
 

      

 

 

Implementering af politik i det almene 

gymnasium – om studieretningsvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brian Krog Christensen 

Eksamensnummer: 308538 

Syddansk Universitet 

Masterafhandling MIG/Ledelse 

Anslag: 121.020 (50 ns)  



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Forord 

      

Forord 

Den foreliggende afhandling er udarbejdet som afslutning på masteruddannelsen i 

gymnasieledelse på Syddansk Universitet gennemført i perioden 2010-2012. 

Det angivne anslagsantal er fremkommet ved at fratrække forside, indholdsfortegnelse, 

figurer, litteraturliste, litteraturhenvisninger mv. (jf. aftale med vejleder).   

 

  



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Indhold 

      

Indhold 
Forord ................................................................................................................................................................................................. ii 

Indhold...............................................................................................................................................................................................iii 

Abstract .............................................................................................................................................................................................. v 

1. Indledning ................................................................................................................................................................................ 1 

2. Problemformulering ............................................................................................................................................................ 3 

2.1. Begreberne implementering og politik .................................................................................................................... 3 

3. Formål ....................................................................................................................................................................................... 3 

4. Teorivalg .................................................................................................................................................................................. 4 

5. Metode....................................................................................................................................................................................... 6 

5.1. Empiri .............................................................................................................................................................................. 7 

5.1.1. Dokumenter ......................................................................................................................................................... 7 

5.1.2. Interviews ............................................................................................................................................................. 8 

5.2. Undersøgelse af egen organisation ...................................................................................................................... 9 

6. Teori ........................................................................................................................................................................................... 9 

6.1. Den integrerede implementeringsmodel ....................................................................................................... 10 

6.1.1. Socioøkonomiske omgivelser .................................................................................................................... 11 

6.1.2. Politikdesign og implementering............................................................................................................. 11 

6.1.3. Offentlige organisationers rolle i implementeringen ...................................................................... 13 

6.1.4. Markarbejdere som politiske beslutningstagere .............................................................................. 14 

6.1.5. Markarbejderadfærd .................................................................................................................................... 16 

6.1.6. Implementeringsresultater ........................................................................................................................ 17 

6.1.7. Målgruppernes rolle i implementeringsprocessen .......................................................................... 17 

6.2. Nødvendige og tilstrækkelige betingelser for effektiv implementering ........................................... 19 

7. Analyse ................................................................................................................................................................................... 20 

7.1. Politikformuleringen i forbindelse med gymnasieloven af 2004 ........................................................ 20 

7.2. Politisk design af studieretningsvalget ........................................................................................................... 22 

7.2.1. Mål i politikdesignet ...................................................................................................................................... 22 

7.2.2. Instrumenter i politikdesignet .................................................................................................................. 22 

7.2.3. Ansvar for gennemførelse af politik vedr. studieretningsvalget ................................................ 25 

7.3. Naturvidenskab og studieretningsvalget ....................................................................................................... 29 

7.4. Tolkning af implementeringskrav vedr. studieretningsvalget.............................................................. 31 

7.5. Gymnasiernes implementeringsadfærd ......................................................................................................... 32 

7.5.1. Sammenligning af adfærd med implementeringsbetingelserne ................................................ 33 



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Indhold 

      

7.5.2. Studieretningsvalget sammenlignet med typiske implementeringsmønstre ....................... 36 

7.5.2.1. Implementering af studieretningsvalget i et interesseplejeperspektiv .............................. 36 

7.5.2.2. Implementering af studieretningsvalget i et markarbejderperspektiv .............................. 39 

7.6. Studieretningsvalget i elevperspektiv ............................................................................................................. 42 

8. Implementeringsfremmende tiltag i relation til studieretningsvalget ....................................................... 44 

8.1. Kommentar vedrørende studieretningsvalgets politiske vigtighed ................................................... 45 

9. Konklusion ............................................................................................................................................................................ 46 

10. Referencer........................................................................................................................................................................ 49 

Bilag 1: Dokumentoversigt ...................................................................................................................................................... 52 

Bilag 2: Interviewguide - embedsmænd ............................................................................................................................ 53 

Bilag 3: Interviewguide - Rektorforeningens formand ................................................................................................ 54 

Bilag 4: Interviewguide - rektorer ........................................................................................................................................ 55 

Bilag 5: Interviewguide – elever ........................................................................................................................................... 56 

Bilag 6: Studieretningsvalget som markarbejde ............................................................................................................ 57 

 

  



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Abstract 

      

Abstract 
When in 2005 the Upper Secondary Schools in Denmark were reformed the politicians in the 

Danish parliament decided that the three year general educations qualifying for access to 

higher education (HHX, HTX and STX) should have the same structure: A basic program 

lasting one semester followed by a specialized study program lasting 2½ year. When having 

finished the basic program the students should choose among a series of specialized study 

programs and new classes should be formed according to the wishes of the students. When 

the reform was announced immediately there were some doubts if the students would really 

have the possibility to choose and have the study program which they prefer, and an 

evaluation report from 2009 supported these doubts. In this thesis it is studied how the 

principals of the STX institutions have implemented the students’ election of study program 

and which factors have influenced this implementation of politics. 

The problem is analyzed using of the integrated implementation model developed by Winter, 

which is a model including a bottom-up and a top-down perspective on implementation of 

politics. Consequently the qualitative study includes interviews with governmental officials 

from the Ministry of Education, the president of the national association of principals of STX 

institutions, principals of STX institutions and students. The study also includes a document 

analysis focusing on the political process and the intentions of the politicians. 

It is found that the national association of principals of STX institutions succeeded to influence 

the political design of the reform of the Upper Secondary Schools and that the result was an 

inconsistency in the goals expressed in the political compromise and legislation. It is found 

that the Ministry of Education has distributed the responsibility of implementation of the 

election of study program to the principals in a structure based on confidence combined with 

output-control elements in accordance with New Public Management thinking.  

The study reveals that to some degree the implementation of the reform was weakened when 

Denmark, just as the reform was going to take effect, had a new Minister of Education who 

was skeptical towards the reform. 

It is found that the inconsistency in the legislation has given the principals a room for 

interpretation which has reduced the pupils’ possibility to elect a study program. But the 

study reveals that to some principals this room is not wide enough, and they do not fulfill the 

obligations in relation to the students election of study program expressed in the statues. It is 

found that the lack of fulfillment can be explained by typical mechanisms, which are observed 

to influence implementation of politics by public institutions and officials; taking care of 

substantial, institutional and individual interests and prevention mechanisms. 
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  Indledning 

1. Indledning 
Historisk gymnasiereform på plads. Således lød overskriften på den pressemeddelelse fra 

Undervisningsministeriet, der blev udsendt i umiddelbar forlængelse af det politiske forlig om 

en reform af de gymnasiale uddannelser i Danmark, som den 28. maj 2003 blev indgået af 

samtlige politiske partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten. I pressemeddelelsen 

skrev ministeriet: 

Forliget betyder blandt andet en styrkelse af naturvidenskabelige fag samt af 

sprogfagene. Samtidig indebærer det også en ophævelse af den nuværende linjedeling, 

så eleverne fremover begynder på et fælles grundforløb for så efter ½ år at specialisere 

sig ud på studieretningsforløb (Undervisningsministeriet 2003b).  

Alle elever på det treårige gymnasium begynder med et ½ års grundforløb, som skal give 

dem faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som 

grundlag for deres senere valg og gennemførelse af studieretning – de sidste 2½ år i 

gymnasiet … Ved afslutningen af grundforløbet fordeles eleverne på hold efter valg af 

studieretning (Undervisningsministeriet 2003b). 

Det historiske ved gymnasiereformen var bl.a., at gymnasieforløbet blev opdelt i et 

introducerende grundforløb på et halvt år efterfulgt af et studieretningsforløb, hvor der for 

alvor skal være mulighed for fagligt samspil og en deraf følgende faglig fordybelse, idet 

eleverne i studieretningsforløbet kommer i nye klasser, hvor de både har fællesfag som dansk 

og historie samt de særlige fag, der definerer studieretningen, fx matematik, fysik og kemi. 

Intentionen med opdelingen af uddannelsen i et grundforløb og et studieretningsforløb 

udtrykkes i den politiske forligstekst: 

Når eleverne … søger optagelse og i den forbindelse angiver skoleønsker, giver de 

samtidig en foreløbig interessetilkendegivelse i forhold til studieretningsvalg mv. af 

hensyn til skolernes planlægning. Det endelige valg af studieretning finder sted ved 

afslutningen af grundforløbet, dvs. efter et halvt år … Ved afslutningen af grundforløbet 

fordeles eleverne på hold efter valg af studieretning. 

Eleverne skal fra starten mærke et markant skifte i overgangen fra folkeskolen til 

gymnasial uddannelse. Grundforløbet skal give eleverne faglig indsigt og forståelse samt 

en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som grundlag for deres valg og gennemførelse 

af studieretning… Når grundforløbet afgrænses til ½ år, skabes der – i forhold til i dag – 

rum for øget faglig fordybelse i det efterfølgende 2½-årige studieretningsforløb (Politisk 

aftale om gymnasiereform 2003). 

Det fremgår således ganske klart af den politiske aftale, at man har besluttet, at der skal være 

en reel opdeling i et grundforløb og et studieretningsforløb, og at det er politikernes intention, 

at det egentlige studieretningsvalg skal ske sidst i grundforløbet, hvorpå eleverne fordeles i 

studieretningsklasser. Men der var tidligt flere, som i den offentlige debat og i lovgivnings-
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processen udtrykte skepsis i forhold til den udviklede struktur, idet der bl.a. blev peget på 

administrative udfordringer ved at omdanne klasserne efter grundforløbet1. 

