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Abstract

This research paper sets out to examine the political strategies Vores Fælles Udfordring

and Forebyggelse Er Noget, Vi Gør Sammen from the Danish municipalities of Odsherred

and Horsens respectively. The strategies aim to counteract the rising significance of

socioeconomic background in the Danish school system. The research is initiated

through a critical policy analysis framework loosely based on Carol Bacchi’s approach

called what’s the problem represented to be? (WPR) and a theoretical basis of Bourdieu’s

theory of Reproduction and Breen & Goldthorpe’s theory of Relative Risk Aversion.

While the municipal strategies share significant resemblances in the assessment of the

problem they differ in specific focal points, showcasing varying degrees of quality in

addressing the underlying problem. It is concluded that the strategies will most likely

succeed in limiting the effects of the problem to some extent, while they will most likely

fail to comprehend the complexities of the underlying structures which are causing the

problem. Thus, it is implied that the structure of the public administration in Denmark is

partly to blame for the somewhat shallow nature of the aforementioned strategies.
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Kapitel 1. Indledning

1.1 Introduktion

Uddannelsessystemet er gennem tiden regelmæssigt blevet diskuteret politisk såvel

som folkeligt. Begreber som videnssamfund og meritokrati florerer ofte i offentlige

debatter og vidner om et stigende fokus på immaterielle aktiver som værende det mest

essentielle i det moderne samfund. Diskussioner om alt fra nationale test til

skolereformer bunder ofte i diskursen om, hvilken rolle uddannelsessystemet skal

varetage i samfundet. Skal uddannelsessystemet ruste eleverne til konkurrence på et

globalt marked; skal uddannelse socialisere og civilisere; skal udannelse mindske social

ulighed? (Thomsen, 2019: 258). Inden for sociologien beskæftiger man sig med

uddannelsessystemet som et socialt fænomen (ibid.), hvor spørgsmål som disse

bearbejdes. Trods teoretisk uenighed om uddannelsessystemets ‘faktiske’ effekt og

funktion i samfundet, er der enighed om, at betydningen af uddannelse indtager en

mere og mere central rolle i samfundet. Sociologer såsom Daniel Bell foreslår, at vi lever

i et post-industrielt samfund med en ‘meritokratisk styringsform’. Et samfund, hvor

meritter såsom uddannelse, kvalifikationer og ekspertise er afgørende for individets

samlede muligheder og samfundsposition (Bell, 1976). Denne samfundsdiagnose kan

med rette spejles i det danske samfund, hvor flere og flere får en højere uddannelse

(Mattsson & Munk, 2008: 12), hvilket har medført en stigende uddannelsesinflation i

samfundet. Der er tale om en devaluering af den uddannelsesmæssige værdi, da flere

konkurrerer om de samme positioner, hvormed arbejdsmarkedet kan skærpe de

kvalifikationsmæssige krav (ibid.; Hansen, 2015: 34-35). Samtidig er der, trods den

stigende frekvens af individer som får en uddannelse, forskning der peger på, at den

socioøkonomiske baggrund stadig er udslagsgivende for individers

uddannelsesmuligheder og -grad (Bang, 2021; Benjaminsen, 2006; Hansen, 2015;

Jensen, 2016; Ottosen et al., 2018; Ploug, 2009; Thomsen, 2019). Dette betyder

eksempelvis, at længere videregående uddannelser gennemføres fortrinsvist af børn af

forældre med længere videregående uddannelser (Bang, 2021). Der er altså tale om en

form for dobbeltulighed, hvor arbejdsmarkedets kvalifikationskrav stiger i takt med

uddannelsesinflationen, samtidig med at individers uddannelseschancer i større grad er

betinget af deres sociale baggrund.
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Da der er en tydelig korrelation mellem længden af uddannelse og en række øvrige

livsudfald såsom sundhed, sandsynlighed for begået kriminalitet, ægteskabsstatus og

beskæftigelsesgrad (ibid.: figur 2), kan en sådan ulighed på uddannelsesområdet også

ses som et udtryk for en større og mere generel ulighed i samfundet. Det fremgår

eksempelvis af en rapport fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

(VIVE), som konkluderer, at forekomsten af udsathed, “...på næsten alle

velfærdsdomæner… [er] ...større blandt børn og unge fra familier med få socioøkonomiske

ressourcer (dvs. hvor forældrene ingen erhvervsuddannelse har, ikke er i beskæftigelse eller

er fattige)...” (Ottosen et al., 2018: 7).

1.2 Problemfelt

Forskning fra 2021 viser, at 50% af uligheden i uddannelse videreførtes fra forældre til

børn født i 1980’erne, hvorimod der for børn født i 1960’erne kun videreførtes 30%

ulighed (Bang, 2021). Med denne tilbagegang ligger Danmark på niveau med USA, når

det kommer til betydningen af den sociale arv på uddannelsesområdet (ibid.). Selvom

der er flere i Danmark, der får en uddannelse i dag, så er der stadigvæk en

socioøkonomisk ulighedsgradient i forhold til hvem der får de længste uddannelser

(ibid.). Den sociale arv afspejles allerede i forbindelse med de nationale test i 2. klasse,

hvor der ses en forskel i børnenes testresultater relativt til disses baggrund. Denne

forskel vedbliver grundskolen igennem, hvor børn af højere middelklassefamilier i

gennemsnit scorer 4,3 karakterpoint højere ved folkeskolens afgangseksamen i

matematik end børn af forældre uden for arbejdsmarkedet (Pedersen & Caspersen,

2018). Det virker umiddelbart paradoksalt, at barnets socioøkonomiske baggrund kan

få lov at have den betydning, fordi der har været politisk opmærksomhed på netop

folkeskolens afhjælpning af betydningen af det sociale ophav. Herunder øget fokus på

undervisningsdifferentiering (Ny Folkeskolelov, 1993); større rummelighed i

folkeskolen (Inklusionsloven, 2012); mål om mindskning betydningen af social

baggrund (Folkeskolereformen, 2014). De ovenstående reformer falder umiddelbart i

tråd med målsætningen for det danske uddannelsessystem, der “...historisk set bygger

(...) på en mangeårig tradition for demokratisering og velfærd.” (Holm-Larsen et al.,

2016).
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Motivationen for foreliggende undersøgelse består i en delt undren over Danmarks

manglende succes i at afhjælpe betydningen af individers sociale baggrund i

skolesystemet. Vi vil afgrænse os til at fokusere på den danske folkeskole, da folkeskolen

er et obligatorisk springbræt og første trin til det videre uddannelsessystem.

Afgrænsningen sker ud fra den logik, at hvis problemet vedrørende den sociale arv kan

imødekommes i folkeskolen, vil det have en forebyggende effekt på konsekvenserne på

individers videre uddannelsesforløb. Vi kigger derfor nærmere på konkrete politiske

strategier, der er møntet på at afhjælpe den uddannelsesmæssige betydning af den

sociale arv i folkeskolen. Vi afgrænser vores undersøgelsesfelt til at evaluere og

diskutere effekten af to strategier fra henholdsvis Odsherred og Horsens Kommune. For

at kunne gøre dette inddrager vi to primære uddannelsessociologiske teorier, der på

forskellig vis forsøger at forklare de bagvedliggende mekanismer, der forårsager

uligheden på uddannelsesområdet; kulturel reproduktion og relativ risikoaversion. Dog

er vi klar over, at vi må være kritiske overfor vores eget teoretiske udgangspunkt, for

ikke at simplificere årsagssammenhænge til udelukkende at kunne forklares med den

inddragede teori. Vi er opmærksomme på, at uddannelsessociologien er et

hyperkomplekst socialt og politisk område, der ikke kan forklares alene på et

makroniveau. Derfor finder vi det vigtigt at inddrage supplerende dansk og udenlandsk

forskning.

Afslutningsvist vil vi diskutere, i hvilken grad undersøgelsens resultater kan

generaliseres på baggrund af den stigende tendens til centraliseret forvaltning på

uddannelsesområdet.

Problemformulering

I hvilken grad kan det vurderes, at strategierne ‘Vores Fælles Udfordring’ og ‘Forebyggelse

Er Noget, Vi Gør Sammen’, fra henholdsvis Odsherred og Horsens Kommune, vil have en

udslagsgivende effekt på uddannelsesuligheden i de respektive kommuner?
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1.3 Læsevejledning

I kapitel 2 redegør vi for den danske forvaltningsmodel, for at skabe den nødvendige

rammesætning og forståelse for den kontekst, som vi arbejder indenfor. Kapitel 3 udgør

en beskrivelse af den kritisk policy-analytiske tradition, som vi tillægger os med

foreliggende rapport, og fremstår herved som en gennemgang af undersøgelsens

metodiske værktøj og fremgangsmåde. I kapitel 4 afdækker vi de to eksisterende

uddannelsessociologiske retninger, samt hvorfor vi vælger at beskæftige os med den ene

fremfor den anden, og hvorfor distinktionen mellem de to traditioner er vigtig for den

samlede forståelse af uligheden på uddannelsesområdet. Kapitel 5 redegør for to

samfundsstrukturelle makroteorier med afsæt i Karl Marx og Max Weber og skal,

ligesom kapitel 2, ses som en nødvendig kontekstualisering for resten af opgaven og de

teorier, som bliver præsenteret i Kapitel 6. I dette kapitel redegør vi for de to

uddannelsessociologiske teorier, som udgør vores evalueringsmæssige udgangspunkt i

analysen af de kommunale tiltag fra Odsherred og Horsens. Kapitel 7 er en kritisk

analyse og evaluering af effekten af de indsatser, hvormed Odsherred og Horsens

Kommune forsøger at afhjælpe betydningen af den sociale baggrund i forhold til børns

uddannelseschancer.

Kapitel 2. Den danske forvaltningsmodel

Dette kapitel vil give en kort indføring i den danske forvaltningsmodel for at

kontekstualisere præmisserne for kommunal forvaltning. Der vil blive redegjort for,

hvilke mekanismer der betinger og er udslagsgivende for den kommunale styring på

tværs af de danske kommuner. Ligeledes vil forholdet mellem staten og kommunerne

belyses med henblik på at beskrive og kortlægge omfanget af den kommunale autonomi

i forhold til iværksættelsen af strategier inden for folkeskolen.

Uddannelse er blevet en stadig vigtigere del af det danske velfærdssamfund, hvilket især

skyldes, at uddannelse er en central faktor for den overordnede integration og

sammenhængskraft i samfundet (Greve, 2019: 157). En kortlægning af den offentlige

forvaltning kræver først et overblik over hvilke instanser, der varetager samfundets

opgaver. Til kortlægningen af samfundets velfærdsopgaver er det ofte den forenklede
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velfærdstrekant, som udgøres af stat, marked og civilsamfund, der benyttes. De tre

sfærer overlapper naturligvis, men størstedelen af den offentlige velfærd finansieres og

styres under staten (ibid.: 50). Finansieringen og styringen af den offentlige sektor

opdeles imidlertid i stat, regioner og kommuner. Hierarkisk set er staten øverst, med

regioner og kommuner som underorganer (ibid.: 53). Her vil vi primært fokusere på

forholdet mellem stat og kommune, da den primære forvaltning af folkeskolen er

kommunerne og statens ansvar.

Styringsforholdet mellem staten og kommunerne har tilladt kommunerne betragtelig

frihed i varetagelsen af skat og services. Dog er denne frihed betinget af en årlig aftale

mellem staten og kommunerne (ibid.). Der er en konstant kamp mellem centralisering

og decentralisering i den danske samfundsmodel. På den ene side vil staten give mere

frihed til lokalt (geografisk) forankret fordelingspolitik, mens den på den anden side vil

undgå, at kommunerne bruger flere penge på velfærd, end hvad der anses for

samfundsøkonomisk ansvarligt (ibid.: 55). Decentraliseringen er imidlertid mest

udbredt i forhold til kommunal styring på det sociale område (ibid.).

Udannelsessystemet, herunder folkeskolen, er en delvis undtagelse, fordi

styringsforholdet mellem staten og kommunerne i højere grad er baseret på fastlagte

regler og krav (ibid.: 158), som udstedes af Undervisningsministeriet (staten).

Styringen af den offentlige forvaltning kan forklares og defineres på mange forskellige

måder. Det gængse term i 1980’erne og 1990’erne var New Public Management (NPM),

hvor tanken var en opsplitning af forvaltningen i mindre driftsenheder (decentral

styring) (Berg-Sørensen et al., 2016: 265; Kristiansen, 2009: 8). I de senere år er

styringen af den offentlige forvaltning imidlertid blevet centraliseret i større

organisatoriske enheder. Dette betegnes som post-NPM og er undertiden også blevet

kaldt Neo-Weberian State. Her forsøges de klassiske Weberianske værdier revitaliseret

med sammenhængende styringssystemer og lydighed (ibid.)(Berg-Sørensen et al., 2016:

56). Den offentlige forvaltning har været præget af en stigende tendens til at bruge

reformer som effektivisering og central styring af den offentlige sektor - et eksempel er

kommunalreformen 2007 (ibid.).

Styringen af kommuner kan i praksis tage sig ud på flere forskellige måder; ved

reformer (lov), henstillinger, ønsker til forskellige problemstillinger mfl. (Greve, 2019:

55). Styringsgrundlaget er oftest på baggrund af forhandlinger mellem kommunernes
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landsforening (KL) og staten. Disse forhandlinger sætter hovedsageligt de økonomiske

rammer men indeholder også “...aftaler, (...) en række henstillinger om politiske og

økonomiske prioriteringer i kommuner... [og] ...mål for den faglige udvikling eller

tilrettelæggelse af opgaverne” (Aftalesystemet, u.å.).

Opsummerende kan det siges, at selvom ansvaret for folkeskolen er henlagt til

kommunen, er forvaltningen af folkeskolen i høj grad påvirket af en stigende grad af

central styring. Kommunerne har en vis grad af frihed, men inden for en relativ stram

økonomisk og politisk rammesætning (Greve, 2019: 55).

Kapitel 3. Kritisk policy-analyse

Rapporten kan sammenlagt ses som en kritisk policy-analyse, hvor vi, med et teoretisk

udgangspunkt i to hovedretninger inden for den konfliktorienterede

uddannelsessociologi, analyserer kommunale tiltag fra Horsens og Odsherred

kommune. Fælles for disse tiltag er, at de ønsker at afhjælpe betydningen af den sociale

baggrund blandt børn og unge i folkeskolen i forhold til deres faglighed og

uddannelseschancer. Det er her, at en policy-analyse kan være behjælpelig til at belyse

de underbyggende politiske processer, samt om effekten af disse politiske initiativer

muligvis ikke stemmer/ikke vil stemme overens med hensigten (Weimer & Vining,

2017: 30; Torfing, 2004: 11; Hansen, 2009).

Kritisk policy-analyse refererer som regel til et form for post-strukturelt

uddannelsespolitisk studie, hvor der ses på uoverensstemmelser mellem, hvad et

politisk tiltag ytrer, og hvad det reelt set gør, især i forhold til magtforhold mellem

individer og grupper i samfundet (Apple, 2019: 276; Diem et al., 2014). Der fokuseres

typisk på, hvordan enkelte marginaliserede samfundsgrupper bliver marginaliseret

gennem ført politik, og hvordan eksisterende uligheder såsom ulige fordeling af formue

og andre former for kapital (økonomisk, kulturel og social) kan begrundes politisk.

