgsmålet er, hvilket styringsinstrument, der ”vinder” 

Endnu en mulig forklaring på, at der reelt ikke er en konkurrencesituation for 
ungdomsuddannelserne som helhed, kan findes i den særlige danske fortolkning af 
neoliberalismen. Denne fortolkning bliver især iøjenfaldende, hvis vi sammenligner med 
neoliberalismen og anvendelsen af accountability på uddannelsesområdet i USA.  

12.3 Fortolkning af neoliberalisme i USA og Danmark 
I USA er programmet ”No child left behind” bygget op omkring direktiver, straf og sanktioner. 
Ifølge principial-agent teorien er der asymmetri mellem opgavestillerne (politikerne) og de, der 
skal udføre opgave. Derfor bliver den enkelte lærer, skoleleder og skole, gjort ansvarlige for 
opnåelsen af de fastsatte mål med fyringer og skolelukninger til følge, hvis målene ikke nås. Det 
fører til en ny asymmetri i principal-agent forholdet, idet flere skoler simpelthen vælger at snyde 
for at opnå målene eller indføre systemer, der udelukkende sikrer, at målene opfyldes, men at 
andre undervisningsmål, som ikke er en del af den statslige målsætning, ikke opfyldes, jr. afsnit 
7.1. 

I modsætning hertil står den danske oversættelse af neoliberalismen i begrebet 
”konkurrencestaten” (jr. kap.6). Som det ses ovenfor i gennemgangen af styringen af 
ungdomsuddannelserne i Danmark (jr. kap.8), bygger systemet på en NPM inspireret incitaments- 
og kontrolstruktur, som belønner institutioner og institutionsledere for at opfylde de politiske 
fastsatte mål. Den danske model af principal-agent modellen bygger således på at både principal 
og agent er nyttemaksimerende, dvs. at de to parter indgår en kontrakt, hvor i mål og belønning er 
beskrevet. Som kontrol af om agenten opfylder målene, skal agentens resultater dokumenteres, 
bl.a. ved benchmarking, sammenligning af resultaterne med lignende institutioner. 
Ansvarliggørelse af skoler, ledere og lærere og anvendelse af straf og sanktioner, som i den 
amerikanske udgave af neoliberalismen, er ikke en aktiv del af de instrumenter, der tages i 
anvendelse for at realisere målene. Dog er taxameterstyring en form for straf overfor skoler med 
lavt optag og stort frafald. 

12.4 Markedet 
Når det er konstateret, at stx-skolerne i nærværende undersøgelse ikke agerer i forhold til 
konkurrencesituationen, er spørgsmålet: Er der i markedets udbud/efterspørgselsmekanisme og 
skolernes oversættelse heraf, incitamenter til at få flere elever ind i en ungdomsuddannelse og til 
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at få flere til at gennemføre den? Eller sagt på en anden måde: Vil markedet bevirke, at f.eks. flere 
drenge med anden etnisk baggrund end dansk, flere unge fra yderområderne (”udkantsdanmark”) 
får en ungdomsuddannelse? Vurderet ud fra nærværende afhandling er svaret nej, fordi kun 1 af 
de 5 skoler i undersøgelsen gør noget for at udnytte det marked, der ligger her. Kun skole A gør 
noget for at tiltrække den del af en ungdomsårgang, som ikke får en ungdomsuddannelse. Her 
virker markedskræfterne og incitamentsstrukturen ikke. Vi kan også se, at markedskræfter heller 
ikke sikrer en hensigtsmæssig (i forhold til 95%-målsætningen) distribution af 
ungdomsuddannelserne, som samles i lokale og regionale storbyer. Skole 2 er et eksempel her på. 
Dette understøttes i øvrigt af erfaringer fra USA, jr. Ravitch ovenfor.  