Gymnasiereformen er blevet implementeret med virkning fra 2005, og det har vist sig, at de 

skeptiske toner fra 2003 måske var velbegrundede. I hvert fald blev det tidligt i 

implementeringsforløbet tydeligt, at der var meget stor variation mellem gymnasierne mht. 

frekvensen af elever, som skifter studieretning efter grundforløbet. Danmarks Evaluerings-

institut har gennemført en evaluering af det første gennemløb af gymnasiereformen og har i 

den forbindelse bl.a. undersøgt implementeringen af studieretningsvalget. I forbindelse med 

evalueringen tilkendegiver 18 % af lederne af de almene gymnasier, at de i høj grad tilstræber 

at minimere antallet af elever, der skifter klasse ved afslutningen af grundforløbet, mens 32 % 

i nogen grad gør det samme (Danmarks Evalueringsinstitut 2009, s. 51). Flere ledere tilkende-

giver fx, at de modarbejder klasseskift ved at tydeliggøre for eleverne, at et skifte kun kan 

aktualiseres, hvis der er plads i den pågældende klasse, eller hvis eleven kan finde en anden 

elev at bytte med (Danmarks Evalueringsinstitut 2009, s. 49). Resultatet er, at selv om cirka 

15 % af stx-eleverne, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, tilkendegiver, at de gerne 

ville skifte klasse efter grundforløbet, så oplyser omkring halvdelen, at det ikke var muligt 

(Danmarks Evalueringsinstitut 2009, s. 49). 

I lyset af ovenstående kan man spørge: Bliver politikernes intentioner om et gymnasieforløb 

opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb adskilt af et studieretningsvalg reelt 

implementeret? Hvordan kan man forstå og forklare den praksis vedrørende studieretnings-

valg, som gymnasielederne vælger? Hvordan er forholdet mellem de love og bekendtgørelser, 

der udtrykker de politiske intentioner om studieretningsvalget og praksis på skolerne? 

Hvorfor griber tilsynsmyndighederne i form af Ministeriet for Børn og Undervisning ikke ind, 

hvis studieretningsvalget, der tilsyneladende er et centralt element i gymnasiestrukturen, 

ikke bliver implementeret?  

                                                           
1
Fra kronik i Jyllandsposten, december 2003: De skal allerede i løbet af 9. klasse vælge hele den fagpakke, der 

kommer til at styre deres samlede gymnasieforløb, og som får konsekvenser for deres videre uddannelsesforløb. I 

princippet vil der blive åbnet for omvalg efter det indledende halve års grundforløb. Men hvis ret mange benytter 

sig af denne mulighed, vil det skabe en ganske kaotisk situation på skolerne, og administratorerne vil givetvis gøre 

alt, hvad de kan for at undgå sådanne omvalg. Den 16-årige pige eller dreng skal med andre ord tage stilling til 

valget af adskillige fag og niveauer, som hun eller han stort set intet ved om (Andersen 2003).  
Høringssvar i forbindelse med behandling af gymnasieloven: (D)et er tvivlsomt om … interessetilkendegivelse(n) 

[vedrørende studieretningsvalg] er foretaget på et tilstrækkeligt godt grundlag, når ansøgeren kun i meget ringe 

grad … har stiftet bekendtskab med en række af de mulige studieretningsfag … Det er naturligvis derfor, at 

interessetilkendegivelsen formelt ikke er bindende … Hvis mange elever ændrer ønske om studieretning efter 

grundforløbet, kan det give en del administrative og planlægningsmæssige problemer på gymnasierne.  

Hvor bindende er interessetilkendegivelsen for eleven? Har elever, der ikke ændrer ønske om studieretning 

fortrinsret frem for elever, der ændrer ønske? … Vil forhåndstilkendegivelsen i praksis afskære nogle elever fra at 

vælge den naturvidenskabelige studieretning? (Københavns Kommune 2003) 
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2. Problemformulering  
Hvordan implementerer ledere på de almene gymnasier valget af studieretning, og 

hvilke faktorer har betydning for denne implementering? 

Underspørgsmål: 

- Hvordan opleves implementeringen af studieretningsvalget fra et undervisnings-

ministerielt perspektiv? 

- Hvordan forklarer og forstår gymnasieledere deres praksis vedrørende studieretnings-

valget? 

- Hvilke virkemidler kunne fremme implementering af de politiske intentioner? 

2.1. Begreberne implementering og politik 

I forbindelse med den foreliggende undersøgelse defineres implementering2 som udførelsen 
af en grundlæggende politisk beslutning, hvor den politiske beslutning ideelt set både 
identificerer et problem til forfølgelse og på forskellig vis strukturerer implementerings-
processen (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 20).  
Begrebet politik defineres her som den offentlige beslutningsaktivitet, der foregår gennem 

politiske institutioner som valg, lovgivning, regeringsdannelse, statsstyre og kommunestyre. 

Politik kommer ud fra dette syn til at dreje sig om samfundets offentlige mål og valg af midler 

(Den Store Danske Encyklopædi). 

3. Formål  
Hvorfor er det interessant og vigtigt at fokusere på implementering af udvalgte elementer i en 

reform af gymnasieskolen? Hvilken målestok skal anvendes, når det skal afgøres, om 

implementeringen af en specifik politik har været en succes? Svarene på disse spørgsmål er 

nært forbundet med en afgørende værdipræmis, der ligger til grund for undersøgelsen – 

nemlig demokratisk effektivitet: Det tillægges afgørende værdi, at en politisk vedtagelse, der er 

truffet ved en legitim autoritativ beslutning i form af fx lovgivning eller i form af bemyndigelse 

(fx ministerielle bekendtgørelser), faktisk gennemføres i overensstemmelse med de 

retningslinjer og mål, der officielt er angivet for den politiske vedtagelse (Winter & Nielsen 

2010, s. 15). Winter og Nielsen udlægger værdien demokratisk effektivitet således: 

… mål, der fastsættes af folkevalgte forsamlinger eller af politisk valgte ledere, har en 

særlig demokratisk legitimitet, som gør det til et interessant og væsentligt demokratisk 

problem, om politiske beslutninger iværksættes og udføres effektivt i forhold til de 

begrundelser og forventninger, der er tilkendegivet over for parlament og befolkning 

(Winter & Nielsen 2010, s. 15).  

Mazmanian og Sabatier lægger ligeledes vægt på demokratisk effektivitet og udtrykker på 

følgende vis bekymring for embedsværkets øgede indflydelse: 

                                                           
2 At implementere betyder virkeliggøre; gennemføre; udføre (Den Store Danske Encyklopædi).  
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We have observed over the past several decades a significant shift in real power over 

policymaking from legislative to the executive branch of government … (A) reason for 

focusing on the legal imperative stems from our conviction that, insofar as possible, 

policy decisions in a democracy ought to be made by elected officials rather than civil 

servants (Mazmanian & Sabatier 1989, preface og s. 43). 

Ovenstående får eksempelvis praktisk betydning, når det skal afgøres, om implementeringen 

af en politik er lykkedes, idet hensynet til demokratisk effektivitet i den forbindelse betyder, 

at der først og fremmest lægges vægt på de mål og krav, der kan udledes af lovgivning eller 

anden politisk beslutning, fx i form af en ministerbeslutning eller en politisk aftale (Winter & 

Nielsen 2010, s. 19). 

Som konsekvens af betoningen af værdien af den faktiske implementering af en vedtaget 

politik skal det anføres, at det netop er politik-implementeringen, der tillægges værdi, og ikke 

selve politikken. I den foreliggende undersøgelse er der fokus på implementering af ’valg af 

studieretning’, og det betyder, at forskellige skoler kan blive vurderet mere eller mindre 

succesfulde på en skala relateret til graden af implementering af studieretningsvalget. Men 

dermed tages der ikke stilling til, hvilke skoler der er de bedste. Man kan fx argumentere for, 

at det ud fra et fagligt hensyn eller et elevtrivselsperspektiv er bedre ikke at implementere 

studieretningsvalget, der kan medføre et betydeligt opbrud i klasserne. 

I forlængelse af ovenstående værdier er formålet med den foreliggende undersøgelse: 

- At medvirke til yderligere belysning og forståelse af, hvorledes et centralt element i 

gymnasiereformen som studieretningsvalget implementeres. 

- At bidrage til overvejelserne om den fortsatte udvikling af det almene gymnasium: Skal 

der fortsat være en opdeling af det tre-årige gymnasieforløb i et grundforløb på ét 

semester samt et studieretningsforløb? Kan der iværksættes tiltag, der fremmer 

implementeringen af gymnasiereformen mht. studieretningsvalget? 

Det fremgår af formålserklæringen, at undersøgelsen primært har et forstående og et 

problemløsende formål3 (Andersen 2010, s. 23). 

4. Teorivalg 

Grundlæggende fokuseres der i den foreliggende undersøgelse på, hvorledes et delelement 

(nemlig valget af studieretning) af en politisk besluttet reform føres ud i livet. Som 

konsekvens heraf er omdrejningspunktet for undersøgelsen teori om implementering af 

politik. I forbindelse med analyse af implementering af politik kan man ifølge Sabatier helt 

generelt anlægge et top-down-perspektiv eller et bottom-up-perspektiv (Sabatier 1986). I et 

                                                           
3 Ved et forstående formål er det fx hensigten at afdække, hvorfor en person eller organisation handler på en 

bestemt måde. Ved et problemløsende formål, er det hensigten at anvise forslag til løsning eller afhjælpning af 

diagnosticerede problemer (Andersen 2010, s. 23).  
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top-down-perspektiv tages der udgangspunkt i en politisk beslutning, der typisk kommer til 

udtryk i form af en lov eller bekendtgørelse, og det undersøges, i hvilken grad de i statutten 

udtrykte mål over tid bliver opnået og hvorfor. I forbindelse med en top-down-tilgang bliver 

nogle af de centrale spørgsmål (Sabatier 1986, s. 22): 

1) I hvilken grad var de implementerende embedsmænds handlinger konsistente i 

forhold til den politiske beslutning, inklusiv mål og procedurebeskrivelser i forhold til 

denne? 