Kritisk policy-analyse tager dermed afstand til den mere traditionelle og positivistiske

policy-analyse, som udsprang i anden del af 1900-tallet, ved i sit udgangspunkt at være

mere kritisk indstillede overfor de epistemologiske rødder og de involverede

parter/interesser bag et politisk udspil. I stedet for at politik skal ses som en
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problemorienteret process med udgangspunkt i en logisk og videnskabelig

undersøgelse mellem årsag og virkning (Young & Diem, 2018: 79 - 83; Diem et al., 2014),

skal politik grundlæggende ses som noget, der skal kritiseres. Politiske tiltag skal

derimod forstås som situerede produkter af en forhandling mellem de dominerende

diskurser i samfundet og de politiske parter (Ball, 2006: 50). Det kan altså være relevant

at dykke ned i selve diskursen omkring det givne problem, som det politiske tiltag søger

at imødekomme (Fairclough, 2013: 185-186; Bacchi, 2010; Bacchi, 2012). Derfor er det,

i vores tilfælde, relevant at undersøge, om den dominerende fortælling om og forståelse

af den uddannelsesmæssige ulighed er med til at skævvride indholdet af de politiske

strategier, der ønske at afhjælpe den. Hertil tager foreliggende rapport udgangspunkt i

sociolog Carol Bacchis dokumentanalytiske tilgang til en kritisk policy-analyse, som hun

betegner what’s the problem represented to be? (WPR). Denne analytiske

fremgangsmåde tager sig ud som seks individuelle spørgsmål. Disse spørgsmål er et

værktøj som muliggør en kritisk undersøgelse af det givne politiske forslag, og den

dominerende diskurs omkring det fremstillede problem (Bacchi, 2012). Denne tilgang

medvirker til en strømlining af og analytisk fremgang i analysen. De seks spørgsmål

lyder:

1. “What’s the ‘problem’ (for example, of ‘problem gamblers’, ‘drug use/abuse’, ‘gender

inequality’, ‘domestic violence’, ‘global warming’, ‘sexual harassment’, etc.)

represented to be in a specific policy or policy proposal?

2. What presuppositions or assumptions underpin this representation of the

‘problem’?

3. How has this representation of the ‘problem’ come about?

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences?

Can the ‘problem’ be thought about differently?

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’?

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated

and defended? How has it been (or could it be) questioned, disrupted and

replaced?” (Bacchi, 2012: 21)

Bacchi pointerer endvidere, at WPR-værktøjet skal forstås som et åbent standpunkt,

hvorfra man kan engagere sig kritisk i et politisk tiltag, frem for en lukket metodisk
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formel (Bacchi, 2012: 23). Dette udsagn gør sig gældende i foreliggende undersøgelse,

og vi vil i højere grad benytte Bacchi’s fremgangsmåde som en “rettesnor” og

indgangsvinkel for vores diskussion og evaluering af de enkelte politiske strategier.

Udover de seks ovenstående spørgsmål tager vi som nævnt udgangspunkt i en teoretisk

rammesætning af henholdsvis teorierne omkring reproduktion og relativ risikoaversion

for at analysere effekten af de inddragede strategier. Disse vil blive redegjort for i kapitel

6. Den teoretisk ramme er vigtig, da den danner grundlag for “...the way one identifies

and describes policy problems, the way one researches the problem, the policy options one

considers, the approach on takes to policy implementation, and the approach taken for

policy evaluation” (Young, 1999: 681). Af samme årsag er det vigtigt for undersøgelsen

at redegøre for de to mest indflydelsesrige teoretiske retninger inden for

uddannelsessociologien.

Kapitel 4. Uddannelsessociologi

Da den danske folkeskole er omdrejningspunktet for vores undersøgelse, vil vi i dette

kapitel kigge nærmere på den sociologiske tradition, der beskæftiger sig med

uddannelse som et socialt fænomen. I takt med velfærdsstatens udvikling er en stor del

af individets liv blevet indlejret i offentlige uddannelsesinstitutioner. Uddannelse har en

afgørende betydning for individers udvikling af kompetencer og kvalifikationer samt

viderefører samfundsmæssige værdier, som gør det muligt for individer at varetage

pladser i samfundet (Thomsen, 2019: 258). På den anden side, er uddannelsessystemet

også en arena for opretholdelsen og videreførelsen af ulighed og magt (ibid.: 259).

Denne distinktion er hvad der i grove træk adskiller de to veletablerede hovedretninger;

de funktionalistiske og de konfliktorienterede teorier inde for udannelsessociologien

(ibid.),

4.1 Funktionalistisk uddannelsessociologi - et kort rids

De funktionalistiske uddannelsessociologiske teorier lægger vægt på, hvordan

uddannelse tjener samfundet gennem kvalificering, allokering og integrering af

individer (ibid.). Herunder følger et kort udsnit af nogle af de centrale funktionalistiske

teoretikeres forståelse af uddannelsessystemet.
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Sociologen Émile Durkheim så uddannelse som en socialiserende og

civiliserende funktion i samfundet. Uddannelse skaber, Ifølge Durkheim, det sociale

subjekt og muliggør en integration i samfundet (ibid.: 260) “Uddannelse skal sikre en

sekulær, rationelt baseret moral” (ibid.: 261). Altså er uddannelsesinstitutionens rolle,

foruden at uddanne dets elever, at skabe demokratiserede individer, der er indforstået

med samfundets regler, værdier og normer.

Sociologen Talcott Parsons ser ligeledes uddannelse og skolen som et

socialiserende system: “from entry into first grade until entry into labor force (...) the

school class may be regarded as the focal socializing agency” (Parsons, 1959: 298). Fælles

for de de to sociologer, og den funktionalistisk uddannelsessociologi, er, at

uddannelsessystemet anses for at have den primære funktion; at integrere og allokere

individer i samfundet gennem uddannelse og opkvalificering (ibid.: 297) (Thomsen,

2019: 262). Uddannelsessystemet varetager en demokratiserende rolle, der socialiserer

og indfører elever i samfundets gældende værdimæssige rettesnor. Samtidig er det

skolens opgave at etablere et fælles evalueringsgrundlag for alle elevers præstationer.

Den funktionalistiske overbevisning er, at alle deltager på lige præmisser og har lige

muligheder for at få en god evaluering og opnå et givent uddannelsesniveau. Ifølge

Parsons er det ligeledes vigtigt, at skolen fremmer denne overbevisning. Gennem skolen

skal eleverne tilslutte sig værdisættet omkring en konkurrence- og præstationskultur, (a

shared valuation of achievement) (Parsons, 1959: 309). Herigennem bliver den

positionelle magtfordeling i samfundet legitimeret, da udgangspunktet for at opnå

eftertragtede positioner er fælles for alle og blot bliver formidlet gennem

uddannelsesinstitutionerne (ibid.).

4.2 Konfliktorienterede uddannelsessociologi

De konfliktorienterede uddannelsessociologiske teorier forholder sig, modsat de

funktionalistiske teorier, mere kritisk til uddannelsessystemets rolle i samfundet. Fælles

for de konfliktorienterede teorier er, at de sætter fokus på, hvordan

uddannelsessystemet ikke passivt formidler positioner i samfundet. Derimod mener de

at uddannelsessystemet bidrager til at fastholde den eksisterende magtfordeling i

samfundet (Thomsen, 2019: 265). Det vil altså sige, at uddannelsessystemet

reproducerer de eksisterende magtstrukturer og uligheder i samfundet, hvor de
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privilegerede sociale klasser fastholder egen position og samtidigt legitimerer denne

proces. Overordnet ser de konfliktorienteret teorier uddannelsessystemet som præget

af ulige magt- og ressourceforhold, der i høj grad har en betydning for individets

chancer for at opnå bestemte samfundspositioner og uddannelsesniveauer (ibid.). Så

hvor de funktionalistiske teorier lægger vægt på, at der er lige muligheder for alle,

pointerer de konfliktorienterede teorier, at chancerne for at udnytte disse muligheder er

betinget af ens sociale baggrund. Det konfliktorienterede standpunkt stemmer overens

med den indledende undersøgelse, der netop fastslog, at “Børn og unge af forældre uden

længere uddannelse er ganske enkelt ikke kommet med på uddannelsesbølgen.” (Bang,

2021). Af samme årsag vil vores kritiske policy-analyse tage udgangspunkt i teorier

inden for den konfliktorienterede uddannelsessociologiske tradition. Dette gør vi, da

disse, i højere grad, søger at afdække de sociale mekanismer, der ligger til grund for den

uddannelsesmæssige ulighed.

At det sociale ophav kan være dikterende for, i hvilken grad et individ kan udnytte de

tilstedeværende muligheder i det danske uddannelsessystem, bevidner endvidere om

eksistensen af et “...hierarki af socialt ulige stillede grupper af individer.” (Hansen,

2017)(Jensen, 2016). Dette forhold indkapsles af begrebet social stratifikation, og er

netop kendetegnet ved, at

“...der er ulige adgang til goder mellem forskellige grupper af mennesker i

samfundet... [og at] ...I Danmark får børn af forældre med kort uddannelse i

gennemsnit en kortere uddannelse end børn af forældre med lang

uddannelse; ligesom de i gennemsnit tjener mindre i løbet af livet og lever

kortere.” (Jensen, 2016: 9-10)

Dette ulighedsforhold relativt til ens sociale oprindelse forbindes typisk med klasse- og

magtfordelingsteorier. Vi finder det derfor relevant, at blive klogere på om den enkeltes

“...skæbne er bundet til samfundsklassens samlede position…” (Jensen, 2016: 15).
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Kapitel 5. Klasse og magtfordeling

I dette kapitel vil vi indføre i klasseteorier af henholdsvis Karl Marx og Max Weber. Disse

teorier skal være med til at danne fundamentet for vores videre arbejde. Det skal

ligeledes muliggør, at vi kan arbejde mere nøgternt med en række nøglebegreber og

principper inden for den klasseteoretiske disciplin. Marx og Weber udgør ligeledes en

traditions- og inspirationskilde for de konfliktorienterede uddannelsessociologiske

teorier(Thomsen, 2019: 266; Jensen, 2016: 66), som vi inddrager i rapporten, og som vil

blive gennemgået i kapitel 6. Følgende afsnit skal altså ses som fundamentet for en

kobling mellem “klassisk” og nutidig teori samt en grundlæggende forståelse af det

stratificeret samfund.

5.1 Proletarer i alle lande, foren jer!

“Alle hidtidige samfunds historie er en klassekampens historie. Fri mand og

slave,(...): undertrykkere og undertrykte...” (Marx & Engels, 1976: 14).

Karl Marx (1818-1883) anses for at være en hjørnesten i sociologien. Værkerne

Kapitalen (1867) og Det kommunistiske manifest (1848) er blandt de vigtigste

referencepunkter. Marx’s teorier, som til dels er udgivet posthumt af Friedrich Engels,

har haft indiskutable implikationer i eftertiden.

Marx definerer Klasser som konstante størrelser, som eksisterer uafhængigt af de

individer der befolker dem. Det er faste klynger i samfundsstrukturen som defineres og

afgrænses ved deres respektive relationer til arbejdsmarkedet og arbejdspladsen

(Klausen, 2007a). Marx beskrev det kapitalistiske samfund som inddelt i to

hovedklasser: proletariatet og bourgeoisiet. Proletariatet består af arbejdere og

bourgeoisiet af kapitalisterne “Hele samfundet spalter sig mere og mere i to store

fjendtlige lejre, i to store klasser, der står i direkte modsætning til hinanden: bourgeoisiet

og proletariatet.” (Marx & Engels, 1976:15). Den afgørende faktor for individers

klasseforhold afhænger af deres relation til produktionsmidlerne (Bygninger, maskiner,

jord, finanskapital e.l.). Individets klassetilhørselsforhold er altså defineret af, om
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individet ejer produktionsmidler eller ikke - ejerskab/ikke-ejerskab struktur - (Jensen,

2016: 60).

Klassekampen i samfundet består i, at begge klasser har modsatrettede interesser men

er gensidigt afhængige for at kunne opretholde et eksistensminimum; arbejderne af

kapitalisternes arbejdspladser- kapitalisterne af arbejdernes arbejdskraft. Uligheden i

denne samfundsstruktur er, for Marx, at ét industrialiseret samfund uundværligt vil

producere mere end et eksistensminimum - et merprodukt eller, som Marx formulerede

det, ‘en epidemi af overproduktion’ (Marx & Engels, 1976: 20). Det merprodukt, som er

arbejdernes “fortjeneste”, ender hos ejerne af produktionsmidlerne, deri ligger selve

problematikken. Simplificeret set, er denne udbytning af arbejderklassen roden til

skævvridningen af det kapitalistiske samfunds magtforhold; heri klassekampen.

Marx differentierer klassebegrebet i objektiv og subjektiv klasse (Marx & Engels, 1976).

Den objektive klasse er relationen til produktionsmidlerne - Er du arbejder eller

kapitalist? Den subjektive klasse er den samlede klasse som kollektivt handlende organ

(subjekt). Denne distinktion bliver fordelt i henholdsvis “...’an sich’ (klasser ‘i sig selv’) og

klasser ‘fur sich’ (‘for sig selv’).” (Jensen, 2016: 60). Klassebevidstheden opstår, når

individet bevidst indser egen ‘objektive klasse tilhørselsforhold’ (Klausen, 2007a: 3).

Aflsutningsvis skal det fremhæves, at der ikke findes nogen koncis og velbeskrevet

klasseteori af Marx, men i bind 3 af Kapitalen formuleres starten på en mere

differentieret klasseinddeling:

“Ejerne af den blotte arbejdskraft, ejerne af kapital og ejerne af jord, hvis

respektive indkomstkilder er arbejdsløn, profit og jordrente, danner de tre

store klasser i det moderne samfund, der beror på den kapitalistiske

produktionsmåde.” (Marx 1972: 1137).

En hyppig problematik der bliver inddraget i debatter om den marxistiske klassedebat

er mellem klasser ‘an sich’ og ‘fur sich’. Hvor det har været en udbredt kritik, at individet

i mindre grad er sin egen klasse bevidst i dag end tidligere. Argumentet er endvidere

blevet brugt til at argumentere for, at et land som Danmark ikke kan defineres som et
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klassesamfund (Jensen, 2016: 59). Andre igen pointerer, at klasser i højere grad skal

defineres ud fra det førnævnte ejerskab-/ikke-ejerskabsforhold, og Marx bærer af

samme årsag stadigvæk en betydning den dag idag (Crompton, 2010).

5.2 Magtfordelingen: Klasse, stand og parti

Max Weber (1864-1920) er ligeledes en vigtig grundsten i sociologien. Ligesom hos

Marx, er Webers klasseteori udgivet posthumt i 1922 i Economy and society: Outline of

Interpretive Sociology.

Weber beskrev magtfordelingen i samfundet som inddelt i henholdsvis klasser, stand og

partier. Klasserne tilhører den økonomiske sfære, og stand tilhører den sociale sfære.