Dog viser eksemplerne fra skole 1 og skole 2, at markedskræfterne virker, i hvert fald har Haslev 
Gymnasium etableret en filial i Ringsted, som dermed har fået det politikere og andre har kæmpet 
forgæves for i årtier. Etableringen af et stx-gymnasium i byen har ændret uddannelsesmønsteret i 
byen, og er blevet muliggjort af selvejereformen og markedsgørelsen. Midtsjællands 
Gymnasieskoler (stx-gymnasierne i Haslev og Ringsted) viser, at nærhed til uddannelser og 
udbuddet af uddannelser i et lokalområde har betydning for uddannelsesmønsteret i et område, 
(jr. afsnit 4.3), men ikke nødvendigvis for uddannelsesfrekvensen, som ikke er øget. Erfaringerne 
fra skole 2, viser, at i og med skolen har fået mulighed for at agere markedsmæssigt, har det været 
muligt at tilbyde en gymnasial uddannelse til en meget stor gruppe unge i lokalområdet. 

Svaret på nærværende afhandlings problemformulering er derfor: Markedsgørelsen (forstået som 
udbud/efterspørgselsstyring) påvirker opfyldelsen af 95% målsætningen i positiv retning på de 
undersøgte skoler, ved at skolerne opretter filialer eller udbygger, hvor der er et marked, dvs. 
elever der ønsker en gymnasial uddannelse. Forstås markedsgørelse til gengæld som konkurrence, 
er påvirkningen dog begrænset, idet langt den største del af skolerne i undersøgelsen, stx-
skolerne, agerer på et stærkt reguleret område. Det er reelt kun erhvervsgymnasierne, der har 
incitament til at konkurrere. Desuden ses det, at der i konkurrencesituationen og markedet ikke 
ligger en umiddelbar løsning på den anden uddannelsesmæssige: at få uddannet flere (etniske) 
drenge. 

Denne afhandling viser også, at markedets to mekanismer (konkurrencen og udbud-efterspørgsel 
reguleringen) modarbejder hinanden: eksemplet fra Ringsted viser, at der er et marked for en stx-
skole i området, men en oprettelse af et alment gymnasium betyder ikke, at man er kommet 
nærmere på opfyldelse af 95% i området, tværtimod (jr. afsnit 11.2) er der tale om mindre 
tilbagegang. Selvom der er nogle skoler der forstår at udnytte markedskræfterne, øger det ikke 
frekvensen af unge, der får en ungdomsuddannelse, fordi skolerne ”stjæler” elever fra hinanden. 
Tilsyneladende kommer eleverne fra stx gymnasiet i Ringsted fra de øvrige ungdomsuddannelser, 
bl.a. fra Hhx og htx. Dette bekræftes desuden af eksemplet fra Slagelse, hvor stx-gymnasiet vokser, 
men heller ikke her er man kommet opfyldelsen af 95% målet nærmere. 
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De kommuner, der har deltaget i forsøget UTA, viser, at 95% målet kan nås netop ved, at alle 
aktører inden for uddannelsesområdet (UU-centre, kommunen, skolerne) arbejder på tværs af 
institutionerne og tænker uddannelsespolitisk, og ikke konkurrerer om eleverne. 

Offentliggørelsen af eksamensresultaterne og rangordning af gymnasierne efter deres resultater, 
vil ifølge markedslogikken betyde en skærpet konkurrence om eleverne, som ifølge markedets 
logik vil søge der hen, hvor de kan forvente at få det højeste gennemsnit. Men det vil ikke i sig selv 
få flere til at søge ind på en gymnasial eller anden ungdomsuddannelse. 