2) I hvilken grad blev målene over tid nået? 

3) Hvad var de væsentligste faktorer i forhold til påvirkning af det politiske output – dvs. 

de præstationer, som politikken afstedkommer i form af forvaltningsapparatets adfærd 

(Winter & Nielsen 2010, s. 17) – og politikkens effekt?  

4) Hvordan blev politikken over tid reformuleret på basis af de indhentede erfaringer? 

Hvis man derimod anlægger et bottom-up-perspektiv vil man fx tage udgangspunkt i det 

netværk af offentligt ansatte, der lokalt leverer en ydelse relateret til et bestemt politisk 

program. Man kan undersøge deres mål, strategier, aktiviteter og kontakter for derved at 

identificere, hvilke lokale, regionale og nationale aktører der er involveret i gennemførelsen af 

et bestemt politisk program (Sabatier 1986, s. 32). Bottom-up-tilgangen er baseret på en 

overbevisning om, at succesfuld implementering ikke kan planlægges oppe fra. Det afgørende 

er tilliden til, at de personer, der befinder sig i det nederste udførende lag i det offentlige 

administrative system, besidder de nødvendige kompetencer og udfører passende handlinger 

(Lane 1987, s. 99). 

Det overordnede fokus i de to tilgange til implementering er således forskelligt: I top-down-

perspektivet er der overordnet fokus på, hvorledes man styrer systemet med henblik på at 

opfylde de folkevalgte politikeres intentioner. I bottom-up-perspektivet fokuseres der på den 

strategiske vekselvirkning mellem en mangfoldighed af aktører i et politisk netværk (Sabatier 

1986, s. 33). På den baggrund kan både top-down- og bottom-up-perspektivet kritiseres for at 

have svagheder:  

Svagheden ved top-down-tilgangen er bl.a., at man er tilbøjelig til at betragte de personer, der 

sætter de politiske rammer, som nøgleaktører, mens øvrige personer involveret basalt set er 

forhindringer. Som konsekvens heraf er man tilbøjelig til fx at overse strategiske initiativer fra 

lokalt implementerende embedsmænd, der måske har en interesse i at omgås den centralt 

fastsatte politik. En anden svaghed ved top-down-perspektivet er, at den opererer med en 

distinktion mellem formulering og implementering af politik. Derved ignoreres blandt andet 

det forhold, at visse organisationer er involveret i begge stadier (Sabatier 1986, s. 30). Majone 

og Wildavsky hævder således, at fordi politikken forandres under implementeringen, er det 

mere relevant at tale om evolution af politik end om henholdsvis formulering og 

implementering af politik. Men Sabatier afviser dette synspunkt med henvisning til analyse af 

en lang række cases, hvor det i næsten alle tilfælde er relevant og særdeles ønskeligt at 

fastholde distinktionen mellem formulering og implementering af politik. For det første vil det 

uden denne distinktion være meget svært at undersøge forholdet mellem indflydelsen af 
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henholdsvis folkevalgte politikere og embedsmænd, hvilket vil besværliggøre en afdækning af 

den demokratiske effektivitet. For det andet vil en sammensmeltning af formulering og imple-

mentering af politik udelukke evaluering af politik (for der er ikke en politik at evaluere) og 

analyse af ændringer i politik, idet en sådan analyse forudsætter, at man til et vist tidspunkt, 

t0, har én politik, som på et tidspunkt, t1, ændres til en anden politik (Sabatier 1986, s. 31). 

Svagheden ved bottom-up-perspektivet er bl.a., at man er tilbøjelig til at overvurdere betyd-

ningen af systemisk perifert placerede personer i forhold til centralt placerede. Dette svarer 

præcist til en af svaghederne ved top-down-perspektivet, men blot med modsat fortegn.  Fx er 

man tilbøjelig til at undervurdere den indirekte påvirkning af mål og strategier hos implemen-

terende embedsmænd, som afstedkommes af centrale beslutninger, der påvirker den institu-

tionelle struktur, hvorunder de lokale embedsmænd opererer. Desuden kan rekrutterings-

mønstre anvendes til indirekte påvirkning af perifere netværk (Sabatier 1986, s. 34). 

Ifølge Sabatier kan man med fordel uddrage en syntese af top-down- og bottom-up-tilgangen, 

hvorved man kan etablere en generel model, der bl.a. er kendetegnet ved at operere med en 

forholdsvis omfattende tidshorisont, et bredt spektrum af aktører og en hensyntagen til 

variationer i de socioøkonomiske omgivelser. En bred tidshorisont sikrer, at modellen kan 

omfatte, at der tages udgangspunkt i et politisk problem (og ikke en politisk beslutning), og 

dermed inkludere den politiske proces, der fører til en egentlig vedtaget politik, som skal 

implementeres. Desuden skal modellen medtage den politiske læringsproces, der afsted-

kommes ved at følge implementeringen gennem længere tid. Det brede spektrum af aktører i 

modellen skal sikre en belysning af strategier og perspektiver for de centrale persongrupper i 

forhold til implementering af den aktuelle politik (Sabatier 1986, s. 38-39).  

På baggrund af den ovenfor skitserede analyse er det i den foreliggende undersøgelse valgt at 

anlægge et helhedsperspektiv på implementeringen af politikken vedrørende studieretnings-

valg i gymnasiet. Dette er i øvrigt i naturlig forlængelse af undersøgelsens formål, og det sker 

ved at tage udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel udviklet af Winter. 

Betegnelsen den integrerede implementeringsmodel henviser til, at det er en syntesemodel i 

Sabatiers forstand, og det betyder, at et bredt spektrum af aktører og processer bør inddrages 

i undersøgelsen.  

5. Metode 
I bestræbelsen på at sikre kohærens4 i undersøgelsen, er det i forlængelse af problemformu-

leringen og teorivalget besluttet at gennemføre en kvalitativ undersøgelse, der anlægger et 

processuelt perspektiv på implementering af politik. Den kvalitative5 tilgang udspringer bl.a. 

af et ønske om at forstå, hvorfor gymnasieledelserne implementerer studieretningsvalget, 

                                                           
4
 Kohærens i form af sammenhæng mellem undersøgelsens enkelte dele, fx problemformulering, teori og 

metodiske valg (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 38) 
5
 Begrebet kvalitativ indebærer, at vægten lægges på entiteters kvaliteter, på processer samt på betydning, der 

ikke kan måles i forhold til kvantitet, mængde, intensitet eller hyppighed (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 17). 
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som de gør, samt ønsket om at forstå vekselvirkninger mellem forskellige aktører, der har 

betydning for implementeringen. Sidstnævnte ambition samt valget af den integrerede 

implementeringsmodel som overordnet teoretisk ramme giver anledning til anlæggelsen af et 

processuelt perspektiv i undersøgelsen. Som konsekvens heraf strækker undersøgelses-

området sig fra formuleringen af politikken, over gymnasierektorernes forståelse af statutter 

mv. til gymnasieelevernes rolle og oplevelse af studieretningsvalget.  

5.1. Empiri 

Med henblik på belysning af det brede undersøgelsesområde består det centrale empiriske 

indhold i undersøgelsen af sekundærdata i form af dokumenter samt primærdata i form af 

interviews. Den centrale empiri suppleres med et eksisterende spørgeskemaundersøgelses-

materiale6.  

I lyset af det processuelle perspektiv, der anlægges på implementering af politik, kan der i 

øvrigt stilles spørgsmål ved, om det er passende at undersøge implementering af studie-

retningsvalget syv år efter igangsættelsen af gymnasiereformen. Mazmanian og Sabatier er 

nået frem til, at det er nyttigt at følge implementeringen (inklusiv udviklingen) af en politik i 

mindst 7-10 år (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 42 og s. 304). Tidshorisonten i den forelig-

gende undersøgelse lever op til dette krav, og det vurderes, at der meningsfuldt kan gennem-

føres en undersøgelse af status mht. implementering af studieretningsvalget. 

5.1.1. Dokumenter 

Der findes et omfattende dokumentmateriale7, som belyser den politiske proces i forbindelse 

med tilblivelsen af gymnasiereformen samt resultatet heraf. Jævnfør teorivalget, hvor der 

argumenteres for at anlægge et helhedsperspektiv på implementering af politik, er det 

relevant at beskæftige sig med såvel dokumenters produktionsproces som konsumptions-

processen8 (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 126).  

Stort set alle dokumenterne, der indgår i undersøgelsen (se bilag 1), er kendetegnet ved i 

reformprocessen at have været umiddelbart tilgængelige for den interesserede offentlighed. 

Dette kriterium er anlagt for at afgrænse undersøgelsen til dokumenter, som rektorerne 

direkte eller indirekte har haft kendskab til, og som derved har indgået i rektorernes grundlag 

for implementering af den vedtagne politik vedrørende studieretningsvalg. De i under-

søgelsen indgående dokumenter har både retrospektiv og aktuel karakter, idet dateringen af 

dokumenterne strækker sig over en længere årrække, hvilket afspejler og tjener til belysning 

af den processuelle karakter af implementeringen af politik. 