Partier er forbund, der, med afsæt i fælles interesser og idéer, ønsker at opnå indflydelse

inden for et givent felt. De kan ligeledes være repræsentative for både klasse- eller

standsinteresser alt efter hvilken af de to, som er dominerende for magtfordeling i

samfundet (Weber, 2019: 428-433). Denne rapport vil udelukkende fokusere på

begreberne klasser og standsfællesskaber, fordi de i højere grad har været, og er, de

mest centrale begreber indenfor stratifikationsforskning. De spiller ligeledes en vigtig

rolle i Bourdieu’s forfatterskaber. Begrebet partier nævnes, da det er centralt for at

forstå Webers overordnet interesse for staten, og den magt som udgøres der (Jensen,

2016: 66).

Hvor Marx definerer klasse ud fra individers ejerskabsforhold til produktionsmidlerne,

definerer Weber klasse ud fra markedskapacitet. Ifølge Weber er en klasse konstitueret

af individer med fælles livschancer (Weber, 2019: 450). Fælles livschancer er når en

gruppe individer har fælles “power of disposition” (ibid.: 451). Det vil sige, at de har et

relativt fælles uddannelse, kapital, og kvalifikationsmæssigt udgangspunkt for at opnå

økonomisk kapital og goder. Markedets udbud og efterspørgsel dikterer imidlertid,

hvilke livschancer der har mest værdi. Markedet bestemmer eksempelvis, hvilket

uddannelsesniveau der er nødvendig for at varetage en bestemt stilling. Det betyder,

ifølge Weber, at markedet skaber social ulighed, da individets livschancer

(kvalifikationer, uddannelse mfl.) aflønnes og værdiansættes forskelligt. Dermed kan en
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klassesituation ses som en markedssituation, i den forstand, at den dikteres af

markedets krav (Weber et al., 1978: 302).

Weber opdeler samfundet i fire overordnede sociale klasser:

1) Arbejderklassen(har hverken ejendom eller attraktive kvalifikationer).

2) småborgerskabet (har lidt ejendom).

3) Intellektuelle og specialister(ingen ejendom, men kvalifikationer).

4) De ejendombesiddende klasser (har ejendom og attraktive kvalifikationer) (Weber,

2019: 454).

Ligesom hos Marx er ejerskab/ikke-ejerskabsforhold central for Webers inddeling af

klasser. Webers klassedefinition er dog mere differentieret, idet han inddrager andre

faktorer end de økonomiske forhold som værende udslagsgivende og definerende for

individets klassesituation, som eksempelvis uddannelse, kvalifikationer og mestring

(Weber et al., 1978: 305).

5.2.1 Social stand og standsfællesskaber

Stand er det andet magtfordelingsprincip, udover klasse, i Webers teori. Stand bliver

også betegnet som standsfællesskaber (ibid.). Uddybning af magtforholdet til mere end

bare klasser er, blandt andet, hvad der nuancerer Webers teori frem fra Marx’s.

Standsfællesksaber er, modsat klasse, et erkendt fællesskab som opnås ud fra positiv

eller negativ social estimering af, hvad der er ærefuldt og vanærende (Weber, 2019: 448;

Weber et al., 1978: 306; Klausen, 2007a: 7). Standsfællesksaber opstår ofte mellem

individer, som deler en fælles livsstil eller beskæftigelse (Weber, 2019: 456); “...en

gruppe af mennesker, der oplever, at de har fælles identitet og fælles interesser omkring et

eller andet forhold.” (Jensen, 2016: 64). Standsfællesskaber står i opposition til

markedet, ved at vægte stand og ikke udelukkende ressourcer, “this obstructs the free

formation of the market” (Weber, 2019: 457). Weber taler om en obstruktionen af

markedet, som sker på baggrund af standsfællesskabers tendens til at lukke sig om sig

selv, hvad Weber kalder social lukning. Den sociale lukning ekskluderer

udefrakommende ved at monopolisere goder og magt, hvilket skævvrider den

“naturlige” magtfordeling “...formation of social rank tends to lead to monopolistic

appropriation of ruling power and chancen for gain” (ibid.).
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Standsfællesskaber er et magtfordelingsprincip, som tillader en vis grad af social

opstigning, i den forstand, at det ikke udelukkende er ressourcer som kvalificere

individets stand (ibid.: 456). Det erkendte standsfælleskab opnås ud fra positiv eller

negativ social estimering, hvorfor individer principielt, på tværs af klasser, kan forenes.

Dog pointerer Weber, at standsfællesskaber oftest dannes af ‘den ejendomsbesiddende

klasse´ (overklassen) (Weber et al., 1978: 306). Det er altså i høj grad ressourcer som er

udslagsgivende for individets position i begge magtfordelingsspektre (Klausen, 2007a:

6; Weber, 2019: 457).

Altså taler både Marx og Weber om sociale klasser i en beskrivelse af et samfunds

stratifikationskarakteristika. Men hvor sociale klasser, for Marx, er noget, “...som dannes i

produktionsprocessen…”, defineres sociale klasser, af Weber, ud fra “...fælles livschancer i

relation til menneskers markedsposition.” (Jensen, 2016: 21). Er et individ født ind i en

social klasse defineret af en lav grad af livschancer, er dette altså udslagsgivende for

dette individs samlede uddannelses-, indkomsts- og erhvervsmæssige muligheder. Dette

er omdrejningspunktet for den forskning, der omhandler social mobilitet (Hansen, 2020,

2015).

5.3 Social mobilitet & uddannelsesmobilitet

Det er væsentligt for den videre undersøgelse at give en kort beskrivelse af forskningen i

og omkring social mobilitet. Social mobilitet betegner individers og gruppers bevægelse

mellem forskellige samfundspositioner, og der skelnes overordnet mellem

intragenerationsmobilitet og intergenerationsmobilitet (Hansen, 2020) (Benjaminsen,

2006: 22; Hansen, 2015; Jensen, 2016: 42) Intragenerationsmobilitet er et udtryk for

den sociale mobilitet, som individer besidder gennem deres voksenliv og inden for

samme generation. Intergenerationsmobilitet er en betegnelse for den sociale mobilitet

på tværs af generationer.

Der differentieres endvidere mellem:

1) “Den absolutte mobilitet måles simpelthen som de procentdele, der skifter klasse fra

oprindelse til destination.
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2) Den relative mobilitet måles derimod ved beregning af odds ratio.” (Hansen, 2015:

45).

Odds ratio er en metode og betegnelse for sandsynligheden for, at en begivenhed vil

indtræffe og sandsynligheden for, at den ikke indtræffer. “Altså forholdet mellem

chancerne for at to alternative destinationer(...) Eksempelvis forholdet mellem odds for, at

børn af selvstændige byerhverv bliver akademikere, og odds for, at arbejdernørn bliver

akademikere.” (Ibid.). Denne differentiering bibringer endvidere en pointe i form af, at

den vidner om, at den absolutte mobilitet i et samfund kan være stigende uden at den

relative mobilitet er det (Benjaminsen, 2006). Altså kan der fortsat være “...forskelle i

muligheder for individer med forskellige sociale baggrunde, på trods af at de absolutte

uddannelseschancer er steget.” (Mattsson & Munk, 2008: 14).

Social mobilitet opdeles derudover typisk i henholdsvis vertikal og horisontal mobilitet

(Sorokin, 1964), hvor horisontal mobilitet er et individs eller en gruppes bevægelse

inden for samme sociale niveau, mens vertikal mobilitet beskriver en bevægelse fra et

socialt lag til et andet (Jensen, 2016: 42-43). Samlet set vil en høj grad af mobilitet i et

samfund betyde, at det er let for et individ at bevæge sig fra en gruppe til en anden -

både horisontalt og vertikalt (Ibid.: 44). Megen forskning samt foreliggende rapport

ønsker imidlertid at undersøge, hvilke barrierer og mekanismer, der kan stå i vejen for

individers og gruppers grad af mobilitet (Ibid.), såsom for eksempel at “...børn af

forældre med kort uddannelse har mindre sandsynlighed for at få en akademisk

uddannelse end børn af forældre med lang uddannelse…”(Ibid.) (Bang, 2021). Dette leder

os samtidig til at tale om en anden og vigtig faktorer for at beregne et samfunds samlede

mobilitet; uddannelsesmobilitet.

Begrebet uddannelsesmobilitet betegner stratificeringen af individer med

udgangspunkt i deres relative chancer og muligheder for at tilegne sig en uddannelse i

relation til deres sociale baggrund (forældrenes uddannelse, socioøkonomiske

omstændigheder m.fl.) (Jensen, 2016: 222). Er uddannelsesmobiliteten høj, er

betydningen af et barns sociale baggrund mindre i barnets uddannelseschancer. Er

uddannelsesmobiliteten derimod lav, så er barnets sociale baggrund i større grad

udslagsgivende for dets uddannelseschancer (Mattsson & Munk, 2008: 9) Hermed vil

det billede, der tegnes i projektets indledning, betegne en lav grad af
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uddannelsesmobilitet i Danmark (Bang, 2021), da individer fra sociale klasser med

dårligere livschancer ikke har lige så store “...chancer for at ende i de attraktive

uddannelser i samfundet. Man kan i så fald tale om, at der er chanceulighed mellem

grupperne.” (Jensen, 2016: 225). Det er denne chanceulighed, der udgør kernen i denne

undersøgelse. Så for at vi kan arbejde med chanceuligheden, og for at vi, i analysen, kan

evaluere på og diskutere effekten af to tiltag, der søger at behandle den, er det

nødvendigt at inddrage to konfliktorienterede uddannelsessociologiske teorier.

Kapitel 6. Ulighed i uddannelseschancer i forhold til

social baggrund

Formålet med dette kapitel er at redegøre for de to konfliktorienterede

uddannelsessociologiske teorier, der skal agere værktøjer, når vi evaluerer Odsherred-

og Horsens Kommunes tiltag imod chanceulighed. Disse teorier er reproduktionsteorien

(Bourdieu & Passeron, 1990) og teorien om relativ risikoaversion (Breen & Goldthorpe,

1997). De anses for at være to teoretiske hovedretninger, og de bidrager hver med en

forklaring på chanceuligheden i uddannelsessystemet, og udgør hjørnestenen for en

lang række diskussioner inden for stratifikationsforskningen generelt (Jensen, 2016:

102, 108).

6.1 Reproduktionsteori

Reproduktionsteoriens primære ophavsmand er den franske sociolog Pierre Bourdieu,

som op igennem særligt 70’erne og 80’erne skrev mere og mere kritisk om det franske

skolesystem og var med til at udvikle den kritiske uddannelsessociologi. For Bourdieu

erstatter reproduktionsteorien begrebet om social mobilitet (Benjaminsen, 2006: 53).

Via en begrebsliggørelse af en række mekanismer søger Bourdieus reproduktionsteori

at forklare, hvordan børn gennem opvæksten indoptager forældrenes antagelser,

holdninger og normsæt; hvordan dette fastholder børnene i den sociale klasse, som de

er født ind i; samt hvordan dette ultimativt medvirker til at opretholde den herskende

magtfordeling i samfundet. Alt sammen uden øjensynlig modstand og eller bevidsthed

fra de undertrykte (Bourdieu & Passeron, 1990: 208).
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Selve Bordieus begrebsliggørelse og samspillet mellem disse begreber er fundamental

for forståelsen af Bourdieus reproduktionsteori. Derfor vil vi introducere et uddrag af

Bourdieus, for os, mest relevante begreber, hvorefter vi vil beskrive

reproduktionsmekanismerne med de nævnte begreber.

6.1.1 Habitus

Bourdieus habitus-begreb dækker over det forhold, at menneskets værdier, normer,

handlemønstre og kulturelle vaner er socialt betingede. Nærmere bestemt er det noget,

som vi tager med fra det miljø og de omgivelser, som vi vokser op i; familie, venner,

nærområde, osv. En slags oplevelses-, vurderings- og handlingsskabelon (Bourdieu,

1990: 52-53). Bourdieu beskriver dette forhold som socialiseret subjektivitet - en

internalisering af de umiddelbare omgivelser og senere eksternalisering af samme

(Bourdieu & Passeron, 1990: 33; Bourdieu, 1990: 25-26). Den sociale læring bliver så at

sige til handling. Bourdieu beskriver desuden, at der må ske en gensidig accept - fra

individ til omgivelser og omvendt - før individet kan ændre sin habitus.

Habitus-begrebet kan benyttes til at forklare nogle af de vilkår, der ligger til grund for

den faglige og aspirationsmæssige chanceulighed, der forekommer i folkeskolen, og

hvordan den sociale baggrund har betydning for, hvordan børn begår sig i folkeskolen.

Opsummerende er habitus “...individuel, men den reflekterer samfundets hierarkiske

strukturer - opdeling i sociale klasser, i aldersgrupper og i køn.” (Ploug, 2009: 37)

6.1.2 Kapital

Et andet af Bourdieus centrale begreber til forklaring af reproduktion er

kapital-begrebet, som kan nedbrydes i fire underbegreber; økonomisk kapital, social

kapital, kulturel kapital og symbolsk kapital (Bourdieu, 1986). Disse betegner fire

forskellige former for individuel værdi, som hver potentielt kan rekonverseres til andre

former for kapital(ibid.: 242) Kulturel kapital tilegnes via kulturel reproduktion, som er

overleveringen af kulturelle værdier og præferencer fra forældre til børn. Ifølge

Bourdieu kan kulturel dannelse og kulturel kapital omdannes til eksempelvis

uddannelse og senere symbolsk- og materiel profit. Denne rekonversering mellem

kapitalformer har, ifølge Bourdieu, (Bourdieu & Passeron, 1990: 11) medført, at der

blandt familier fra højere socioøkonomiske lag investeres mere og mere i kulturel og

social kapital. Disse kapitalformer adskiller sig fra økonomisk kapital ved blandt andet
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ikke at være skattepligtige(ibid.). Derfor kan uddannelse være en god og fordelagtig

måde for forældre at sikre sine børns fremtid på. Kulturel kapital kan desuden have

betydning for individets evne til at indgå i forskellige sociale arenaer og afkode

spillereglerne der forbindes hermed. I Bourdieus terminologi kaldes arenaerne og

spillereglerne for felter og doxa - begreber som begge uddybes herunder. Dermed er

særligt den kulturelle kapital væsentlig for forståelsen af et barns evne til at indgå i en

folkeskoleklasse, relativt til dets ophav - eller habitus (Esmark et al., 2019). Den

kulturelle kapital kan i uddannelsessystemet tage sig ud på forskellige måder. Bourdieu

skelner mellem den kropsliggjorte form (som erfaring, mestring, dannelse, sprog), den

objektiveret form (som genstande i form af bøger, musik mfl.) og den institutionaliseret

form (som eksamenstitler, merit og kvalifikationer) (Thomsen, 2019: 267). Her vægter

Bourdieu især den sproglige del af den kulturelle kapital som udslagsgivende for,

hvordan man begår sig i skolen (Benjaminsen, 2006: 60).

Bourdieus begreb, symbolsk kapital, er den anerkendelse en given kapitalform har i det

felt man begår sig i. Det er altså den kapitalform som det givne felt opvejer som vigtigste,

der bliver den anerkendte symbolske kapital (Thomsen, 2019: 267).

6.1.3 Felter

Bourdieus felter betegner de arenaer, som individet handler indenfor, og hvor der

udkæmpes sociale kampe om magt og kapital (Benjaminsen, 2006; Bourdieu, 1990: 67).