Med andre ord er der indbygget en dikotomi i markedsgørelsen: Opfyldelsen af 95 % 
målesætningen gør, at gymnasierne (lige som de øvrige ungdomsuddannelser) skal have flere 
elever igennem, også elever, der kun opnår et lavt gennemsnit. Samtidig skal skolerne hæve 
uddannelsernes kvalitet for, at Danmark som nation kan begå sig i den internationale konkurrence 
(jr. afsnit 6 ovenfor ). De to elementer i markedsgørelsen (udbud/efterspørgsel og konkurrencen), 
som er det overordnede middel til opnåelse af de politiske mål, kan på baggrund af ovenstående 
siges at være i konflikt med hinanden: på den ene side vil markedskræfter tilskynde skolerne til at 
optage de elever, der ønsker en studentereksamen (dvs. tilpasse udbuddet til efterspørgslen), på 
den anden side vil konkurrence om at være bedst (jr. offentliggørelsen af eksamensresultaterne) 
tilskynde skolerne til kun at optage de dygtigste elever og til at skille sig af med de dårlige. Den 
enkelte skole vil altså have vanskeligt ved at bidrage til at opfylde begge mål: både at bidrage til 
opfyldelsen af 95% målet i lokalområdet og klare sig godt i den nationale rangordning af skolerne 
efter det opnåede eksamensresultat. 

13.0 Abstract in English 
This treatise ask the question: has the marked orientation influence on the achievement of the political 
aim, that 95% of a youth generation should get a youth education and in 2015? The treatise distinguish 
between marked orientation as competition and as marked regulation, e.g. supply and demand. 

The treatise shows that the task is to educate boys with not Danish ethical background, and the youth in 
the Danish out skirts area. By means of the theory about the Danish translation of neo liberalism in the 
concept of the “competition state” and discursive institutionalism, 5 chairman from the three different 
upper secondary schools in Denmark is interviewed about they act in the marked oriented education 
system.  

 Furthermore the experience from USA with the program “No child left behind” is involved, and compared 
to the Danish educational system. 

The interviews with the 5 chairmen shows, that the most of the schools do not act as in a competition 
situation. Only two of the interviewed chairman mentions, that they are in a competition situation. It shows 
that the schools in over all se them self as institutions with great social responsibility. All the schools in 
question do a great effort to give students with different kinds of problems (social background, personal 
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problems e.g.), at it is clear, that the chairman fell a strong commitment to contribute to the full fitment of 
the political 95% aim. 

The treatise concludes that the marked orientation as competition does not have any influence on 
achievement of the political aim. This caused by the strong regulation of the distribution of the pupils in 
each region in Denmark, and by the strong cooperation between the schools. Another cause is, this 
treatiseclaims, is found in the theory of discursive institutionalism: it is not legal part of the Danish 
educational discourse, as it is seen e.g. in debate in the news papers.  

Marked orientation, as supply-demand, shows that some schools in this treatise have advantage, because 
they can establish new departments or extends. But this does not affect the full fitment of the political aim.  

The treatise also claims that the marked orientation cannot solved the problems with the not-Danish -
ethnical boys, who don’t get a youth education, and problems with the youth in the Danish outskirts area. 
From USA and “no child left behind” program we know, that the result of marked orientation is the 
shutdown of small schools and the rise of great schools in the great cities. 

The treatise also shows, that there are regions in Denmark, where the political aim are achieved: that is 
regions where schools of all kinds and the municipality among others, cooperate to give all young people in 
the region a education, in way that is in contrast to the marked orientation. 
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15.0 Bilag 
Spørgeramme 
 
95% målsætningen 
 
Er skolen bekendt med i hvilket omfang 95% målsætningen opfyldes i lokalområdet? 
 
Har skolen særlige indsatser mhp. at opfylde 95% målsætningen? 
 
Hvad er skolens opfattelse af sin rolle i forhold til at opfylde 95% målsætningen?  
 
Er det en relevant / realistisk målsætning? 
 
Hvad er de største forhindringer for at opnå 95% målsætningen? 
 
Hvad kunne få skolen til (yderligere) at forstærke sin indsats for at opfylde 95% målsætningen? 
 
 
Konkurrencesituationen 
 
Hvilke andre uddannelsesinstitutioner er der i lokalområdet?   
 