                                                           
6
 Skriftlige grundforløbs- og gymnasieforløbsevalueringer i form af udfyldte elektroniske spørgeskemaer fra 250-

350 1.g-elever samt 250-350 3.g-elever i perioden 2007-2011. I de to spørgeskemaer tilkendegiver eleverne bl.a., 
hvorledes de har oplevet studieretningsvalget. 
7
 Et dokument defineres som ’Data der består af ord og/eller billeder, som er blevet nedfældet uden forskerens 

intervention’ – dvs. dokumenter er etableret uafhængigt af forskerens projekt (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 
123) 
8
 I konsumptionsprocessen undersøges, hvad der sker, når et dokumentmateriale bliver læst og anvendt i sociale 

sammenhænge løsrevet fra dokumentets produktionsproces (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 126). 



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Metode 

      

Ovennævnte dokumenter er suppleret med hjemmesidetekster9 fra de undersøgte gymnasier, 

men der er ikke inddraget mere detaljerede beskrivelser (interne instrukser mv.) af praksis 

vedrørende studieretningsvalget på de udvalgte gymnasier. Dette er undladt ud fra et behov 

for at begrænse empirien kombineret med en antagelse om, at de mest centrale elementer i 

praksis samt begrundelsen for denne praksis kan afdækkes gennem interviews. 

5.1.2. Interviews 

Der er foretaget semistrukturerede personlige interviews10 med to embedsmænd fra 

Ministeriet for Børn og Undervisning. De to embedsmænd er valgt ud fra det kriterium, at de 

gennem en årrække har været centralt placeret i forhold til den politiske proces omkring 

gymnasiereformen og implementeringen af denne. Fordelen ved sådanne informanter er, at 

de kan bidrage med en indsigt i de politiske processer, der ofte ikke er tilgængelig. Samtidigt 

må det dog formodes, at embedsmændenes udsagn kan være præget af, at de gennem lang tid 

har været involveret i den politiske proces og helt givet har haft indflydelse på denne. Det kan 

betyde, at embedsmændene (ubevidst) tegner et positivt billede af reformprocessen – og 

herunder implementeringen af studieretningsvalget. Interviewguiden, der blev anvendt i 

forbindelse med interviews med de to embedsmænd, er udarbejdet med udgangspunkt i 

centrale elementer i Winters integrerede implementeringsmodel og findes som bilag 2.  

Desuden er der foretaget et semistruktureret interview med Peter Kuhlman, der var formand 

for Gymnasieskolernes Rektorforening11 (herefter Rektorforeningen) i perioden 2003-2009. 

Kuhlman er valgt som informant, idet han har haft en central placering i forbindelse med 

gymnasiereformens tilblivelse og indledende implementering, og han kan medvirke til en 

afdækning af rektorernes fælles rolle i og oplevelse af implementeringsprocessen – herunder 

den politiske proces. Interviewguide findes som bilag 3. 

Til afdækning af gymnasiernes praksis i forbindelse med implementering af studieretnings-

valget og ledernes begrundelse for denne praksis er der gennemført et multipelt casestudium 

i form af semistrukturerede personlige interviews med tre rektorer for almene gymnasier. 

Interviewguide findes som bilag 4. Som stratificeringsvariabel ved udvælgelse af de tre 

gymnasier er valgt frekvensen af studieretningsskift efter grundforløbet: 

                                                           
9
 Hjemmesiderne er fulgt i efteråret 2011 og foråret 2012, hvor nuværende 1.g-elever har skullet foretage valg af 

studieretning, og hvor grundskoleelever har skullet vælge gymnasium. 
10

 Det semistrukturerede interview er defineret ved, at intervieweren arbejder med en interviewguide, hvor 
temaer og en række hovedspørgsmål er defineret på forhånd, men hvor der er plads til at afvige fra guiden i 
interviewsituationen, hvis interviewpersonen/informanten bringer uventede, men interessante emner på bane 
(Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 55). 
11

 Gymnasieskolernes Rektorforening er interesseorganisation for de omkring 145 selvejende offentlige gym-
nasier og hf-kurser i Danmark, idet skolerne er i foreningsregi er repræsenteret ved rektor/skoleleder. 
Foreningens formål er at tale gymnasiernes sag i forhold til offentlige myndigheder og lovgivere og at være 
sektorens talerør i den offentlige debat. 
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Gymnasium Størrelse Frekvens mht. studieretningskift efter grundforløbet12 
A Medium 3-5 procent 
B Medium 10 procent 
C Stort 35-40 procent 

Idet undersøgelsen inkluderer interviews med tre gymnasierektorer, næres der ingen 

forhåbninger om inferens (Andersen 2010, s. 167). Det er således ikke ambitionen i den 

foreliggende undersøgelse at udtale sig om totalpopulationen af almene gymnasier. Men ved 

at inddrage en undersøgelse af implementeringen af studieretningsvalget på skoler med vidt 

forskellige frekvenser med hensyn til studieretningsskift søges en belysning af konkrete 

implementeringer, der rummer et bredt spektrum. Der er således anvendt en strategi for valg 

af cases, som Flyvbjerg betegner ’cases med maksimal variation’ (Flyvbjerg 2010, s. 475). 

For at dække elevperspektivet på studieretningsvalget samt for at undersøge, om elevers 

oplevelse af studieretningsvalget svarer til rektors, er der gennemført semistrukturerede 

personlige interviews med to elever fra gymnasium B. 

5.2. Undersøgelse af egen organisation 

Undersøgelsen er delvist en undersøgelse af egen organisation, idet undersøgeren gennem de 

seneste to år har været uddannelseschef på gymnasium C og i perioden 2006-10 har været 

embedsmand i Ministeriet for Børn og Undervisning13. Undersøgelser af egen organisation har 

bl.a. den styrke, at man har mulighed for at afdække forhold, der normalt ikke er tilgængelige. 

Svagheden er bl.a., at man er præget af en forforståelse og kan have svært ved at skabe 

passende distance (Alvesson 2003, Smyth & Holian 2008), men denne er bl.a. søgt 

imødekommet via respondentvalidering14. På trods af objektiveringsbestræbelser må det dog 

konstateres, at det ikke er muligt at komme ud over, at undersøgelsen vedrører et felt, hvori 

undersøger på forskellig vis er direkte engageret. 

6. Teori 
Som konsekvens af, at der i undersøgelsen anlægges et helhedsperspektiv, antages begrebet 

implementering at referere til alle dele af processen fra den første politiske erklæring til den 

endelige påvirkning af verden15. Implementering af politik kan være en ganske svær opgave, 

der i realiteten ofte selv er en politisk proces med bidrag fra mange forskellige aktører. I 

sidste ende udmøntes en vedtaget politik af en offentlig organisation, men udmøntningens 

form kan afhænge af viden, interesser og holdninger i den udmøntende offentlige 

organisation. Tilsvarende kan borgeren, der påvirkes af den udmøntede politik, påvirke 

                                                           
12

 Frekvensen af studieretningsskift er relativt meget høj på gymnasium C, hvilket vides ud fra samtaler med en 
lang række rektorer og ud fra rapporten Gymnasiereformen på hhx, htx og stx – Evaluering af reformen efter det 
første gennemløb på de treårige uddannelser (Danmarks Evalueringsinstitut 2009). 
13

 Dengang kaldet Undervisningsministeriet. 
14

 Dvs. dele af analysen er blevet præsenteret for interviewinformanter. 
15

 Denne implementeringsopfattelse er klart mere omfattende end en implementeringsdefinition, som begrænser 
sig til at være optaget af handlinger foretaget af personer, som direkte fra officiel side er sat til at håndtere en 
politik (O`Toole 1986, s. 183). 
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implementeringsprocessen (Winter & Nielsen 2010, s. 5). I det følgende præsenteres en 

model udviklet af Winter, som rummer mange facetter af implementeringsprocessen.  

For at uddybe og supplere Winters implementeringsmodel og for at skabe grundlag for en 

analytisk generalisering i form af forslag til tiltag, der kan fremme implementeringen af 

studieretningsvalget, præsenteres desuden en række betingelser for vellykket implemen-

tering udviklet af Mazmanian og Sabatier. 

6.1. Den integrerede implementeringsmodel   

Winter og Nielsen har i form af Den integrerede implementeringsmodel anlagt et processuelt 

perspektiv, der har til formål at beskrive og analysere den proces, hvormed lovgivning og 

andre politiske beslutninger føres ud i livet. Med et processuelt udgangspunkt anskues 

implementeringsforløbet som et faseforløb, der begynder med fastlæggelse af en politisk 

dagsorden i form af politiske diskussioner og politisk behandling. Derpå følger en fase, hvor 

politikken formuleres, og hvor der udarbejdes forslag til løsninger og offentlig indsats over for 

det pågældende politiske problem. Denne fase ender med en politisk beslutning, fx i form af 

lovgivning. I næste fase ’afleveres’ et output til borgerne i form af en passende myndigheds-

udøvelse. Dette output forventes at have en effekt på målgruppen i samfundet, et outcome. En 

evaluering af output og/eller outcome kan så danne grundlag for, at sagen atter kommer på 

den politiske dagsorden, og der træffes nye beslutninger eller ændres i implementeringen 

(Winter & Nielsen 2010, s. 14).  

I lyset af den processuelle tænkning repræsenterer modellen et erfaringsbaseret opgør med 

forestillingen om den parlamentariske styringskæde, der består af en ubrudt kæde af styring 

og kontrol fra befolkningens side via valg, meningsdannelse, lovgivning, forvaltning og kontrol 

indtil folkets vilje omsættes i forvaltningsadfærd i forhold til befolkningen selv. Winter og 

Nielsen pointerer, at i virkeligheden har interesseorganisationer og forvaltning en større rolle 

i lovgivningens tilblivelse end mange forventer, og at det desuden i det daglige operative ar-

bejde ikke er usædvanligt, at lovgivningen bøjes eller brydes (Winter & Nielsen 2010, s. 11ff).  