Et felt kan imidlertid også forstås som aktivt, eller agerende. Her er det indforstået, at

feltet udgøres af dets aktører og den tilhørende doxa. Uddannelsessystemet er et

eksempel på, hvad Bourdieu vil betegne som et social felt, med egne sociale regler og

principper, hvor elever og studerende kæmper om anerkendelse og magt (Thomsen,

2019: 266). Et mere konkret eksempel kan være en folkeskoleklasse, hvori der kæmpes

om position og status, relativt til de sociale spilleregler og principper i folkeskolen - eller

doxaen. Bourdieus magtfelt-begreb betegner den gruppe, eller det felt, der dikterer

samfundets sociale virkelighed. Et felt kan relateres til Webers begreb om

standsfællesskaber. Forstået på den måde, at et standsfællesskab også kan ses som et

felt, hvori nogle agenter kæmper om anerkendelse på baggrund af fælles social

estimering af, hvad der er ærefuldt og anerkendt.
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6.1.4 Doxa

Bourdieu bruger begrebet doxa til at beskrive de normer og spilleregler, der gør sig

gældende indenfor et givent felt (Bourdieu, 1990: 68). Et individ må derfor have

kendskab til og kunne underlægge sig et felts doxa for at opleve succes i dette felt.

Kendskab til og evne til at underlægge sig en given doxa afhænger imidlertid af

individets habitus og kulturelle kapital, da der må herske overensstemmelse mellem

individets habitus og den givne doxa. Derfor bliver habitusen udslagsgivende for,

hvordan individet begår sig i forskellige felter - herunder folkeskolen (ibid.).

6.1.5 Strategier

Strategier er et begreb, som Bourdieu bruger til at betegne et individs ofte ubevidste

beslutningsprocesser og sandsynlighedsberegninger, relativt til dennes habitus (ibid.:

61). Sandsynlighed for succes i en given situation opleves, ifølge Bourdieu, forskelligt for

mennesker med forskellig habitus. (Ploug, 2009: 37). Habitus bliver dermed, via

strategierne, til en udslagsgivende faktor for individets bestræbelser og selvfortælling.

Individers beslutningsgrundlag er, ifølge Bourdieu, ikke udelukkende rationelt men også

kultiveret gennem det sociale ophav. Strategi-begrebet kan være med til at forklare,

hvorfor børn af forskellige sociale klasser har forskellige faglige selvfortællinger og

uddannelsesmæssige ambitioner (ibid.).

6.1.6 Symbolsk magt og symbolsk vold

Bourdieu argumentere for at uddannelsessystemet i højere grad vægter symbolsk

kapital frem for individets ‘faktiske’ evner i skolen (Thomsen, 2019: 267). Det handler

om at have den rette kulturelle kapital og dermed den accepteret symbolske kapital.

Dette er en form for magtrelation i uddannelsessystemet som Bourdieu kalder symbolsk

magt og vold (ibid.). Den symbolske magt beskrives som magten til at konstruere den

sociale virkelighed (Bourdieu & Passeron, 1990: xx - xxi). Denne konstruering finder

sted i magtfeltet - den øvre, indflydelsesrige del af samfundet . Virkelighedsanskuelsen,

som magtfeltet dikterer, fastholder de herskende magtstrukturer og reproducerer den

sociale ulighed(ibid.). Den formidles, som en trickle-down effekt, videre ud i samfundet

via såkaldt pædagogisk handling - undervisning, institutionaliseret dannelse,

journalistik, politik, osv. Det er denne formidlingsproces, som Bourdieu kalder for
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symbolsk vold. Folkeskolen skal altså ses som en institution, hvorigennem en bestemt

måde at se og forstå verden på videreleveres. Hvor det privilegerede magtfelt legitimere

uddannelsessucces, ud fra det standpunkt at alle bliver bedømt ens på overfladen, dog

er den symbolske kapital, ifølge bourdieu, som er det udslagsgivende for succes(ibid.).

Det er midlertidigt kun det privilegerede magtfelt som har den rette symbolske kapital,

hvorfor de monopolisere magten om en lukket gruppe (Thomsen, 2019: 267). Den måde

Bourdieu anskuer uddannelsessystemet som et middel for de privilegerede til at sikre

‘hinanden’ sociale magtpositioner, ses klart inspireret af Webers begreb social aflukning

(jf. afsnit 5.2). Det er imidlertid ikke klart for de involverede - hverken børn, forældre,

lærere eller magtfelt - at der er tale om magt- eller voldsudøvelse, eller at

virkelighedsopfattelsen, der overleveres, skulle være konstrueret. Ikke desto mindre

internaliseres denne konstruerede virkelighedsforståelse og bliver en del af børnenes

habitus. Den repræsenterer samtidig samfundets doxa.

6.1.7 Reproduktion

Det er med den symbolske magt og symbolske vold, at Bourdieu forklarer, at

reproduktionen af den sociale ulighed kan forekomme uden modstand fra de

undertrykte (Bourdieu & Passeron, 1990: 32). Den sociale ulighed bliver, via den

symbolske vold og de pædagogiske handling, til en del af den konstruerede virkelighed.

Og fordi den konstruerede virkelighed internaliseres og bliver til en del af den

undertryktes habitus, vil den opleves nærmest som en social naturlov. Den sociale

ulighed vil dermed ikke opleves som vold eller undertrykkelse, fordi den er

internaliseret og opretholdes indefra (ibid.: ix).

For at bryde med det klassemæssige tilhørsforhold, må man acceptere og accepteres af

nye felter og blive fortrolig med tilhørende doxaer. En sådan proces er imidlertid

forbundet med både indre og ydre modstand. Samtidig medvirker de habitus-betingede

strategier, at individer er forbeholdne med ambitioner og bestræbelser, der rækker ud

over det sociale ophav. Alt dette medvirker, at børn i overvejende grad fastholdes i

forældrenes sociale lag, hvorved den sociale ulighed reproduceres.
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6.2 Relativ risikoaversionsteori

Den anden teori, vi inddrager til at forklare chanceuligheden, er teorien om relativ

risikoaversion. Denne teori adskiller sig fra Bourdieu’s teori om kulturel reproduktion,

ved i højere grad at forklare uligheden i uddannelse ud fra et økonomisk og rationelt

perspektiv.

6.2.1 Rational choice theory

Den rationelle forklaring på den eksisterende ulighed på uddannelsesområdet er i

stigende grad blevet populær inden for uddannelsessociologien (Barone, 2006;

Mattsson & Munk, 2008; van de Werfhorst & Hofstede, 2007). Det rationelle paradigme

kaldes også for rational choice theory, og blev i sine grundelementer formuleret af

kapitalismens fader, Adam Smith, tilbage i 1776 i forbindelse med udgivelsen af hans

bog: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations og hans beskrivelse

af den “usynlige hånd”. Rational choice theory argumenterer for, at menneskelig adfærd

beror på en rationel afvejning af forskellige muligheder, hvor derved at vælge den mest

eftertragtelige (Levin & Milgrom, 2004). Et eksempel på en rational choice teori er den

økonomiske humankapitalteori af økonom og nobelprismodtager Gary Becker (Mattsson

& Munk, 2008). Denne teori tager netop udgangspunkt i en økonomisk grundantagelse

om, at individers valg og adfærd kan beskrives ud fra et nyttemaksimeringsprincip, hvor

adfærdsmæssige muligheder bliver rationelt overvejet, valgt og fravalgt ud fra deres

værdimæssige afkast. Det er i forlængelse af denne gren, at Richard Breen og John

Goldthorpes teori om relativ risikoaversionsteori (RRA) tager sit afsæt.

6.2.2 Teori om relativ risikoaversion

Investeringstankegangen er en grundlæggende faktor i Breen og Goldthorpes teori om

relativ risikoaversion. Med afsæt i rational choice paradigmet, forsøger deres figur at

forklare differentieringen af individers uddannelsesvalg baseret på deres sociale

baggrund. Dette gør de i et forsøg på at forklare, hvorfor at “...den sociale mobilitet kun i

begrænset omfang har ændret sig - selv i perioder, hvor der har været voldsom vækst i

uddannelsesområdet.” (Jensen, 2016: 102)(Breen & Goldthorpe, 1997; Goldthorpe,

2010). Deres teori fremgår af figur 1, og skal læses fra venstre mod højre.
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Figur 1: Richard Breen & John Goldthorpe (1997). Explaining Educational

Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory. Sage Publications London

Figuren er et slags beslutningstræ og læses fra venstre til højre. De enkelte forgreninger

skal forstås som mulige uddannelsesveje, og knudepunkterne, hvor træet deler sig, er

der, hvor et givent individ vurderer sandsynligheden for, om denne vil gennemføre og få

succes med den valgte uddannelsesmæssige beslutning (𝛑) eller ikke vil (1 - 𝛑). Denne

succes bliver inddelt i P, som står for pass eller “bestået”; F, der står for failed eller “ikke

bestået” og L, der står for leave, eller det, at individet fravælger en given uddannelsesvej.

Efter den første beslutning vil individet overveje risiciene ved og sandsynligheden for, at

en høj eller lav klassemæssig position kan opnås (S = α, β1 og γ1), (W = 1 - α, β2 og γ2)
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eller (U = 1 - β1 - β2 og 1 - γ1 - γ2), hvor de enkelte bogstaver: S, W og U står for

henholdsvis: “...service class(...), the working class and the underclass.” (Breen &

Goldthorpe, 1997: 279-282).

Teorien om relativ risikoaversion tager altså udgangspunkt i den antagelse, at individer

træffer rationelle valg om uddannelse. Disse valg baseres på overvejelser om risiko,

afkast og investeringer ved eksisterende uddannelsesmuligheder, samt sandsynligheden

for at gennemføre den valgte uddannelse (Breen & Goldthorpe, 1997; van de Werfhorst

& Hofstede, 2007). Ifølge teorien er disse overvejelser imidlertid betingede af en

gennemgående frygt for nedadgående social mobilitet, som er styrende for individets

uddannelsesmæssige aspirationer (Ploug, 2009: 42; Benjaminsen, 2006: 38). Derfor er

individets uddannelsesmæssige mål konstruerede ud fra forældrenes

uddannelsesniveau. Børn og unge under uddannelse tager altså deres forældres sociale

position som referenceramme for egne ambitioner (ibid.).

I modsætning til humankapitalteorien påstår RRA imidlertid, at den perciperede “nytte”

ved yderligere uddannelsesinvesteringer aftager, når et individ har nået samme

uddannelses- og klassemæssige position som sine forældre (Goldthorpe, 2000: 243).

Herigennem kommer teorien med en forklaring på, hvorfor lange uddannelser

fortrinsvist gennemføres af børn, hvis forældre også har lange uddannelser;

“...omkostningerne – og dermed risikoen – for børn fra lavere sociale baggrunde ved at

fortsætte i uddannelsessystemet er højere end for børn med høje sociale baggrunde”

(Mattsson & Munk, 2008: 20) (Benjaminsen, 2006; van de Werfhorst & Hofstede, 2007).

Altså er længden af børn og unges uddannelse betinget af deres klassemæssige

referenceramme selvom, at børnene har samme faglige udgangspunkt.

Samlet set kan RRA opsummeres til dét, at frygt for nedadgående social mobilitet er

styrende for vores uddannelsesvalg (Goldthorpe, 2010; Breen & Goldthorpe, 1997;

Benjaminsen, 2006: 38). Teorien tager sig dermed væsentligt simplere ud end

reproduktionsteorierne, hvilket Goldthorpe selv understreger (van de Werfhorst &

Hofstede, 2007: 392) og tilbyder herigennem en mere rationelt funderet forklaring på

den uddannelsesmæssige chanceulighed.

27

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=XK64Xp
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=XK64Xp
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=XWbj1o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=XWbj1o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=DsF2xf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JZkxuu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5hS56O
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ZzneTM
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=x1RTHt
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=x1RTHt
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5HHwNe
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5HHwNe


6.3 Diskussion og opsamling

Alt imens Bourdieu og Goldthorpe begge søger at forklare, hvilke mekanismer, der ligger

til grunds for chanceuligheden i uddannelsessystemet, afviger deres respektive

grundantagelser - altså deres fundamentale syn på de udslagsgivende kræfter - og de to

afskriver eksplicit hinandens årsagsforklaringer (Benjaminsen, 2006: 58; van de

Werfhorst & Hofstede, 2007; Jensen, 2016: 103). På den måde repræsenterer de, i denne

sammenhæng, hinandens modstykke. Hovedtrækkene, som kendetegner de to teoriers

uoverensstemmelser, opsummeres i det følgende.

6.3.1 Primær og sekundær effekt

Én omdiskuteret distinktion mellem de to teorier er afvejning af, hvad Raymond Boudon

kalder primær og sekundær effekt (Boudon, 1974). Ifølge Goldthorpe kan de primære

effekter opsummeres til alt, hvad individet har med fra sit ophav - lige fra boglige

kompetencer til sociale relationer, selvværd, fysisk fremtræden, osv. De sekundære

effekter dækker udelukkende over uddannelsesmæssige aspirationer relativt til

forældrenes uddannelsesniveau (Goldthorpe, 2010). Begreberne hverken benyttes eller

anerkendes af Bourdieu, men de adopteres af Goldthorpe i hans distinktion mellem RRA

og Reproduktionsteorien. Selv om RRA ikke hævder hovedsageligt at vægte de

sekundære effekter frem for de   primære, ytrer Goldthorpe, at “...it is on the secondary

rather than primary effects that attention must centre if the question of change, or rather

absence of change, in class differentials under conditions of educational expansion is to be

effectively addressed” (Goldthorpe, 2010: 321). I citatet adresserer Goldthorpe samtidig,

at betydningen af de primære effekter svinder i forbindelse med et samfunds velstand,

højkonjunktur og uddannelseseksapansion. I sådanne tilfælde er det, ifølge Goldthorpe,

de sekundære, frem for de primære effekter, der skal imødekommes, hvis

chanceuligheden skal afhjælpes. Nogen forskning bakker op omkring, at de sekundære

effekter har en vis betydning for den uddannelsesmæssige ulighed (EVA, 2020; Holm,

2019; Karlson, 2014; Thomsen, De Montgomery & Østergaard, 2016; Thomsen & Bom,

2019). Goldthorpe bruger desuden uddannelsesekspansionens positive indvirkning på

uddannelsesniveauet for børn af arbejderklassen som anledning til en kritik af

Bourdieus habitus-begreb. Ifølge Goldthorpe lægger habitus-teorien op til, at

arbejderklassens børn ville være uberørte af uddannelsesekspansionen, fordi deres
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kulturelle kapital ville forhindre dem i at drage nytte heraf (Benjaminsen, 2006: 59;

Hansen, 2015: 34-35). Som modsvar til dette udfordrer Bourdieu den antagelse, at

uddannelsesekspansionen har hjulpet arbejderklassen, og henviser til, at selvom flere

har fået uddannelse, er uddannelse mindre værd på arbejdsmarkedet nu end før

ekspansionen også betegnet uddannelsesinflation (jf. Kapitel 1.1) (ibid.).