Har skolen et formaliseret samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet? 
Uddyb hvori et evt. samarbejde består! Evt. fusion / campus / andet.  
 
Hvad kunne få skolen til at indlede et sådant samarbejde? ALTERNATIVT Hvad forhindrer et 
sådant samarbejde? 
 
Hvordan er udviklingen i søgetallet til skolen? Mulige årsager? 
 
Hvad gør skole for at tiltrække elever? (markedsføring, særlige linjer, særlig profil) 
 
Oplever skolen at der er konkurrence om eleverne? 
 
Hvordan fungerer samarbejdet med UU? Er det nyttigt? 
 
Hvad er frafaldsprocenten? Har skolen en særlig strategi for at reducere frafaldet/ fastholde 
eleverne? 
 
Hvad er udgangspunktet for ønsket om fastholdelse: 

- Taxameter dvs. økonomiske hensyn til skolens overlevelse 
- Pædagogiske hensyn – fastholde eleverne i deres uddannelsesvalg 
- Samfundsmæssige – sikre uddannelse af en kvalificeret arbejdsstyrke 
- Lokalsamfundet – sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder/ institutioner 
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Styringsredskaber 
 
Anvender skolen resultatlønskontrakter? I givet fald for hvem? 
 
Hvilke faktorer indgår? Er søgetallet og frafaldsprocenten er del af resultatlønskontrakterne på 
skolen?  
 
Opleves det som relevant at anvende resultatløn? Hvad er fordele og ulemper? Kunne man opnå 
resultaterne på anden vis? 
 
 
 
 
Kvalitet 
 
Hvilke tiltag gør skolen for at forbedre undervisnings kvalitet? Hvad forstår skolen ved kvalitet? 
Hvilken form for måling af undervisningens kvalitet foregår på skolen? 
 
Giver målingerne et værdifuldt bidrag til udviklingen af skolen? 
 
Giver det mening at måle kvalitet på denne måde? Hvordan oplever skolen formålet med 
kvalitetsmålingerne? Er der andre måder der kunne være bedre? 
 
Har skolen oplevet at UVM har ført direkte tilsyn med skolens kvalitet? 
 
Hvad er holdningen til at taxameteret tilpasses resultatet af kvalitetsmålingerne – således som 
det har foregået i USA? 
 
Hvad kunne få skolen til at gøre en endnu større indsats for at forbedre undervisningens kvalitet? 
 
Social polarisering af elevgruppen 
 
Hvordan er skolens elevgruppe sammensat mht. social baggrund – findes er en oversigt over 
dette?  
 
Hvordan er søgningen til skolen opdelt geografisk? Komme eleverne fra bestemte geografiske 
lokaliteter? 
 
Er det skolens oplevelse at der er bestemte elevgrupper der har særlige vanskeligheder ift. at 
gennemføre en gymnasial uddannelse? 
 
Har skolen særlige tiltag i forhold til elever fra såkaldt ”gymnasiefremmede hjem”? 
 
Har skolen særlige indsatser rettet mod elevgrupper med særlige behov? (svage unge/svage 
læsere/elever med ringe studiekompetence/unge med en diagnose) 
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Anvendelse af projekt-/udviklingsmidler målrettet særlige elevgrupper? 

 
 
Etniske elever 
 
Hvordan er elevsammensætningen mht. elever med anden etnisk oprindelse? Svarer den til 
sammensætningen i lokalområdet? Evt. fordeling på piger og drenge. 
 
Gør skolen en særlig indsats mhp. at tiltrække elever med anden etnisk oprindelse? Hvorfor – 
hvorfor ikke? 
 
Har skolen indtryk af at det er særlig vanskeligt for etniske drenge at klare sig i gymnasiet?  
 
Har skolen overvejelser om forskelle mellem etniske drenge og pigers motivation for at tage en 
uddannelse? 
 
Har skolen særlige indsatser for at fastholde etniske drenge i uddannelsen? 
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