(Det) indebærer, at borgere … ikke modtager de rettigheder, som loven kræver … Selv 

inden for lovgivningens rammer er der en lang række forskellige handlemuligheder for 

forvaltningen …, som indebærer skøn. Dermed bliver der truffet en lang række 

beslutninger i forvaltningen af lovgivningen, som giver udførelsen af politiske 

beslutninger et selvstændigt politisk islæt, så der netop ikke er tale om nogen 

automatisk, teknisk implementeringsproces … 

Der er ikke noget nyt i, at der findes enkelte borgere, der bryder lovgivningen. Mere 

tankevækkende – og af langt større betydning for det politiske systems funktionsmåde – 

er det, … når lovgivningens intentioner ikke realiseres, uden at det politisk-

administrative håndhævelsessystem kan eller vil ændre på denne situation (Winter & 

Nielsen 2010, s. 13). 

Ovenstående baserer sig på værdipræmissen om demokratisk effektivitet, og som konsekvens 

heraf bestemmes evalueringsstandarden for, hvornår implementeringen er lykkedes, af de 
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mål og krav, der kan udledes af lovgivningen eller en anden politisk beslutning, der fx er 

truffet af en minister (Winter & Nielsen 2010, s. 19). 

Figur 1 (side 12) illustrerer den integrerede implementeringsmodel med nøglefaktorer og 

mekanismer, der kan være relevante til at forklare variationer i implementeringsresultater 

over tid og sted (Winter & Nielsen 2010, s. 18 og 22). I de næste afsnit vil der være en kort 

præsentation af de væsentligste elementer i den integrerede implementeringsmodel.  

6.1.1. Socioøkonomiske omgivelser 

Implementeringen af en politik og dennes resultater vil ofte afhænge af omgivelserne i form af 

eksempelvis den socioøkonomiske situation. I en periode med højkonjunktur vil der fx være 

øget villighed til at afsætte ressourcer til en given indsats (Winter & Nielsen 2010, s. 20). De 

socioøkonomiske rammer kan være således, at det har almindelig accept, at implementering 

af en foreliggende politik er hensigtsmæssig af hensyn til landets beskæftigelsesmæssige, 

teknologiske eller økonomiske udvikling. 

6.1.2. Politikdesign og implementering 

Når en offentlig institution, fx et gymnasium, skal implementere en politik, er det afgørende 

for institutionens muligheder, hvordan politikken er designet. Politikdesignet angiver måden, 

hvorpå en politik er skruet sammen, og politikdesignet består af et eller flere mål, et sæt af 

instrumenter til at opnå disse mål, en fastlæggelse af, hvilke myndigheder eller organi-

sationer, der har ansvaret for at føre den politiske beslutning ud i livet, samt en bevilling af 

ressourcer til de foreskrevne opgaver (Winter & Nielsen 2010, s. 41). Det er oplagt, at et 

politikdesign hviler på en kausalteori for sammenhængen mellem mål og midler – en kausal-

teori, der ifølge Winter og Nielsen ofte ikke er valid (Winter & Nielsen 2010, s. 19). 

Politikdesignet er væsentligt, idet det kan bruges til at signalere politikkens målsætning og 

rationale til implementeringsaktører og derved skabe både engagement og kapacitet i forhold 

til implementeringen. Men politikdesignet er ikke uafhængigt af implementeringsaktørerne, 

hvis disse agerer på den politiske scene, idet politikdesignet er et produkt af den forudgående 

beslutningsproces og af interesserne og ressourcerne hos de politiske aktører deri (Winter & 

Nielsen 2010, s. 42). En politik designes imidlertid ikke kun én gang, idet der, som vist på figur 

1, vil være feedback-mekanismer, der kan føre til fornyet politisk drøftelse med efterfølgende 

justering af det politiske design. Feedback-mekanismerne på figuren kan baseres på formelle 

implementeringsanalyser eller almindelig administrativ monitorering. Men der er ifølge 

Winter og Nielsen langtfra nogen garanti for læring og revision af den offentlige politik eller af 

implementeringen af den ved sådanne feedback-mekanismer (Winter & Nielsen 2010, s. 21). 
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Figur 1. Den integrerede implementeringsmodel (efter Winter & Nielsen 2010, s. 18) 
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De politikinstrumenter, der indgår i et politikdesign med henblik på at styre adfærden af en 

offentlig myndighed og i sidste ende borgerne, kan fx være regler16, information og 

økonomiske incitamenter (Winter & Nielsen 2010, s. 43ff).  

May m.fl. har fundet belæg for, at særligt tre strategier er vigtige til at strukturere 

implementeringen, idet der fokuseres på at udvikle implementeringsaktørernes evne og vilje 

samt deres kendskab til den pågældende politik (Winter & Nielsen 2010, s. 54). 

- Opbygning af kapacitet (uddannelse, finansiering, faglig rådgivning) 

- Skabelse af commitment (publicity omkring målene, involvering af borgerne som 

’vagthunde’, sanktioner for manglende efterlevelse, positiv incitamentstruktur) 

- Signalering af ønsket adfærd (fra den politiske og administrative ledelse til 

implementeringsaktørerne) 

6.1.3. Offentlige organisationers rolle i implementeringen 

Offentlige organisationer indtager ofte en helt central rolle i forbindelse med implementering 

af politik, og i den sammenhæng varetages en række forskellige interesser, hvor Winter og 

Nielsen sondrer mellem tre typer (Winter & Nielsen 2010, s. 73-74):  

1) Substantielle interesser er organisationens syn på, hvilken politik der bør føres i 

forhold til det område, som organisationen beskæftiger sig med. De kan fx være båret 

af professionelle, faglige synspunkter på opgaveløsningen, og forvaltningsorganisa-

tionens egne substantielle mål er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de mål, 

der forfølges af parlamentet i lovgivningen. 

Offentlige organisationer – og ikke mindst offentlige organisationer domineret af 

professionelle … – har en tendens til at udvikle deres egen faglige opfattelse af, hvordan 

de pågældende problemer skal løses, og hvilke opgaver organisationen skal tage sig af. 

Disse substantielle mål ændres ikke nødvendigvis, … ved vedtagelse af nye politiske 

beslutninger eller lovgivning (Winter & Nielsen 2010, s. 75). 

2) Institutionelle interesser er organisationens mål for dens egen overlevelse, status, 

vækst og økonomi. 

3) Individuelle interesser er de enkelte organisationsmedlemmers egne interesser. Her 

fokuseres typisk på individers præferencer for egennyttemaksimering i form af fx 

jobsikkerhed, løn, status og arbejdsbyrde og arbejdsindhold, karriere og løn. 

Winter og Nielsen betoner vigtigheden af interessevaretagelsen og konstaterer, at en af de 

væsentligste årsager til implementeringsproblemer er, at en eller ofte flere af de involverede 

aktører har et incitament til at handle på en måde, som hæmmer realiseringen af politiske mål 

eller krav (Winter & Nielsen 2010, s. 21). Bl.a. med udgangspunkt i modstridende interesser 

foretager offentlige organisationer nogle gange ikke en reel implementering af en 

foreliggende politik. I stedet nøjes organisationen med en symbolsk ageren, hvor man udadtil 

signalerer deltagelse i implementeringen (Winter & Nielsen 2010, s. 76). 
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 Begrebet regler dækker her over retsregler til at normere adfærden hos fx offentlige myndigheder eller 
borgere gennem tilladelser, påbud eller forbud (Winter & Nielsen 2010, s. 44). 
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6.1.4. Markarbejdere som politiske beslutningstagere 

Ifølge Lipsky er de reelle politiske beslutningstagere den del af de offentligt ansatte, der som 

sidste led i implementeringskæden afleverer den offentlige politik til borgerne (Winter & 

Nielsen 2010, s. 102). Dermed sætter han fokus på markarbejdere17, der er defineret ved at 

være offentligt ansatte, der interagerer direkte med borgere, og som i forbindelse hermed 

foretager et forholdsvis stort skøn (Winter & Nielsen 2010, s. 105). Tabel 1 indeholder en 

oversigt over markarbejderens jobkarakteristika samt nogle af de resulterende konsekvenser 

for politikimplementeringen. 

Jobkarakteristika Konsekvenser 
Genstandsfeltet er ikke detailreguleret. De skal udøve et skøn, dvs. udfylde et ikke-

reguleret adfærdsrum. 
Arbejdet er et led i joint-production. Deres adfærd skabes i samspil med andre 

relevante aktører – herunder 
brugerne/målgruppen 

Adfærden er vanskelig eller praktisk umulig 
at monitorere. 

De kan ’løbe’ med politikken – dvs. udvise 
adfærd, som afviger fra det ønskede. 

Der er sjældent sikker viden og fuldstændig 
konsensus om metoder og prioritering. 
 
Der er ikke uanede ressourcer til rådighed. 

De oplever et krydspres, og at der fra 
forskellig side – ud fra forskellige 
værdikriterier – sættes spørgsmålstegn ved 
deres handlinger. 

De er embedsmænd (agenter) ansat til at 
handle på vegne af politiske principaler. 
 
Deres generelle adfærd og specifikke 
beslutninger har konsekvens for andre. 

De forvalter og står til ansvar for at forvalte 
en opgave, hvis indhold og præmisser de 
ikke selv har fuld frihed til at fastsætte. 

         Tabel 1. Jobkarakteristika for en markarbejder (Winter & Nielsen 2010, s. 106). 