Bourdieus afdækning af de sekundære effekter kan diskuteres. Dels fordi hans

begrebsliggørelse afviger markant fra Boudons, og dels fordi der er uenighed om hans

faktiske syn på vigtigheden af uddannelsesaspirationerne relativt til det sociale ophav -

altså det, som de sekundære effekter beror på. Uanset om der er tale om en decideret

negligering af sekundære effekter eller ej, placerer vi Bourdieu som fortaler for

vigtigheden af primæreffekterne og Goldthorpe som fortaler for vigtigheden af

sekundæreffekterne. Her hæfter vi os ved van de Werfhorst og Hofstedes studie, der

fremhæver, at Bourdieu og primæreffekterne er særligt egnet til forklaringen af den

tidlige ulighed omkring start i folkeskolen, hvor den kulturelle kapital er afgørende for,

om børn starter med et forspring eller en ulempe (van de Werfhorst & Hofstede, 2007).

Samtidig kan Goldthorpe og sekundæreffekterne bedre forklare den tendens, at

uddannelsesaspirationerne i udskolingen skabes i overensstemmelse med børnenes

sociale ophav i højere grad end deres fagligt niveau (ibid.). Således danner de to teorier

supplement til hinanden både ved at udfordre hinandens grundantagelser, men også ved

at udmærke sig på to forskellige aspekter af uddannelsesuligheden. Resultatet af van de

Werfhorst og Hofstedes studie skal imidlertid indskrives i en dansk kontekst, før

resultaterne kan overføres til evalueringen af Odsherred og Horsens Kommunes tiltag

(jf. afsnit Danske risikovurderinger). I forbindelse hermed peger en dansk undersøgelse

på, at det i Danmark faktisk er den kulturelle kapital, der er mest udslagsgivende for de

danske unges uddannelsesvalg (Jæger & Holm, 2004, 2007).

6.3.2 Ansvarsplacering

En anden konsekvens af Bourdieus og Goldthorpes forskelligartede grundantagelser er,

at reproduktionsteori og RRA adskiller sig fra hinanden, når det kommer til placeringen

af ansvar for opretholdelsen af uddannelsesuligheden. Bourdieu klandrer folkeskolen

for at være medvirkende til opretholdelsen af den herskende magtbalance i samfundet

og dermed også den lave uddannelsesmobilitet (Bourdieu & Passeron, 1990: 158). RRA,
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derimod, forholder sig ikke på samme måde til folkeskolens virke. Den opfatter

nærmere folkeskolen som en neutral institution og placerer i stedet al årsagsforklaring

på vurderingen af risiko for nedadgående social mobilitet. Dermed tolker vi, at ansvaret

for uddannelsesuligheden, ifølge RRA, må tillægges de mekanismer, der forårsager

risiciene. Et eksempel på en årsag til risiko for nedadgående mobilitet er muligheden for

tabet af den økonomiske investering i uddannelsen. For nogle individer vil der så at sige

kun være råd til at starte på én uddannelse. Hvis man ikke formår at gennemføre denne,

vil man derfor potentielt ende som ufaglært og dermed opleve nedadgående social

mobilitet. Denne risikovurdering må imidlertid, alt andet lige, forholde sig forskelligt fra

land til land alt efter forholdene i det pågældende land. Det må antages, at individer

vurderer risici forskelligt alt efter om uddannelsen eksempelvis er dyr eller gratis. På

samme måde kan der potentielt være nogle socialt betingede risici, som også kan

variere fra land til land. Derfor vil vi tage et kig på, hvordan risiko vurderes i Danmark,

for derefter at kunne gisne om, hvor et potentielt ansvar for den lave

uddannelsesmobilitet, ifølge RRA, kan placeres i Danmark. Placeringen af ansvar kan

vise sig relevant, når det i policy-analysen skal vurderes, om henholdsvis Odsherred og

Horsens Kommune bedriver symptombehandling eller tager hånd om de underliggende

årsager til den lave uddannelsesmobilitet.

Danske risikovurderinger

Hvor tungt relative risikoaversioner vejer i Danmark, relativt til andre lande, kan være

svært at definere præcist. VIVE har imidlertid udgivet en rapport, der kortlægger danske

unges uddannelsesforventninger (Thomsen & Bom, 2019). Her sætter en række unge

blandt andet ord på, hvilke risici de forbinder med uddannelsesvalgene. Rapporten

fastslår, at dén gruppe unge, hvis uddannelsesvalg i størst grad er forbundet med

risikoaversion, er unge af forældre med begrænset kendskab til uddannelsessystemet -

børn fra lavere socioøkonomiske forhold (ibid.: 36, 38). Her er risici blandt andet

forbundet med skoletræthed, hvor hurtigt man kan komme på arbejdsmarkedet og tjene

en god løn, samt jobstabilitet (ibid.). Det sikre uddannelsesvalg udenom den

nedadgående sociale mobilitet - RRA’s årsagsforklaring på uddannelsesuligheden - kan

dermed siges at forekomme i Danmark, især blandt arbejderklassebørn, men det

relaterer sig ikke nødvendigvis direkte til økonomiske bekymringer.
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6.3.3 Bevidste og ubevidste uddannelsesaspirationer

Et tredje karakteristikum, der adskiller reproduktionsteorien fra RRA, handler om

graden af bevidsthed, der tillægges et uddannelsesvalg. Selvom Bourdieus agenter

generelt tillægges bevidsthed og beskrives som “...overmåde aktive og handlekraftige...”

(Bourdieu, 2008: 12), så gør Bourdieu en pointe ud af, at især uddannelses- og

erhvervsvalgene overvejende træffes ubevidst (Benjaminsen, 2006: 59). Dermed skal

individers uddannelsesvalg, ifølge Bourdieu, ikke ses som intentionelle, men derimod

som et udtryk for et uddannelsessystem der skræddersyr deres uvidende elevers

aspirationer i overensstemmelse med disses position i det sociale hierarki (Bourdieu &

Passeron, 1990: 208-209). En proces der bidrager til at opretholde og legitimere den

sociale ulighed i samfundet, ved at overbevise eleverne om, at uddannelsesmæssige

forskelle er et resultat af individuel begavelse snarere end socioøkonomiske forskelle

(ibid.). En proces der er sammenlignelig med Parsons beskrivelse af

uddannelsessystemets samfundsmæssige funktion (jf. afsnit 4.1). RRA, derimod, hævder,

at overvejelserne omkring uddannelsesvalg foregår langt mere bevidst med rationelle

risikovurderinger (Breen & Goldthorpe, 1997; Goldthorpe, 2010). I næste kapitel vil vi

forsøge at spejle de teoretiske overvejelser i praksis, med henblik på de kommunale

strategier fra henholdsvis Odsherred og Horsens Kommune.

Kapitel 7: Strategier

I dette kapitel vil vi analysere og evaluere på Odsherred og Horsens kommunes tiltag

respektivt, dog med fælles afsæt i Carol Bacchis tilgang til en kritisk policy analyse;

what’s the problem represented to be? (WPR) (jf. kapitel 3). Formålet med dette kapitel

er, med afsæt i teorierne fra forhenværende kapitel, at belyse, hvorvidt disse tiltag kan

belyses fra en anden vinkel og hvilke kritikpunkter der må fremstå.

7.1 Odsherred Kommune - Vores fælles udfordring

Den 8. november 2011 fremlagde Odsherred kommune en fælles strategi for at sikre

uddannelse til “alle”, med det mål at 85% af en ungdomsårgang i 2015 og 95 % af en

ungdomsårgang i 2020 gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter endt

9. klasse (Odsherred Kommune, 2011: 2). Målgruppen for indsatsen er; “...børn i 6. - 10.
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klasse, unge i ungdomsuddannelse (...) i risiko for ikke at gennemføre uddannelsen, øvrige

børn og unge i kommunen vha. generelt forebyggende indsatser, langsigtede målsætninger

og individuelle foranstaltninger.” (ibid.: 3). Bevæggrunden for strategien findes blandt

andet i en række undersøgelser lavet af Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, som fastslår

vigtigheden af uddannelse for individets videre livsforløb med henblik på blandt andet

sundhed og indkomst. Hertil slutter kommunen, at det er et problem, at ca. hver femte

ikke gennemfører en uddannelse efter folkeskolen - både for den unge og for samfundet

som helhed (ibid.: 2). Samtidigt understreges det, at den øgede indsats stammer fra et

øget diskursivt fokus på uddannelse internt i kommunen:

“I Odsherred Kommune er vi begyndt at tale om unge og uddannelse med en

interesse og i et omfang, vi ikke har gjort tidligere. Det er et tegn på, at flere

og flere er enige om, hvor vigtigt det er, at vores unge gennemfører en

ungdomsuddannelse, og at de gør det umiddelbart efter grundskolen“ (ibid.:

1).

For at imødekomme problemstillingen omkring uddannelsesniveauet i kommunen, har

Odsherred konstrueret en strategi, som bygger på otte overordnede temaer, der skal

forstås som særlige indsatsområder, hvorigennem man vil afhjælpe problemet:

1. “Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse

2. Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse

3. Tværgående og hurtig indsats

4. Tidlig indsats

5. Ungdomskultur og ungeliv

6. Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne

7. Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen

8. Mobilitet og transport” (ibid.: 2).

De otte temaer dækker over en bred vifte af mindre tiltag og indsatser, der søger at sikre

uddannelse til alle. Af hensyn til denne undersøgelses fokus på uddannelsesulighed

blandt børn og unge i folkeskolen, finder vi særligt det fjerde tema, tidlig indsats, aktuelt.

Derfor følger her en analytisk gennemgang af Odsherreds tidlige indsats med afsæt i

WPR.
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7.1.1 Tidlig indsats - Formål og bevæggrunde

Formålet med den tidlige indsats er at mindske betydningen af et barns sociale arv i en

uddannelsesmæssig sammenhæng:

”Gennem en tidlig indsats kan samfundet bidrage til at bryde de negative

mønstre, som er forbundet med ulighed (...) Vi er tilmed ikke

tilbageholdende med at tale om at handle på negativ social arv, før

belastningen er fremadskreden og tydelig” (Odsherred Kommune, 2011:

17)

Med udgangspunkt i det ovenstående citat, vil vi inddrage WPR’s første

analysespørgsmål: what’s the problem represented to be?. Problemet i dette tiltag bliver

fremstillet som den negative betydning af børns sociale arv på deres

uddannelsesmæssige deltagelse. Kort sagt er det et problem, at børns sociale baggrund

skal have en betydning for deres uddannelseschancer. Dette problem bunder imidlertid i

nogle bagvedliggende præmisser af både normativ og økonomisk karakter. Som det

fremgår af tiltaget, kan det nemlig både: “...menneskeligt som økonomisk “betale sig” at

sørge for, at vores børn får en sund og tryg start på livet.” (Odsherred Kommune, 2011:

17). Altså kan den normative præmis for tiltaget præciseres til, at selve deltagelsen i

uddannelse bør være lige for alle. Ingen bør så at sige være bedre eller værre stillet i

uddannelsessystemet på baggrund af deres socioøkonomiske ophav. Samtidig fremgår

det, at det økonomisk kan betale sig med en tidlig indsats i forhold til at bryde den

negative sociale arv. Dette økonomiske præmis inddeler Odsherred kommune imidlertid

i tre, som er: “...for den unge selv, for samfundet som helhed og for Odsherred Kommune”

(Odsherred Kommune, 2011: 2). Det kan altså økonomisk betale sig for individet at

uddanne sig mere end folkeskolen. Det er samtidig en god investering for både

kommunen og samfundet, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket

underforstået må betyde, at individer med mindst en ungdomsuddannelse økonomisk

kan bidrage med mere til samfundet og nærområdet, end et individ uden. Mere nøgternt

forstået har et individ med en ungdomsuddannelse mere økonomisk værdi end unge

uden.
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Den normative præmis - Uddannelse for alle?

Den normative præmis, som Odsherred tilslutter sig - at uddannelse bør være lige for

alle - har og er stadig omdiskuteret. Diskussion handler i sin essens om, hvorvidt det er

statens og kommunernes ansvar at sikre lige vilkår for deltagelse i undervisningen, for

eksempel ved at afhjælpe betydningen af børn og unges socioøkonomiske baggrund i

forhold til uddannelseschancer. Svaret på dette spørgsmål varierer imidlertid relativt til

hvilket perspektiv der tillægges diskussionen. Her ville et funktionalistisk

uddannelsesperspektiv potentielt vedstå, at ansvaret for indlæring og udbytte af

uddannelsessystemet er placeret hos individet selv (jf. afsnit 4.1). Modsætningsvist vil

de kritiske uddannelsesperspektiver i større grad se politiske interventioner som en

nødvendighed for at sikre, at børn og unge kan deltage på lige fod i undervisningen, da

det samtidig må ses som en måde at opnå en større grad af social ligestilling og

inklusion i samfundet og på arbejdsmarkedet på (jf. afsnit 4.2) (Greve, 2020: 52-56,

188). Med den tidlige indsats kan Odsherred Kommune siges at tilslutte sig det kritiske

uddannelsesperspektiv, fordi de netop påtager sig ansvaret for den sociale ligestilling i

uddannelsessystemet ved at forebygge betydningen af det socioøkonomiske ophav.

Det økonomiske præmis - Kan det betale sig?

Odsherred ligger som nævnt også op til, at det er økonomisk eftertragteligt at

implementere strategier, der kan afhjælpe betydningen af børns sociale baggrund i

forhold til deres uddannelseschancer. Det er eftertragteligt for barnet selv, men også for

kommunen og samfundet i og med at barnet senere hen er i stand til at tilbagebetale

denne politiske “investering” gennem deres arbejde og aktive medborgerskab i

samfundet. Dette synspunkt placerer sig imidlertid i tråd med ovenstående idé om

sociale uddannelsesinvesteringer, da disse investeringer kan ses som en afvejning

mellem: “...lighed (social beskyttelse) og effektivitet (beskæftigelse) i det postindustrielle

samfund.” (Kersbergen & Hemerijck, 2012: 363; Esping-Andersen, 1996). I modsætning

til sociolog Thomas Humphrey Marshall’s rettighedsparadigme (1949/1950), der

primært fokuserer på at beskytte borgerne fra markedet - og den ulighed der skabes på

markedet - er målet med investeringsparadigmet at opruste borgerne gennem

kvalifikationer og meritter (Gary Becker humankapital-teori), således at de kan “...klare

de krav, som arbejdsmarkedet i den vidensbaserede økonomi stiller.” (Ejrnæs & Boje,

2019: 149). Det økonomiske præmis, som Odsherred læner sig op ad, placerer sig altså
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inden for en social investeringsparadigme igennem afvejningen af lighed og økonomisk

effektivitet for individet, samfundet og kommunen.

7.1.2 Hvor stammer problemet fra?

Hvor stammer problemet fra?, er det tredje spørgsmål i WPR-modellen. Heri vægtes de

omkringliggende og forudgående strømninger, som har bidraget til Odsherred

Kommunes forståelse af problematikken ved de socioøkonomiske betingelser i

uddannelsessystemet. Odsherred Kommunes strategi skal ikke ses som noget

enestående, men er i stedet del af en større politisk og folkelig diskurs. Vi vil i det

følgende afdække diskursen omkring folkeskolen 30 år tilbage i et forsøg på at

kontekstualisere samtidens diskurs og præcisere problemets herkomst. Vi er

opmærksomme på, at der udover de nævneværdige nedslag, som vil blive præsenteret,

har været en lang række andre indsatser på folkeskoleområdet; eksempelvis i (re)form

af en række lovændringer og tilføjelser; et minimum antal undervisningstimer (2003),

obligatoriske afgangsprøver i folkeskolen (2007), udvidelse af undervisningspligten til

10 år (2008), de nationale test (2010) mfl.