Ud fra idealet om den parlamentariske styringskæde har det naturligvis interesse, om 

markarbejderens adfærd er i tråd med den officielle politik og de politiske lederes mål. Denne 

adfærd afgøres af markarbejderens evne og vilje til at arbejde for den ønskede politik (Winter 

& Nielsen 2010, s. 105). Markarbejderens mulighed for at præge politikken gennem sin 

implementeringsadfærd skyldes i høj grad den manglende detailregulering af adfærden, der 

ifølge Winter og Nielsen har flere årsager (Winter og Nielsen 2010, s. 106-107): For det første 

er det i en kompleks virkelighed ikke muligt, idet man som lovgiver ikke kan forudsige alle 

tænkelige situationer. For det andet kan det være et direkte ønske fra lovgivernes side, at der i 

den enkelte situation er mulighed for at tage højde for vanskeligt definerbare forhold. For det 

tredje er det uhensigtsmæssigt med detailforskrifter i love og bekendtgørelser, idet der hele 

tiden gøres nye erfaringer, som ville kræve hyppig igangsættelse af lovgivningsapparatet, hvis 

der løbende skulle justeres i en detailforskrift. For det fjerde kan ikke-detailregulering være 

udtryk for politisk uenighed og manglende evne til at træffe en beslutning blandt lovgiverne.  
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 Markarbejderen tillægges betydelig vægt i forbindelse med den aktuelle beskrivelse af den integrerede 
implementeringsmodel af to årsager: Markarbejderen indtager en central rolle ved implementering af politik, og 
rektor/ledelsen på gymnasierne udgør i forbindelse med studieretningsvalget en markarbejder. 
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Lovgivningen overlader således et skøn til markarbejderen, og skønnet angår to dimensioner. 

Dels skal målet for adfærden fastlægges, og dels skal det afgøres, hvilke midler der skal 

anvendes for at nå målet. Ifølge legalitetsprincippet skal markarbejderen i forbindelse med 

sin skønsudøvelse som offentlig myndighed sikre sig hjemmel i love og bekendtgørelser. Dvs. 

der skal være hjemmel i sektor-lovgivningen, der fx omhandler studieretningsvalget. Men 

derudover skal markarbejderen ligeledes opfylde kravene i de forvaltningsmæssige 

grundsætninger (Winter & Nielsen 2010, s. 110): 

1) Magtfordrejningslæren: Enhver forvaltningsmyndighed er kun sat til at varetage en vis kreds 

af offentlige anliggender og interesser, og det vil være ulovligt at varetage andre formål end de 

således forudsatte. 

2) Principper for vægtningen af lovlige hensyn: Der skal finde en afvejning sted inden for 

rammerne af det skøn, som er tildelt forvaltningen … Generelt har forvaltningen en pligt til at 

virkeliggøre lovgivernes intentioner, men på den anden side er der også en pligt til at inddrage 

modstående hensyn.  

3) Proportionalitetsprincippet: Et indgreb må ikke være mere vidtgående, end formålet tilsiger. 

4) Pligtmæssigt skøn: Man må ikke sætte skøn under regel. Dvs. man skal vurdere en sag 

individuelt, afveje forskellige faktorer op mod hinanden. Man må som myndighed ikke bruge 

standarder og tommelfingerregler.  

5) Lighedsgrundsætningen: Forvaltningen er i almindelighed forpligtet til at behandle væsent-

ligt lige forhold lige i retlig henseende.  

Markarbejdere er i Webers klassiske forstand embedsmænd, der er ansat til som agenter18 at 

føre den politik ud i livet, som deres politiske principaler har vedtaget. Principalerne har den 

legitime ret til at styre og kontrollere markarbejdernes adfærd (Winter & Nielsen 2010, s. 

113), og der opereres overordnet med fire metoder19 til styring af markarbejderens adfærd 

(Winter & Nielsen 2010, s. 115): 

1) Rekruttér markarbejdere, du har tillid til. 

2) Definér opgaver, rammer og forventninger – og kontrollér dem. 

3) Skab incitamentstrukturer. 

4) Påvirk løbende via holdningsbearbejdning til at efterstræbe samme politik som dig. 

Jo større tillid principalen har til en faggruppe, des mere skøn og mindre kontrol- og 

incitamentstyring foregår der. Det sker ud fra et ræsonnement om, at professionens egne 

normer vil regulere adfærden i ønsket retning, og ud fra en overbevisning om, at den 
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 Begrebet agent refererer til agent-principal-teori, der fokuserer på relationen mellem en principal (en 
opdragsgiver), der ønsker en opgave udført, som agenten påtager sig. Agent-principal-teorien behandler det 
dilemma, hvori principalen befinder sig, idet der sker en decentralisering af beslutningskompetence: Hvordan 
kan principalen sikre sig, at agenten agerer økonomisk og moralsk hensigtsmæssigt, når principalen ikke kan 
monitorere agenten og derved ikke har fuld information om dennes arbejdsindsats? 
I principal-agentteorien opereres med en række grundlæggende antagelser: 1) Principalen og agenten er begge 
nyttemaksimerende, 2) Der eksisterer en målkonflikt mellem principalen og agenten, 3) Der er asymmetrisk 
information mellem principalen og agenten, 4) Agenten er opportunistisk, 5) Agenten handler begrænset 
rationelt og 6) Agenten er risikosky (Ravn, Nygaard & Kristensen 2006, s. 102-4). 
19 Metode 1 er en ex ante-styringsmetode, mens metoderne 2, 3 og 4 er ex post, idet de først iværksættes, idet 

agent-principal-relationen er etableret (Winter & Nielsen 2010, s. 115).  
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professionelles normer bl.a. er karakteriseret ved altruisme og accept af ’det fagligt gode 

argument’ (Winter & Nielsen 2010, s. 115). 

6.1.5. Markarbejderadfærd 

Markarbejdere befinder sig ofte i en situation, hvor de skal håndtere såkaldt ’onde 

problemer’20, der er karakteriseret ved at være komplekse i den forstand, at der ikke findes 

entydige løsninger, og hvor mulige løsninger ofte skaber nye problemer21 (Winter & Nielsen 

2010, s. 112). For at håndtere sådanne ’onde problemer’ udvikler markarbejdere en række 

mestringsstrategier, og Lipsky har fundet en række ensartede adfærdsmønstre, der gør 

markarbejdere i stand til at mestre det krydspres og den ressourceklemme, hvori de befinder 

sig. Lipsky beskriver fire overordnede kategorier af afværgemekanismer (Winter & Nielsen 

2010, s. 117): 

1) Reduktion af efterspørgsel, som bl.a. dækker over; 

a. Borgeren får begrænset information om de muligheder, hvortil der i princippet er 

adgang. 

b. Borgeren udsættes for psykologiske omkostninger, når vedkommende fremsætter 

ønske om at trække på en bestemt service/mulighed. 

2) Rationering af service, som bl.a. dækker over; 

a. Markarbejderen fokuserer på enkelte opgaver frem for andre. 

b. Modifikation af mål. 

3) Automatisering af service/aktivitet, som bl.a. dækker over; 

a. Rutinisering med hensyn til, hvordan en sag håndteres. 

b. Brug af standardløsninger. 

4) Kontrol over borgeren, som bl.a. dækker over; 

a. Kontrol over indhold, timing og hastighed i interaktionen med borgeren. 

b. Isolering af borgeren, så vedkommende har begrænset viden om andre borgere i 

samme situation. 

c. Præsentation af opgavehåndteringen, som om den er i borgerens interesse. 

Brehm og Gates m.fl. forklarer markarbejderadfærd som et forsøg på at maksimere egne 

policy-præferencer. Det kan dels ske ud fra den generelle holdning til det policy-mandat, som 

markarbejderen er sat til at implementere. Det kan også ske ud fra en bestemt opfattelse af de 

metoder, der kan eller skal anvendes i opgavevaretagelsen. Endeligt kan markarbejderens 

holdning til målgruppen, hvormed vedkommende interagerer, have betydning (Winter & 

Nielsen 2010, s. 130).  

Opfattelsen af egen grundlæggende rolle kan også påvirke markarbejdernes adfærd i forhold 

til implementeringen af regler og politik. Betragter de sig som klassiske bureaukrater, hvis 

rolle er at implementere de vedtagne regler, love og direktiver og ikke foretage egne 

tolkninger? Eller ser de sig som professionelle, der henter legitimitet i faglig ekspertise – altså 
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 Wicked problems. 
21

 Raae supplerer Winter og Nielsens karakteristik af ’onde problemer’ med, at de er kendetegnet ved, at også 
målet er uklart – at onde problemer bl.a. rummer et delvist udefineret problem (Raae 2008, s. 19). 
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viden og ’det gode argument’ frem for regler? I almindelighed må man forvente, at 

individuelle faktorer får konsekvens for markarbejdernes implementeringsadfærd, når 

politikken strider mod normer eller interesser hos markarbejderen, når skønnet er stort, og 

når de institutionelle rammer og disses incitamentstrukturer er svage (Winter & Nielsen 

2010, s. 131 og 140). 

6.1.6. Implementeringsresultater 

Når en politik bliver implementeret, er det hensigten at forårsage nogle ændringer. Disse 

ændringer i form af implementeringsresultater består ifølge Winter og Nielsen af både 

præstationer (output) og effekter (outcome)22. Men hvilket output og outcome skal man 

stræbe efter? Ofte er de officielle mål og krav i forbindelse med en politik temmelig vagt eller 

uklart formuleret i fx en lov eller en bekendtgørelse, hvilket gør det svært at foretage 

empiriske analyser ud fra det demokratiske effektivitetsperspektiv (Winter & Nielsen 2010, s. 