Siden 1990’erne har de uddannelsespolitiske målsætninger påvirket efterfølgende

regeringers udannelsespolitiske diskurs og tiltag. Nævneværdigt er folkeskolelove

Uddannelse Til Alle (1993), senere kaldt 95 procent-målsætningen, som var første store

skridt i inden for vores afgrænsede undersøgelsesfelt. Målsætningen er/var, at 95

procent af ungdomsårgangen skal have gennemført en ungdomsudannelse inden for 25

år efter endt 9. klasse1 (Ekspertgruppe et al., 2017: 4). Det er samme målsætning, som

Odsherred kommunes tiltag henviser til og læner sig op ad i deres indledende

målsætning: “I dag gennemfører ca. 80% af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse.

Regeringens målsætning om 95 % i 2015 er sandsynligvis ikke realistisk at nå inden for 3-4

år” (Odsherred Kommune, 2011: 2). Dette indikerer altså en klar diskurssammenhæng i

den måde Odsherred kommune problematiserer uddannelsesforholdet på relativt til

staten.

1 I 2015 var  det nationale gennemsnit 92 procent.
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Begrebet inklusion har siden 1990’erne også fyldt meget i den offentlige diskurs

omkring folkeskolen. I 1994 tilsluttede Danmark sig Salamanca-erklæringen2, som

fastslog, at flest mulige børn skal modtage undervisning på almene skoler. Dette blev

endvidere ratificeret i 2006 med handicapkonventionen (Pedersen et al., 2016: 5).

Senest i 2011/12 udarbejdede og vedtog folketinget inklusionsloven, hvor, som navnet

antyder, flest mulige elever skulle inddrages i den almene folkeskole, med den konkrete

målsætning, at elevtallet skulle hæves fra 94,4 pct. i 2010 til 96 pct. i 2015 (ibid.).

Sideløbende, og i tråd med diskursen og det øgede fokus på inklusion, har der også siden

folkeskoleloven i 1993 været et øget fokus på undervisningsdifferentiering (ibid.).

Hensigten er igen, at flest mulige børn skal indgå i den almene folkeskoleundervisning;

“...alle elever skal nå samme læringsmål, men at de får mulighed for at nå målet på

forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge undervisningen på

forskellige måder kan der tages hensyn til elevens faglige niveau, læringsstile og/eller

sociale forudsætninger” (Undervisningsministeriet, u.å.).

Som det ovenstående peger på, har der været et gennemgående fokus på inklusion og

‘uddannelse for alle’ gennem de sidste 30 år. En ekspertgruppe skønnede i 2017, at der

siden år 2000 har været omkring 25 reformer og tiltag, som søger at styrke

uddannelsesmulighederne for unge (Ekspertgruppe et al., 2017:5). Dette kritiserer

ekspertgruppen for at være for komplekst for den målgruppe, det påvirker (ibid.). Det

uddannelsespolitiske felt har altså været præget af, som ovenstående antyder, en lang

række partielle initiativer og tilbud, som har fokuseret snævert på målgrupper frem for

at samle og danne et fælles grundlag for en imødekommelse af problemet omkring

uddannelsesniveauet.

Generelt set synes diskursen omkring uddannelse på nationalt og kommunalt plan at

omhandle et maksimeringsprincip. Et princip der fordrer, at så længe vi får flest muligt

igennem uddannelsessystemet, så forsvinder “vores fælles udfordring” (Odsherred

Kommune, 2011). På den måde kan diskursen potentielt klandres for at være

symptombehandlende, fordi den negligerer de bagvedliggende faktorer, som er med til

at danne grundlag for uligheden på uddannelsesområdet.

2 300 repræsentanter fra 92 lande og 25 internationale organisationer, samt uddannelses eksperter
mødtes for at udfærdige et initiativ og samtidigt sætte gang i Uddannelse for alle med henblik på inklusion
af børn med ekstra behov.
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7.1.3 Diskussion af mulige konsekvenser ved problemfremstillingen

Målet med det fjerde tema, en tidlig indsats, er, som nævnt, en forebyggelse og

afhjælpning af betydningen af børns sociale baggrund i forhold til deres

uddannelseschancer. Følgende afsnit søger at diskutere og evaluere grundlaget for en

iværksættelse af denne strategi. Dette inden for en teoretisk ramme sammensat af

henholdsvis teorien om kulturel reproduktion og relativ risikoaversion. Med afsæt i

WPR-modellens resterende 3 spørgsmål, vil vi belyse potentielle faldgruber i

Odsherreds kommunes udlægning af problemet omkring de unges uddannelseschancer.

Nærmere ønsker vi at undersøge, hvilken effekt og hvilke konsekvenser denne

problemfremstilling potentielt kan have - både generelt, men også for de involverede.

Tidlig indsats - En god idé?

Tidlig indsats, og/eller indsats i forbindelse med barnets sociale ophav, må anses for at

være et tiltag, der arbejder med de primære effekter (jf. afsnit 6.3.1). Det kan være

relevant kort at diskutere potentialet i en tidlig indsats. Økonomen James Heckman har

gennem sit arbejde sat fokus på “gevinsten” ved at investere i uddannelse så tidligt som

muligt. Med afsæt i det rationelle paradigme tager Heckmans arbejde sig ud som en

investeringskurve, hvor den afkastmæssige værdi ved en investering i human kapital

(Becker) er størst i de tidligere år - i henholdsvis daginstitutioner og tidlige skoleår.

Derefter falder værdien af investeringen i takt med de afsluttende år i grundskolen og

videre på ungdomsuddannelserne (Cunha & Heckman, 2008; Heckman, 2008)
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Figur 2: Heckman, James J. (2008). “Schools, Skills and Synapses.” National Bureau of Economic Research

Altså understøtter Heckman-kurven Odsherreds rationale bag en tidlig indsats, da den

tidlige indsats vil have den største effekt. Ifølge Bourdieu er det også især gennem de

første år, at habitus dannes, hvilket er udslagsgivende for børnenes evne til at begå sig

inden for folkeskolens doxa (Bourdieu, 1990). Det skal imidlertid bemærkes, at

Bourdieu, ifølge Carsten Strøbye Jensen, anser “...forskellige social- eller

uddannelsespolitiske tiltag, hvor man fx søger at afkoble børn fra deres forældres 'sociale

gods'... [som] ...endnu en af de måder, hvorpå de priviligerede grupper stigmatiserer og

underlægger sig de ikke-privilegerede grupper” (Jensen, 2016: 110) Heckman-kurven kan

desuden kritiseres for potentielt at ugyldiggøre senere indsatser, hvis man udelukkende

tænker i disse investeringers afkastmæssige værdi. Taget til en hypotetisk ekstrem vil

dette betyde, at børn der ikke ‘kan’ hjælpes i de tidlige faser potentielt vil negligeres -

eller opgives - af systemet.

“Vanskeligheder”

Odsherred kommune falder imidlertid i linje med Heckmans rationale, når de gennem

en konkret indsats ønsker at inddrage børn og familiers netværk “...tidligere og mere

systematisk i at afhjælpe vanskeligheder omkring et barn eller barnets familie. Al afklaring

skal være sket i grundskolen - på ungdomsuddannelsesinstitutionerne er det for sent.”

(Odsherred Kommune, 2011: 18). Opfordringen til at et barns og/eller dets families

“vanskeligheder” skal være afdækket og måske endda afhjulpet i løbet af grundskolen -

usagt: så tidligt som muligt - falder i tråd med Heckman-kurven, da disse vanskeligheder,

underforstået, kan anses for at stå i vejen for en god uddannelsesinvestering. Selve

beskrivelsen af indsatsen er dog vagt formuleret, og begrebet “vanskeligheder” kan

umiddelbart dække over en lang række problematiske forhold, der kan have en negativ

indvirkning på et barns uddannelsesmuligheder. Disse vanskeligheder må dog anses for

at kunne være alt lige fra social, kognitiv, kulturel, økonomisk og/eller genetisk af

karakter. Alt sammen ville af Bourdieu kunne betegnes som en del af habitus, hvorfor

forslaget om at afdække disse problemer igen må ses som en udøvelse af symbolsk vold

med Bourdieuske briller. En potentiel afhjælpning af de givne vanskeligheder må anses

for at skulle variere voldsomt i karakter. Selvom megen forskning bakker op om
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forholdet mellem et barns sociale baggrund og dets faglighed og

uddannelsesmuligheder (Bang, 2021; Bourdieu & Passeron, 1990; Breen & Goldthorpe,

1997; Erikson et al., 2005; Erikson & Goldthorpe, 1993; Goldthorpe, 2010; Ottosen et al.,

2018; Willis, 1977), så er det stadigvæk en ulighed, der i vid udstrækning ikke er blevet

tilfredsstillende behandlet (Bang, 2021). Altså forsøger Odsherred kommune at slå

hovedet på sømmet med ovenstående indsats, men de taber hammeren ved ikke at

indse størrelsen på og kompleksiteten bag deres eget forslag.

Det kan desuden være problematisk og potentielt have en forværrende effekt at sætte

systematisk fokus på de vanskeligheder, et barn er underlagt, da et sådant fokus kan

skabe en diskurs der “...har indflydelse på, om praktikere stigmatiserer børn, der har

problemer, som “potentielle tabere”; om praktikere fokuserer på børns fejl og mangler eller

på deres ressourcer; hvad praktikere forventer af børn; og hvordan praktikere behandler

børn og deres forældre.” (Ejrnæs, 2008: 6). Problemet er endvidere, at børn potentielt

internaliserer diskursen om sig selv - indoptager den i habitus - i en selvopfyldende

profeti, der forværrer deres uddannelseschancer. Dog åbner indsatsen omkring

“vanskelighederne” i Odsherred Kommune også op for en inddragelse af familiens

vanskeligheder som et muligt udviklingspunkt, hvilket bringer os tilbage til

Heckman-kurven. Tidlige investeringer i og fra familien kan nemlig, som før nævnt, have

en positiv indvirkning på børnenes senere uddannelsesmæssige præstationer - både

fagligt og niveaumæssigt (Cunha & Heckman, 2008). Altså kunne det være en relevant

indsats at støtte forældrene i at støtte deres børn. Dette gennem fokus på

kulturaktiviteter og måske et øget fokus på at forstå, hvordan uddannelsessystemet er

opbygget, og hvilke muligheder børn har og kan forfølge, for derved løbende at kunne

støtte dem i deres uddannelsesvalg (Cunha & Heckman, 2008; Klausen, 2007b; Thomsen

et al., 2020)

Men er der brug for at skifte helt perspektiv? Kunne problemstillingen behandles ved at

ændre på den dominerende doxa inden for skolens felt. Socioøkonomisk ringe vilkår

påvirker børns habitus og stiller dem i en ugunstig situation i mødet med skolens doxa

(Bourdieu & Passeron, 1979, 1990). Kunne det derfor være virkningsfuldt at udfordre

selve doxaen og den kultur der dominerer skolens og lærernes faglige praksis.
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“At skabe betingelserne for en demokratisk skole er ikke bare et filosofisk

spørgsmål om at definere et princip om kulturel forskellighed eller

ensartethed; det er et praktisk politisk problem om sociale forskelle og ulige

muligheder i et historisk konkret samfund og om den konkrete udformning

af de institutionelle betingelser for lærernes arbejde.” (Mathiesen, 2006: 30)

Som lektor Anders Mathiesen pointerer, er der tale om skabelsen af en demokratisk

skole, der formes af en forståelse for elevernes kulturelle og sociale forskellighed. En

demokratisk skole med fokus på forskellighed frem for ensartethed, der kunne tage

afstand til at faglighed skal defineres af den dominerende kultur.

Hvad drømmer du om at blive? - “føl kicket”

Et andet initiativ under Odsherreds tidlige indsats-strategi lyder som følger:

“Der skal være et tættere og mere systematisk samarbejde mellem børne–

og voksenområdet, for overgangen fra 17 til 18 år er for besværlig, og der

skal iværksættes konkrete projekter, der har til formål at fremme dette”

(Odsherred Kommune, 2011: 18).

Selvom det igen kan virke en smule uklart, hvad der menes med et “...samarbejde mellem

børne og voksenområdet…”, er det vores forståelse, at Odsherred kommune ønsker at

fastholde unge i uddannelsessystemet, ved at styrke deres fortrolighed med

mulighederne inden for ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet, allerede

gennem grundskolen. Marxistiske inspireret uddannelsesforskere Samuel Bowles og

Herbert Gintis betegnede dette som et korrespondensprincip mellem det kapitalistiske

system og skolesystemet. Her er pointen at skolesystemet forbereder eleverne til at

kunne varetage jobs, ved at forene sociale relationer i uddannelsessystemet med dem i

produktionssystemet; “Schools accomplish this (...) by structuring social interactions and

individual rewards to replicate the environment of the workplace” (Bowles & Gintis, 2002:

2). Dette kalder de den ‘implicitte læreplan’, som indirekte påvirker eleverne til at

acceptere samfundets klasseskel. Dette fremgår tidligere i beskrivelsen af målet med

indsatsen, hvor det fremhæves, at tiltaget ønsker at “...arbejde mere med i en ung alder,

allerede med de yngre klassetrin eller tidligere endnu, at sætte fokus på “hvad drømmer du
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om at blive?”-spørgsmålet.” (Odsherred Kommune, 2011: 17). Dette mål forfølges, da

“Børn og unge skal vide, hvorfor de skal lære det, de skal lære, skal ”føle kicket”, skal forstå

hvad der skal til for at nå drømmen.” (Ibid.). Denne indsats tillægger sig umiddelbart

opfattelsen af børn som rationelle individer, der planlægger uddannelsesforløb ud fra et

nyttemaksimeringsprincip (Becker). Ideen lader til at være at få unge til at søge at

maksimere nytten af deres uddannelsesmæssige investering og præstationer med

henblik på at opnå en ønsket fremtidig uddannelse og/eller position på

arbejdsmarkedet. Der er imidlertid et problem med denne lineære tankeproces.

(Mattsson & Munk, 2008: 18-20; Breen & Jonsson, 2005). Denne tankegang tillader

nemlig ikke nogen umiddelbar usikkerhed eller risikovurdering vedrørende barnets

sandsynlighed for at gennemføre en given uddannelse. Undersøgelser viser, at danske

unge er blevet mere risikobevidste i forbindelse med fremtidige arbejdsmæssige og

uddannelsesmæssige valg (Katznelson & Pless, 2006; Pless & Katznelson, 2007). Det er

netop denne risikovurdering, som er grundstenen i RRA, da denne risikovurdering

bibringer en forklaringsmodel for, hvorfor unge på samme faglige niveau anskuer

uddannelsesmuligheder forskelligt relativt til deres socioøkonomiske baggrund (Breen

& Goldthorpe, 1997). Som forklaring på dette fænomen peger Breen og Goldthorpe på,

som nævnt, at den subjektive risikovurdering tager udgangspunkt i en grundlæggende

frygt for nedadgående mobilitet (Ibid.)(Breen & Jonsson, 2005; van de Werfhorst &

Hofstede, 2007). Det er denne risikovurdering, som den nævnte indsats lader gå

ubemærket hen, hvilket potentielt, med afsæt i teorien om relativ risikoaversion, kan

underminere tiltaget. Samtidig peger et studie på, at uligheden øges, jo tidligere unge

skal tage betydningsfulde uddannelsesmæssige valg, og at uligheden omvendt mindskes

i korrelation med en udskydelse af vigtige uddannelsesmæssige valg. Dette skyldes, at

børn, jo længere dette valg skubbes, “bevæger sig længere væk” fra deres

socioøkonomiske rødder og følgeligt disses indvirkning på barnets risikovurdering af

fremtidige uddannelsesmuligheder (Breen & Jonsson, 2005). Richard Hatcher

teoretiserer desuden, at børn af arbejderklassen ikke har de samme forudsætninger for

at tage rationelle uddannelsesvalg som børnene af middelklassen (Hatcher, 1998). Dette

bakkes op af blandt andet et belgisk mixed-methods studie, der konkluderer, at “...despite

their egalitarian premises, the education policies stimulating free school choice are

tailor-made to suit middle-class educational decision-making” (Seghers et al., 2019: 697).

Altså er der fare for, at disse uddannelses- og arbejdsmæssige fremtidsrefleksioner er
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ulighedsfremmende og virkefulde primært for børn af et kulturelt rigt ophav, med

forældre der er velbevandrede i det danske uddannelsessystem og som kan støtte

barnet i disse rationelle overvejelser i løbet af barnets opvækst. (Cunha & Heckman,

2008; Klausen, 2007b; Thomsen et al., 2020). Sammenfattende lader det til, at

Odsherreds “hvad drømmer du om?”-indsats rammer forbi målet ved ikke at overveje

betydningen af børns habituelle forudsætninger for at lave en risikovurdering, samt

hvordan betydningen af børns sociale ophav korrelerer omvendt med deres alder. Fra

primær til sekundær socialisering.

Dog bliver denne ulighed delvist behandlet gennem den sidste indsats, som vi har

valgt at fremhæve fra Odsherreds strategi. Denne indsats fremstår som etableringen af

et “...mentorkorps, der består af frivillige, der kan tilbydes alle børn med behov for det fra 6.

klasse til ungdomsuddannelsen er afsluttet.“ (Odsherred Kommune, 2011: 17). Dette

mentorkorps har til formål at hjælpe: “...elever, der mangler en fortrolig voksen til at

støtte dem i valget og gennemførelsen af en uddannelse…” (Ibid.: 14). Først og fremmest

vælger vi at se bort fra, at hvad indsatsen definerer som værende en tidlig indsats

varierer i omfattende grad. Med det sagt, så peger nyere dansk forskning på, at et

mentorkorps faktisk kan være behjælpelige med at fastholde børn og unge i uddannelse

- særligt i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Især gavner

foranstaltninger som mentorkorps børn og unge fra ressourcesvage baggrunde. Dette

skyldes at både lærere, pædagoger og mentorer kan bidrage med relevant vejledning,

som disse individer ikke har adgang til derhjemme (Thomsen & Bom, 2019: 53).

7.1.4 Delkonklusion

Opsummerende indeholder Odsherreds tidlige indsats nogle betydningsfulde huller, der

potentielt kan underminere deres arbejde. Så selvom ideen om en tidlig indsats for at

imødekomme og afhjælpe betydningen af børns sociale baggrund i forhold til deres

uddannelsesmuligheder er en god idé ifølge Heckman-kurven. De konkrete indsatser er

umiddelbart tyngede af en mangel på grundige overvejelser og teoretiske funderinger.

Tiltagene fremstår ligeledes uklare og til en vis grad vagt beskrevne, hvilket i nogen grad

beskytter disse mod vægtig kritik, men samtidig er en betydelig kritik i sig selv.
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7.2 Horsens kommune - Forebyggelse er noget, vi gør sammen

I december 2013 vedtog byrådet i Horsens Kommune en forebyggelsesstrategi med en

række indsatser. Ligesom navnet på strategien antyder, skulle strategien “forebygge”, at

udsatte børn og unge “...bevæger sig ud ad et forkert spor, der potentielt kan føre til

mistrivsel og en risikabel adfærd, som i sidste ende kan få konsekvenser for barnets eller

den unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder senere i livet.” (Horsens Kommune,

2018: 3). Siden er strategien blevet revideret i 2016 og består i dag af følgende temaer:

1. Livsduelighed

2. Forældre og familie

3. Dagtilbud og skole

4. Uddannelse og job

5. Fællesskaber og netværk

6. Sundhed, sygdom og handicap (Horsens Kommune, 2016).

I modsætning til Odsherreds strategi er alle af de ovenstående temaer møntet på

forebyggelse og tidlig indsats. Dette muliggør en bredere anvendelse af vores

inddragede teori og forskning på området, hvilket vi anser, vil resultere i en mere

varieret analyse der kan bidrage med et mere alsidigt og grundigt svar på vores

problemstilling. Af samme årsag har vi valgt at fokusere på forskellige temaer i Horsens

Kommunes forebyggelsesstrategi. Disse temaer er henholdsvis tema 2 med fokus på

forældre og familie, tema 3 om dagtilbud og skole, og tema 5 der omhandler fællesskaber

og netværk.

7.2.1 Hvad bliver problemet fremstillet som?

Problemet, som bliver fremstillet i Horsens Kommunes forebyggelsesstrategi, er, ligesom

i Odsherreds tema om tidlig indsats, at børn og unge fra ressourcesvage hjem er tynget

af deres sociale baggrund i deres uddannelsesmæssige færden. Præmisserne bag denne

problemfremstilling minder til forveksling om præmisserne bag Odsherreds

problemfremstilling i deres tema om tidlig indsats. De kan udledes af følgende citat om

henholdsvis visionen og målet med Horsens Kommunes forebyggelsesstrategi:
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“Visionen i den aktuelle forebyggelsesstrategi er, at ’Udsatte børn og unge

skal sikres de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et

selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende’. Målsætningen er, at

‘udsatte børn og unge på lige fod med andre kan mestre eget liv - hvilket ses

ved, at de som voksne enten er i uddannelse eller beskæftigelse’.” (Børne- og

Uddannelsesudvalget, 2018: 15)

Sammenlagt kan de her præmisser, ligesom i analysen af Odsherreds strategi, inddeles i

både et økonomisk og et normativt præmis. Det økonomiske aspekt fremgår af Horsens’

målsætning om at få flere i uddannelse eller i beskæftigelse, som de anser for at være en

“investering” der hæver værdien af forebyggelsesstrategien (Horsens Kommune, 2018:

3). Horsens Kommunes vision for forebyggelsesstrategien fremstår i højere grad som et

normativt præmis, der lyder, at børn og unge ikke bør være tynget af deres sociale

ophav, da børn og unge skal have samme chancer i forbindelse med deres

uddannelsesfærd.

7.2.2 Hvor stammer problemet fra?

Hvor stammer problemet fra? Som belyst i afsnit 7.1.2, har der været adskillige reformer

og lovændringer i folkeskolen op mod skolereformen. Redegørelsen for disse vil, for at

undgå gentagelser, være implicit i denne analysedel. Vi tager i stedet skolereformen

(2014) som det diskursive udgangspunkt og henviser lejlighedsvist til de ældre

reformer (jf. 7.1.2).

Undervisningsdifferentiering og inklusion

Den politiske diskurs omkring undervisningsdifferentiering og inklusion ses tydeligt

afspejlet i Horsens kommunes forebyggelsesstrategi: "Vi har positive forventninger til

alle børn og unge, og tilpasser forventningerne til det enkelte barn eller unges

livssituation” og "Alle børn skal have en god start i livet, og alle børn og unge skal have en

uddannelse" (Horsens Kommune, 2016: 2, 9).

Skolereform og frem

Folkeskolereformens aftale om et fagligt løft tager udgangspunkt i 3 overordnede

formål:
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1) “Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

resultater.

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for

professionel viden og praksis.” (Regeringen, 2013: 1).

Den tredelte formålsparagraf synes tydelig i Horsens Kommunes strategi. Et eksempel

på dette kan ses i følgende citat, som læner sig op af et andet reformsformål, som vil

“...arbejde for, at uddannelsesinstitutionerne også rummer og støtter de unge, som har

udfordringer“ (Horsens Kommune, 2016: 17).

Horsens Kommunes forebyggelsesstrategi kan også ses i tråd med det kommunale

udviklingsprojekt chanceulighed - nej tak, som udspillede sig i årene 2010 til 2014

(Svejgaard & Lund, 2015). Projektet blev godkendt af Horsens kommune som en måde

at imødekomme regeringens førnævnte 95 procent målsætning. Yderligere byggede

udviklingsprojektet på den antagelse, at folkeskolen øger chanceuligheden og den

overordnede ulighed i samfundet. Dette baserede sig på, at nogle elever er bedre rustet

hjemmefra til at begå sig i et læringsmiljø; “børn og unges forskellige sociale

forudsætninger har væsentlig betydning for deres succes i uddannelsessystemet” (ibid.: 7).

Udviklingsprojektet kan siges at skille sig ud i forhold til de andre nævnte nedslag, fordi

det ikke er en del af den i høj grad centraliserede politiske styring, som til en hvis grad

ensarter den kommunale styring af folkeskolen og deraf diskursen. Derimod er

udviklingsprojektet decentralt forankret i Horsens Kommune.

I 2016-17, parallelt med revideringen af forebyggelsesstrategien, satte regeringen en ny

overordnet målsætning for uddannelsesområdet. Den nye 2030 uddannelsesmålsætning

lyder, at 90 procent af “alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i

uddannelse eller være i beskæftigelse” (Den uddannelsespolitiske målsætning, u.å.). Dette

er en klar indskrænkning af førnævnte 95 procent-målsætning og vidner potentielt om

et øget fokus på målorienteret centralstyring.
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7.2.3 Diskussion af mulige konsekvenser ved problemfremstillingen

Den positive holdning

I forebyggelsesstrategiens tema 2, der sætter fokus på børn og unges forældre og familie,

har vi valgt at fremhæve temaets initiativer om at “...arbejde for, at forældrene har en

positiv holdning til dagtilbud, skole og uddannelse” (Horsens Kommune, 2016: 12). I

Odsherred Kommunes tiltag for tidlig indsats (jf. afsnit 7.1) diskuterer vi effekten af, om

forældrene er “velbevandrede” i det danske uddannelsessystem eller ej, hvortil

forskning bakker op om, at det har en udslagsgivende effekt på børn og unges

uddannelsesforløb (Cunha & Heckman, 2008; Klausen, 2007b; Thomsen et al., 2020).

I Horsens Kommunes tiltag bliver der imidlertid stillet skarpt på forældrenes holdninger

over for hvert enkelt dagtilbud, skole eller uddannelse. Mere specifikt finder tiltaget det

vigtigt at arbejde for, at forældrene har en positiv holdning til uddannelse. Den antagede

effekt peger på idéen om, at børn, der er opvokset med forældre, der er “positivt stemte”

overfor uddannelse, selv er mere positivt stemte overfor uddannelse, da den positive

stemthed bliver en del af deres habitus. Altså ønsker forebyggelsesstrategien, med dette

specifikke tiltag, at sætte fokus på børns opvækstvilkår og forældrenes rolle i børnenes

fremtidige uddannelsesmuligheder. Et fokusområde, hvis vigtighed bakkes op af en del

forskning (Bang, 2021; Jæger & Holm, 2004; Ottosen et al., 2018).

Studerer vi tiltaget med udgangspunkt i Goldthorpe og RRA, belyses en potentiel og

spændende kritik af RRA. Af hensyn til senere reference vil vi kalde denne kritik for

bekendtskabsparadokset. På den ene side kan det umiddelbart argumenteres, at jo bedre

kendskab et individ har til uddannelsessystemet, des bedre mulighed har vedkommende

for at bedrive rationelle risikovurderinger i forhold til uddannelsesvalg (Goldthorpe,

2010: 315). Dermed kan forældrenes engagement i og stemthed omkring

uddannelsessystemet meget vel udruste unge til at vurdere deres chancer i

uddannelsessystemet bedre. På den anden side er RRA’s grundlæggende tese, at børns

risikovurderingen vil munde ud i en tilsigtning af forældrenes uddannelsesniveau (jf.

afsnit 6.2). Derfor fremstår den potentielle effekt af den positive holdning ikke entydigt

fra et RRA-perspektiv. Spørgsmålet omkring bekendtskabsparadokset beror på, hvor

stor en rolle det manglende kendskab til de uddannelsesniveauer, som er over

forældrenes, spiller for den unge. Hvis det antages, at der for den unge følger en vis grad

af fremmedgørelse over for de højere uddannelser, fordi den unge aldrig har stiftet
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bekendtskab med disse i sin opvækst, kan dette manglende kendskab potentielt

indskrives i selve de risikovurderinger, der danner basis for RRA. Altså kan én tolkning

af RRA medgive, at hvis den unge stifter bekendtskab med de højere

uddannelsesniveauer i hjemmet, vil dette bære den samme effekt for

risikovurderingerne omkring uddannelsesvalgene, som hvis forældrene rent faktisk

havde et højere uddannelsesniveau. Med denne tolkning af RRA vil den positive holdning

potentielt have en stærk indvirkning på de unges risikovurderinger og følgeligt deres

uddannelsesaspirationer.

Analyseres tiltaget ud fra et Bourdieusk perspektiv, vil det kunne siges, at tiltaget

er et ærkeeksempel på symbolsk vold. Tilmed en symbolsk vold, som forsøges udøvet i

agenternes eget hjem. Reproduktionsteorien vil hævde, at der er tale om et forsøg på at

tilpasse den unges habitus til skolens doxa. Horsens Kommune ville muligvis lykkes med

at stemme den unge positivt overfor uddannelsessystemet, men det ville være en

ulighedsskabende handling (Bourdieu & Passeron, 1990; Jensen, 2016: 110).

De potentielle effekter af tiltaget fremstår ikke entydige. Samtidig er der fare for, at

tiltaget, ved kun at fokusere på forældrenes umiddelbare holdning til deres børns

uddannelse, misforstår eller undervurderer den sociale variabel der viser sig i form af

forældrenes eget uddannelsesniveau og grad af social, kulturel og økonomisk kapital

(Bang, 2021). For selvom forældrenes grad af engagement er af stor betydning for

børnenes faglige og aspirationsmæssige engagement i egen uddannelse, så er det først

og fremmest forældre med en videregående uddannelse og høj grad af de tre kapitaler,

der har mulighed for at engagere sig aktivt i deres børns uddannelsesforløb (EVA, 2020;

Thomsen et al., 2020; Thomsen & Bom, 2019). Samtidig er forældre med kortere eller

ingen uddannelse i højere grad fokuseret på at undgå, at deres børn løber en for høj

risiko, og at børnene hellere forfølger det “...sikre og realistiske valg (ofte kortere

uddannelser), som leder til velkendte jobs med lav arbejdsløshed.” (Thomsen et al., 2020:

9). Dette lægger sig mere direkte op ad RRA’s egentlige årsagsforklaring på

uddannelsesuligheden, som er repræsenteret i den nederste del af figur 1. (jf. afsnit

6.2.2) Forældre fra lavere sociale klasser vil, ifølge RRA, anse al uddannelse, der

niveaumæssigt placerer sig udover deres egne, som unødvendig og risikofyldt for deres

barn/børn (Breen & Goldthorpe, 1997: 283).
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Altså fremstår det ovenstående tiltaget omkring den positive holdning i udgangspunktet

som et fornuftigt værktøj, men det undgår imidlertid helt at tage højde for den

grundlæggende ulighed, der viser sig i dels forældrenes uddannelsesniveau og dels

forældrenes differentierede evne til at engagere sig i - og indstille sig positivt overfor -

børnenes uddannelsesforløb. En ulighed, der i sin essens varierer i forhold til

forældrenes grad af kapital og uddannelsesniveau (EVA, 2020; Thomsen et al., 2020).