30). Når lovgivningens mål er uklart eller tvetydigt formuleret, må der ske en nærmere 

tolkning for at kunne fastsætte en evalueringsstandard for en implementeringsanalyse 

(Winter & Nielsen 2010, s. 31). Tilsvarende må man konstatere, at når kravene til de 

implementerende myndigheders adfærd er få og upræcise, så er det ikke let at vurdere, om de 

faktisk implementerer lovgivningen (Winter & Nielsen 2010, s. 32). 

(E)n af fordelene ved både at fokusere på implementeringsapparatets præstationer og 

effekterne på målgrupperne (er), at det så er muligt at undersøge sammenhængen 

mellem præstationer og effekter. De fleste politiske beslutninger, herunder lovgivning, 

hviler på en præmis om, at hvis implementeringsapparatet lever op til beslutningens 

bogstav og ånd i handling, så vil man også opnå de mål, der er opstillet for beslutningen. 

Man kan også sige, at politiske beslutninger er baseret på en hypotese om en 

sammenhæng mellem det offentliges adfærd og virkninger i samfundet, som hævdes at 

være sand (Winter & Nielsen 2010, s. 33). 

Ud fra den demokratiske effektivitetsopfattelse er hovedmålestokken de officielle mål og krav, 

men for at forklare om og hvorfor mål og krav i lovgivningen eller andre politiske 

beslutninger realiseres eller ej, er det vigtigt at belyse de enkelte aktørers interesser og 

forståelse. Det kan være relevant at fokusere på præstationsvariable, der er teoretisk 

relevante, men som ikke nødvendigvis afspejler lovgivningskrav. Sådanne præstations-

variable er særlig relevante, hvis de kunne tænkes at påvirke målrealiseringen vedrørende 

målgruppens adfærd. Derved kan implementeringsanalysen give et konstruktivt bidrag til den 

offentlige opgaveløsning ved at vise, hvordan den kan forbedres gennem andre krav end i de 

foreliggende retningslinjer (Winter & Nielsen 2010, s. 35-36). 

6.1.7. Målgruppernes rolle i implementeringsprocessen 

Hovedparten af lovgivningen og de politikker, der vedtages til implementering, har til formål 

at påvirke borgernes adfærd. Fundamentalt set kan påvirkningen af borgernes adfærd foregå 
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 Med output menes de handlinger, tilbud mv., som af det offentlige leveres til målgruppen (Winter & Nielsen 
2010, s. 29). Med outcome menes først og fremmest påvirkning af målgruppen for den aktuelle politik (Winter & 
Nielsen 2010, s. 18) – jf. afsnit 6.1. 
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ved at tildele rettigheder og muligheder eller ved at opstille regler for, hvad borgerne må/skal 

og ikke må/skal. Dermed står det klart, at en politiks eller en lovgivnings implementerings-

succes afhænger af borgerne samt det med- og modspil, som de giver. Dette forhold indgår i 

den integrerede implementeringsmodel og er illustreret på figur 1 med pile ud fra kassen 

’målgruppeadfærd’. Ideen er, at målgruppen har mulighed for at påvirke såvel outcome som 

output (Winter & Nielsen 2010, s. 165ff), og der er empirisk belæg for, at målgruppe-

aktørernes adfærd i samspillet med markarbejderne påvirker markarbejdernes adfærd og i 

visse tilfælde deres metodevalg, altså deres egentlige myndighedshandling (Winter & Nielsen 

2010, s. 175ff). Men samspillet afhænger af målgruppens vilje og evne til at påvirke den 

offentlige myndighed, og evnen indbefatter bl.a. at være informeret om rettigheder. Det 

betyder, at markarbejdernes adfærd er en væsentlig parameter mht. realisering af målgruppe-

påvirkning af output og outcome (jf. afsnit 6.1.5). 

Der er med de sidste 10-15 års øgede indretning af den offentlige sektor med reference til 

New Public Management kommet øget fokus på forvaltningens præstationer og politikkernes 

effekter. Desuden er det blevet en central værdi i sig selv, at det offentlige udviser respon-

sivitet i forhold til borgerne og disses behov. Borgerne opnår dermed en empowerment, der fx 

afspejles i et stigende brug af bruger- og tilfredshedsundersøgelser som performance-

indikator for forvaltningens arbejde (Winter & Nielsen 2010, s. 166).  

Samspillet mellem målgruppe og offentlig myndighed om implementering af en politik vil 

typisk afhænge af, om målgruppens interesse i myndighedsudførelsen divergerer eller 

konvergerer med dels selve målet for politikken, dels de valgte metoder til at opnå dette mål 

(Winter & Nielsen 2010, s. 178). Det har ligeledes betydning for samspillet, om 

målgruppeaktøren oplever, at der er noget at stille op, hvis vedkommende ikke finder 

samspillet med implementeringsorganet tilfredsstillende? Overvåges implementerings-

organet og dets medarbejdere med hyppige bruger- og tilfredshedsundersøgelser? Hvor 

ressourcestærk er den implementerende enhed med hensyn til personressourcer og 

ekspertise? Kan det overhovedet betale sig at gå i clinch med dem, eller er den kamp tabt på 

forhånd? Det relative ressourceforhold mellem den enkelte målgruppeaktør og implemen-

teringsorganet har således betydning for den cost-benefit-kalkule, som vedkommende bevidst 

eller ubevidst foretager (Winter & Nielsen 2010, s. 183). Men det er værd at bemærke, at ikke 

alle borgere står lige svagt, idet implementeringsorganet ikke har lige meget magt over alle i 

målgruppen. Der er ofte både i målgruppeaktørernes egen adfærd og i deres samspil med 

implementeringsorganet indbygget en bias, der går ud over de svagest stillede borgere. 

Forskellen opstår bl.a. som konsekvens af, at nogle er mere bekendte med regler, sprogbrug 

og vurderingskriterier. Dermed er der tale om en kompetencetærskel, der fx favoriserer folk 

med uddannelse (Winter & Nielsen 2010, s. 184ff). 
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6.2. Nødvendige og tilstrækkelige betingelser for effektiv implementering 

Mazmanian og Sabatier er på grundlag af en lang række casestudier nået frem til seks betin-

gelser, hvis opfyldelse generelt er nødvendige og tilstrækkelige for gennemsnitligt23 at opnå 

effektiv implementering af lovgivningsmæssige mål (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 290): 

1) Der skal være klare og konsistente mål. 

Det er erfaringen, at meget få politikker opfylder dette kriterium, idet et klart flertal 

faktisk har inkorporeret en mangfoldighed af mål, der ofte delvist er i modstrid med 

hinanden. Dette kan fordre en fortolkning af begrebet ’effektiv’, således at udfaldet for 

politikken anskues som et flerdimensionelt rum, hvori det acceptable underrum for 

implementering udgør en delmængde (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 295). 

2) Der skal være en passende kausalteori. 

En relevant kausalteori skal rumme de væsentligste kausale sammenhænge mellem fx 

den ministerielle eller lovgivningsmæssige intervention og opnåelse af de politiske 

mål. Desuden skal de embedsmænd, der er ansvarlige for implementeringen, have 

lovgivningsmæssig bemyndigelse i forhold til en passende mængde af disse sammen-

hænge, så de faktisk kan opnå målene. I praksis er kausalteorierne ofte implicitte og er 

ofte grundlag for implementeringsfiaskoer (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 26-27). 

3) Implementeringsprocessen skal struktureres lovgivningsmæssigt med henblik på at 

styrke efterlevelse af implementerende embedsmænd og målgrupper. 

4) De implementerende embedsmænd skal være engagerede i implementeringen samt 

besidde de nødvendige kompetencer. 

5) Der skal være opbakning til implementering fra interessegrupper og overordnede. 

Det er væsentligt under den flerårige implementeringsproces, at der er centrale 

grupper og personer, der vedvarende støtter den politiske målopfyldelse. Når der er 

modstand i systemet mod implementeringen af en politik, kan det være væsentligt med 

en såkaldt fixer, som beskytter og overvåger det politiske program. En fixer er en 

centralt placeret person med indflydelse, fx en ministeriel embedsmand, der er positivt 

engageret i implementeringen (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 269 og 271). 

6) Der må ikke ske forandringer i de socioøkonomiske omgivelser, der substantielt 

underminerer den politiske støtte eller kausalteorien. 

Men hvor stor betydning skal man tillægge sådanne generelle kriterier opstillet af Mazmanian 

og Sabatier? O’Toole har studeret en lang række forskningsbaserede anbefalinger om, hvor-

ledes politik effektivt implementeres, når mange aktører skal medvirke ved implemente-

ringen24 (som fx samtlige gymnasier i et land). I den forbindelse anerkendes det, at implemen-

teringsforskning og de deraf følgende anbefalinger kan bruges til at skabe opmærksomhed om 

centrale problemfelter (O’Toole 1986, s. 203). Men O’Toole betoner, at det ikke systematisk er 

                                                           
23 Mazmanian og Sabatier bemærker, at ovenstående ikke garanterer effektiv implementering i alle dele af 

systemet, og derfor indgår termen gennemsnitlig. Af samme årsag er et top-down-perspektiv på implementering 

ikke tilstrækkelig (Mazmanian & Sabatier 1989, s. 302).  

24
 Af O’Toole benævnt ’Multi-Actor Implementation’ (O’Toole 1986, s. 182). 
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undersøgt, om anbefalingerne finder anvendelse i praksis, og at der stort set ikke er beskrevet 

cases, hvor eksisterende generaliseringer anvendes til præskriptivt at udvikle en implemente-

ringsplan til efterfølgende praktisk efterlevelse (O’Toole 1986, s. 190). Det anføres desuden, at 

multiaktør-implementering er en så kompleks foreteelse, at simple anvisninger udviklet på 

basis af studier af nogle få cases nødvendigvis må have sine begrænsninger (O’Toole 1986, s. 