Desuden tages der ikke tilstrækkeligt højde for den undtagelse, som etniske

minoritetsforældre udgør. Forskning viser, at minoritetsforældre, i modsætning til etnisk

danske forældre, har større og mere eksplicitte forventninger til, at deres børn skal

“...udnytte de muligheder, det danske uddannelsessystem giver.” (Ibid.: 5). Dette uanfægtet

af eget uddannelsesniveau. De er altså mere målrettede i deres syn på uddannelse og

besidder allerede den indstilling til uddannelsessystemet, som den positive holdning

efterlyser. De har “...en tydelig hierarkisk opfattelse af, hvad der er statusgivende

uddannelser.” (Ibid.). Webers begreb standsfællesskaber betegner netop den magt der

unægteligt hænger sammen med stand. Så når minoritetsforældres holdninger til

uddannelse umiddelbart er motiveret af den opnåelige status, som kommer af at “...have

en længerevarende uddannelse – og i særdeleshed prestigefyldte uddannelser som læge,

ingeniør, advokat og tandlæge...” (ibid.: 29), kan det ses som en måde - gennem

statusgivende uddannelser og den medfølgende merit - at opnå en bedre klassemæssig

samfundsposition på. Ifølge Weber kan dette lade sig gøre, fordi den mulige opnåelige

status ikke nødvendigvis er afhængig af økonomisk ressourcer (Weber, 2019: 456).

Ifølge Bourdieus terminologi fordi der er tale om en rekonversering af kapital.

Minoritetsforældrenes tilgang til deres børns uddannelsesaspirationer afviger altså fra

de antagelser der går forud for den positive holdning. Samtidig står de i stærk kontrast til

det gældende aksiom i RRA, da mange af de etniske minoritetsgrupper forfølger

væsentlig længere uddannelse end deres forældre. På denne måde bakker denne

afvigelse altså op om den førnævnte kritik af RRA (jf. bekendtskabsparadokset).

Der kan i tråd med rapporten Danske Forældres Uddannelsesforventninger (Thomsen et

al., 2020) ses en slagside i håndteringen af problemet omkring forældres forhold til

skolesystemet. Det synes utilstrækkeligt udelukkende at henvise til, at forældre skal

være fortrolige og positive over for systemet. Der kan i stedet argumenteres for, at der

også bør fokuseres på forældrenes socioøkonomiske status og uddannelse, da det har en
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direkte indvirkning på deres holdning. Rapporten opsummerer dette kritikpunkt i en

tredeling af forældres syn på uddannelsessystemet, som kan være vigtig at have for øje;

1) “Forældre med lange uddannelse ser i højere grad folkeskolen som(...)dannende.

2) Forældre med kort eller ingen uddannelse mener, at man skal sigte efter det sikre

valg.

3) Etniske minoritetsforældre ser uddannelse som et middel til status gennem

eksplicitte forventninger.” (ibid.: 5).

Disse er alle vigtige mellemregninger, som ikke kommer til udtryk i tiltaget, og de udgør

derfor en potentiel faldgrube (ibid.: 29).

Institutionskultur, sprogkoder og pædagogiske metoder

Et andet tiltag, der indgår under tema 3 om dagtilbud og skoler, fremgår af følgende

citat, og handler om, at skolerne skal “...være opmærksomme på, at institutionskulturen,

sprogkoderne og de pædagogiske metoder passer til alle børn.” (Horsens Kommune, 2016:

14). Tiltaget kan umiddelbart virke en smule vagt formuleret, i det der generelt kan

stilles spørgsmålstegn ved, hvad institutionskulturen, sprogkoderne og de pædagogiske

metoder reelt set dækker over. Dog er det interessant, hvordan dette tiltag umiddelbart

er forligeligt med Bourdieus reproduktionsteori. Dette fordi tiltaget implicit insinuerer,

at de dominerende institutionskulturer og sprogkoder ikke er neutrale, men derimod

favoriserer bestemte børn og negligerer og frasorterer andre, hvilket er én af Bourdieu’s

hovedpointer (Bourdieu, 1986: 244; Bourdieu & Passeron: 208-209). Denne ulighed

eksisterer i kraft af, at børn fra de dominerende klasser, eller magtfeltet, er i besiddelse

af en habitus, der allerede fra daginstitutions- eller skolestart stemmer overens med de

forventninger, der bliver stillet fra institutionens side. Børnene er ligeledes bekendte

med den dominerende terminologi, kultur og sociale omgangsform - hvad Bourdieu

betegner som doxa. Omvendt vil børn af ressource- og uddannelsesmæssigt svage hjem i

højere grad føle, at deres habitus og forudgående viden er mindre værd eller ugyldig,

når de starter i skolen (Wilken, 2011: 99) Hertil vil uddannelsessystemet, ifølge

Bourdieu, programmere disse elever i den dominerende kultur (Bourdieu & Passeron,

1990: 59). Andre studier peger på, at denne indføringsproces og autoritære formidling

af, hvad der i skoleregi er rigtigt og forkert, har medfødt en række ikke-konformistiske

modskole-subkulturer (Willis, 1977). Sociologen Paul Willis pointerer i bogen Learning
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to Labour, at dårligt stillede arbejderklassebørns habituelle udgangspunkt for at kunne

afkode skolens doxa fremgår som en forklaring på, hvorfor nogle af disse samles om at

danne dette kulturelle fællesskab, der afskriver den dominerende institutionelle læring

til fordel for praktisk arbejde, som de anser for værende mere værdifuld (Willis, 1977:

126-128). I denne opponerende proces opfylder medlemmer af modskole-kulturen det,

som Willis kalder for deres egen self-damnation (selv-fordømmelse) (Willis, 1977: 3).

Det vil sige, at det er igennem modskole-kulturen, at arbejderklassebørn fordømmer sig

selv og reproducerer sin klassemæssige position relativt til det sociale ophav.

Opsummerende fremstår Horsens Kommunes tema 3, om dagtilbud og skoler,

umiddelbart som et interessant og nyttigt tiltag, der med afsæt i både Bourdieu og Willis

besidder megen kvalitet. Ideen om at fokusere på selve institutionskulturen og de

dominerende sprogkoder kan altså potentielt være med til at forebygge en

marginalisering af børn og unge, hvis habituelle udgangspunkt ikke stemmer overens

med den herskende doxa i institutionerne, og samtidig potentielt forhindrer en

selvfordømmende, ikke-konformistisk modskolekultur der reproducerer sit

klassemæssige ophav.

Et godt fællesskab

Tema 5 i Horsens forebyggelsesstrategi fokuserer på fællesskab og idéen om at alle skal

have mulighed for at indgå i fællesskabet på en positiv måde. Samtidig bygger tiltaget

på, at unge, som ikke allerede har, skal have positive relationer til voksne. Hertil skal

frivillige voksne indgå som en central måde at imødekomme dette på. Helt konkret er en

indsats herunder at: “Hjælpe børnene og de unge med at have et positivt støttende

netværk, både med andre børn og unge og med voksne” (Horsens Kommune, 2016: 18).

Ifølge Willis kan modskolekulturen have en yderst negativ effekt på unges holdninger og

aspirationer til uddannelsessystemet. Der er her, på sin vis, snak om negative

fællesskaber og netværk set fra et uddannelsesmæssigt perspektiv. Ud fra denne tese

synes det velovervejet at inddrage flest muligt i den dominerende kultur for dermed at

mindske chancen for at der opstår en modskolekultur. Yderligere viser forskning at

elever er stærkt påvirket af deres omgangskreds og fællesskaber, og at kammeraters

uddannelsesvalg har en central betydning for, hvorvidt individet selv tager en

uddannelse og hvilken (Nielsen & Xuan, 2018). Dette er også blevet betegnet som
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kammeratskabseffekten eller peer-effekter, hvor forskning peger på, at gode fællesskaber

har en positiv effekt på unge fra svage uddannelsesbaggrunde i forhold til

uddannelsesforløb (Mattsson & Munk, 2008: 34). Overordnet set synes dette tiltag ikke

at tilskynde nogen nævneværdig kritik og til Horsens Kommunes fordel opbakkes denne

indsats af forskning og teori.

7.2.4 Delkonklusion

Opsummerende er Horsens Kommunes forebyggelsesstrategi forholdsvis velfunderet og

kan i nogen grad valideres ud fra vores teoretiske udgangspunkt. Særligt udmærker

tiltaget omkring institutionskultur, sprogkoder og pædagogiske metoder sig ved at være

funderet i bagvedliggende strukturer. Fokuset på selve institutionskulturen og de

dominerende sprogkoder bærer på et potentiale og en gennemarbejdethed, som ikke

umiddelbart findes ved de øvrige temaer.

7.3 Opsamling

I analysen af strategierne fra henholdsvis Odsherred og Horsens Kommune tegner der

sig et klart billede af en række overordnede fælles temaer - inklusion, tidlig indsats,

differentiering mfl. Selvom præmisserne og problemfremstillingen tager sig nogenlunde

ens ud i henholdsvis Odsherred og Horsens Kommune, virker det mest plausibelt, at de

enkelte tiltag i Horsens’ forebyggelsesstrategi potentielt kan være medvirkende til, at

flere risikobørn i den gældende Kommune vil opsøge en ungdomsuddannelse efter

folkeskolen. Fra et forvaltningsperspektiv er styringen af den kommunale sektor

konstant påvirket af en afvejning mellem decentralt og centralt styre med en generel

overvægt af sidstnævnte. At kommunerne har været underlagt en stor grad af

centralstyring kan være medforklarende til de mange fællestræk i strategierne.
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Kapitel 8. Afrunding

I hvilken grad kan det vurderes, at strategierne ‘Vores Fælles Udfordring’ og ‘Forebyggelse

Er Noget, Vi Gør Sammen’, fra henholdsvis Odsherred og Horsens Kommune, vil have en

udslagsgivende effekt på uddannelsesuligheden i de respektive kommuner?

8.1 Konklusion

Vi konkluderer, at strategierne fra Odsherred og Horsens Kommune formentligt vil have

nogen grad af symptommæssig virkning på uddannelsesuligheden. Imidlertid

konkluderer vi, at de højst sandsynligt ikke vil have en nævneværdig virkning på de

bagvedliggende strukturer, der forårsager uddannelsesuligheden. På tværs af den

benyttede litteratur synes der at være konsensus omkring, at de primære effekter har

den største betydning for uligheden omkring skolestart. Dette forklares med det

forspring, som børn af de højere sociale lag har i kraft af deres kulturelle kapital. Dog

tenderer både Odsherreds og Horsens Kommunes indsatser til at være blinde overfor

dette, samt de mere dybdegående og komplekse mekanismer, der tilsammen

konstituerer selve baggrunden for uligheden i børns uddannelseschancer. Der hersker

derimod uenighed om, hvorvidt uligheden i unges uddannelsesvalg ved udgangen af

folkeskolen bedst kan forklares via de sekundære effekter og RRA, eller om disse igen må

forklares med Bourdieus begreber. Denne uenighed kan potentielt spores til en

uoverensstemmelse mellem danske og ikke-danske studier.

Projektets motivation bygger på en undren over, at den danske uddannelsesmobilitet

lader til at være lav eller dalende, hvilket vil sige at betydningen af individers

socioøkonomiske baggrund i stigende grad er udslagsgivende for disses

uddannelseschancer. Vores afgrænsning af undersøgelsesfelt til alene at fokusere på

folkeskolen skærmer os imidlertid fra at beskæftige os med det videre uddannelses- og

erhvervsforløb eller tidligere indsatser i daginstitutioner. Afgrænsningen kan af den

grund betragtes som en forhindring i at imødekomme selve motivationen for vores

undersøgelse. Dette skal forstås i betydningen af den gældende effektforskydning

indenfor forskning i uddannelsesmobilitet, samt det faktum, at effekterne af et iværksat

tiltag muligvis først er udslagsgivende i fremtiden. Altså kan det være svært at sige
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noget om den generelle intergenerationelle mobilitet ved blot at forholde sig til

folkeskolen.

Opsummerende lader det til, at begge kommuner er bevidste om vigtigheden af

indsatser for mindskning af betydningen af børns sociale baggrund i forhold til deres

uddannelseschancer, men i mindre grad hvorfor den sociale baggrund er så

udslagsgivende. Det er rapportens videre konklusion, at denne uvidenhed potentielt kan

underminere, om ikke andet forringe, effekten af de enkelte indsatser.

8.2 Perspektivering

Et mere dybdegående spørgsmål omkring Odsherred og Horsens kommunes strategier,

som vi ikke har behandlet, er, om de bærer på potentialet for at fremhjælpe egentlig

social forandring. Antages det, at strategierne primært bærer karakter af

symptombehandling, vil dette potentielt betyde, at strategiernes virkning er kortsigtet

og potentielt kan frafalde, hvorved de samme problematikker, som strategierne i første

omgang søgte at behandle, igen vil indtræde. Her vil man med Bourdieus terminologi

problematisere det faktum, at den usynlige alliance mellem magtfeltet og folkeskolen vil

forblive uberørt, hvorved reproduktionen vil fortsætte og uligheden reelt set forblive

den samme. I stedet hævder Bourdieu, at potentialet for social forandring skal findes i

forholdet mellem habitus og doxa. Bourdieu betegner habitus som modstandsdygtig, og

i et givent felt vil habitusen potentielt kunne overvinde den herskende doxa og herved

skabe en forandring i feltet (Benjaminsen, 2006: 58). Hvis dette gør sig gældende,

kunne man - forudsat der ønskes lighed på uddannelsesområdet - imødekomme denne

magtkamp mellem habitus og doxa i folkeskolen, hvor kampen reelt udgøres mellem

barnet og folkeskolens spilleregler. Man ville måske ligefrem kunne bane vejen for

kampen og se med medvilje på habitus’ indtog; en proces, der ville tage sig ud som en

demokratisering af folkeskolen, præcis som Anders Matthiesen tilskynder det (jf. 7.1.3).

En sådan proces kan måske forekomme utopisk, men den er ikke desto mindre

omdrejningspunktet for Det Fri Gymnasiums grundskole. For denne privatskole er det

“...vigtigste princip, at alle elever, lærere og ansatte får størst mulig indflydelse på skolens

dagligdag” (Det Fri Gymnasium, u.å.). Om end nogle ting lader sig gøre i en privatskole

og ikke en folkeskole, må Det Fri Gymnasiums grundskole ses som et slag for lighed i
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uddannelsessystemet og en glødende udfordring af grundskolens doxa. En udfordring,

som vil være kærkommen i fremtidige kommunale strategier. Spørgsmålet er - kan det

betale sig?
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