202)25. 

7. Analyse 
Empirien analyseres med udgangspunkt i den integrerede implementeringsmodel og med 

anvendelse af begreber introduceret i forhold til de enkelte delprocesser i modellen. Analysen 

er struktureret således, at den går på tværs af de enkelte empiriske elementer i en belysning 

af forskellige delprocesser, fx tilblivelsen af lovgivningen om gymnasiereformen. 

7.1. Politikformuleringen i forbindelse med gymnasieloven af 2004 

Da politikkerne i 2003 var nået til enighed om en reform af de gymnasiale uddannelser, stod 

det i forligsteksten klart (jf. fx citater i afsnit 1), at det var intentionen at lave en reel opdeling 

i et grundforløb og et studieretningsforløb, og at det skete for at styrke fagligheden og udvikle 

almendannelsen26.  

Den politiske aftale kom i forhold til stx lovgivningsmæssigt til udtryk i den såkaldte 

gymnasielov: 

§ 9. Uddannelsen organiseres i et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et 

efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som vælges af den enkelte elev blandt de 

forløb, som skolen udbyder og opretter. 

§ 10. Grundforløbet skal give eleverne faglig indsigt og forståelse samt en indføring i 

gymnasiale arbejdsmetoder og danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af 

studieretning samt basis for udvikling af elevernes almendannelse (Gymnasieloven 

2004). 

Den politiske forligstekst samt lovgivningsteksten viser, at den (delvist implicitte) kausalteori, 

der ligger til grund for indførelse af et studieretningsvalg, er, at eleverne gennem grund-

forløbet erhverver sig indsigt i fag og metoder på gymnasiet, hvorved de kvalificeres til at 

vælge den helt rigtige studieretning med øget faglig fordybelse til følge. Diverse bilags-

materialer forelagt Folketingets uddannelsesudvalg tegner samme billede mht. de forventede 

kausale sammenhænge (Undervisningsministeriet 2003 & 2003a). I afsnit 7.2 vil det fremgå, 

at der desuden var kausalteoretiske overvejelser om, at studieretningsvalget kan bidrage til 

styrkelse af det naturvidenskabelige område. Ifølge Winter og Nielsen er kausalteorierne ofte 
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 Artiklerne, hvortil der henvises i afsnit 6.2, er ca. 25 år gamle, men Winter og Nielsen refererer til disse i 2010 
(Winter & Nielsen 2010), og de antages derfor stadig at være relevante. 
26 Det var desuden væsentligt for politikerne at de tre-årige gymnasiale uddannelser, hhx, htx og stx, fremstår 

som ligeværdige og med samme struktur, så man uden tab af tid i løbet af grundforløbet kan skifte mellem de tre 

uddannelser. 
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ikke valide (Afsnit 6.1.2), og i forbindelse med indførelse af studieretningsvalget er der ikke i 

dokumenterne antydninger af, at eleverne skulle vælge studieretning ud fra andet end faglige 

interesser. Betydningen af sociale relationer i form af etablering af et nært forhold til 

klassekammerater i grundforløbsklassen indgår ikke i overvejelserne. Dermed kan validiteten 

af kausalteorien bag politikken reduceres, såfremt grundforløbsklasserne ikke sammensættes 

helt tilfældigt. Paragraf 9 og 10 i gymnasieloven af 2004 udtrykker en hensigt om, at alle 

gymnasieelever har et fælles grundforløb, der danner grundlag for valget af studieretning. 

Hvis alle elever begynder gymnasieuddannelsen uden nogen form for tilkendegivelse af, om 

de fx er særligt interesseret i sprog, naturvidenskab eller musik, må klasserne blive dannet 

tilfældigt, hvorved der reelt etableres et fælles grundforløb. Det fremgår af de gennemførte 

interviews, at rektorerne var bekymrede for det store opbrud, der derved ville komme ved 

afslutningen af grundforløbet, når der skulle etableres nye hold i form af studieretnings-

klasser. Derfor arbejdede Rektorforeningen tidligt politisk for at få indført, at eleverne i 

forbindelse med deres ansøgning om optagelse på gymnasiet skulle komme med en forhånds-

tilkendegivelse vedrørende den studieretning, som de forventer at vælge ved afslutning af 

grundforløbet. De ministerielle embedsmænd beskriver processen således: 

Der var en forholdsvis skarp tone på et tidspunkt hen på foråret i 2003, hvor … GL27, 

Rektorforeningen og Amtsrådsforeningen kom med en fælles melding om, at det ikke 

kunne hænge sammen … med hensyn til holddannelser og ansættelse af lærere, hvis man 

skulle bryde det hele op midt i 1.g. Men det blev ikke taget til efterretning, men til 

gengæld for, at man ikke tog det til efterretning, så kom forhåndsinteressetilkende-

givelsen om, hvilken studieretning eleven kunne forestille sig efterfølgende. Det kom så 

på bordet og blev så en del af forliget (Embedsmand 1).  

Der kom en argumentation ind i det politiske rum, hvor Rektorforeningen sagde, at det 

ville være praktisk uhåndterbart, hvis ikke man fik lov til at lave en toning ved den måde, 

man etablerede grundforløbet på. Derfor kom det ind, faktisk på en opfordring fra 

Rektorforeningen, det her med forhåndstilkendegivelsen af, hvilken studieretning man 

forventede at vælge, når det kom til jul (Embedsmand 2). 

Rektorforeningens formand giver i det gennemførte interview udtryk for, at gymnasie-

reformen grundlæggende var embedsmændenes værk, og at ministeriet blev bakket op af GL:  

Vi havde i Rektorforeningen udarbejdet et helt andet forslag, … [men] vi var stort set sat 

uden for indflydelse i forhandlingerne (Kuhlmann, Rektorforeningen).  

Men som det fremgår af ovenstående embedsmandscitater, havde Rektorforeningen faktisk 

direkte indflydelse, hvilket kom til udtryk i såvel forligstekst som lovgivning: 

Når eleverne … søger optagelse og i den forbindelse angiver skoleønsker, giver de 

samtidig en foreløbig interessetilkendegivelse i forhold til studieretningsvalg mv. af 

hensyn til skolernes planlægning (Politisk aftale om gymnasiereform 2003). 

§ 6, stk. 4.  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen af elever i 

det almene gymnasium, herunder om … at ansøgere i forbindelse med ansøgningen skal 

                                                           
27

 GL er forkortelse af Gymnasieskolernes Lærerforening, altså lærernes fagforening. 
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tilkendegive deres interesse med hensyn til valg af studieretning m.v. (Gymnasieloven 

2004) 

Rektorforeningen opnår således som implementeringsaktør ved tidlig medvirken i den 

politiske proces at få indflydelse i designet af den politik, der skal implementeres, idet de får 

påvirket et helt centralt politisk instrument i form af forligsteksten og lovgivningen. Dette 

viser sig at være helt afgørende for den efterfølgende implementering af studieretningsvalget, 

og som anført tidligere, kan forhåndstilkendegivelsen af studieretningsønsker medvirke til at 

svække den kausalteori, der ligger til grund for indførelse af studieretningsvalget. Denne 

medvirken i den tidlige politiske proces kan i lyset af den integrerede implementeringsmodel 

anskues som en meget tidlig interorganisatorisk28 implementeringsadfærd i form af feedback. 

Der er dog ikke er tale om en feedbackproces i forhold til en vedtaget politik – men i forhold 

til en intenderet politik, og derved tydeliggøres, at et helhedsperspektiv (inkluderende 

bottom-up) på implementeringsprocessen er særdeles relevant i forhold til den foreliggende 

problemstilling. 

7.2. Politisk design af studieretningsvalget 

Politikdesignet i forhold til studieretningsvalget har delelementerne (Afsnit 6.1.2); 1) mål, 2) 

instrumenter til at opnå disse mål, 3) fastlæggelse af, hvilke myndigheder eller organisationer, 

der har ansvaret for at føre den politiske beslutning ud i livet, samt 4) en bevilling af 

ressourcer til de foreskrevne opgaver. I det følgende vil vi se nærmere på de tre førstnævnte 

delelementer, idet bevillingsperspektivet kommenteres i afsnit 7.5. 

7.2.1. Mål i politikdesignet 

Det overordnede mål med studieretningsvalget udtrykkes i den politiske aftale om gymnasie-

reformen og gymnasieloven. Men målet præciseres i den bekendtgørelse, der udgør det 

daglige styringsredskab for skolernes praksis29: 

Lederen skal fordele eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden 

for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang (stx-bekendtgørelsen 2010, § 63, 

stk. 2). 

7.2.2. Instrumenter i politikdesignet 

De grundlæggende politiske instrumenter, der indgår i politikdesignet er fx regler, 

information og økonomiske incitamenter (Afsnit 6.1.2), og i forhold til studieretningsvalget er 

regelinstrumentet helt centralt, og det kommer eksempelvis til udtryk på følgende vis gennem 

den aktuelt gældende stx-bekendtgørelse: 

Skolens leder skal give alle elever en reel mulighed for at ønske en anden studieretning 

ved grundforløbets afslutning end den, de havde angivet i deres forhåndstilkendegivelse 

om studieretning. Lederen skal undervejs i grundforløbet oplyse eleverne om 

eksistensen af denne reelle mulighed (stx-bekendtgørelsen 2010, § 63). 
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 Interorganisatorisk i den forstand, at Rektorforeningen udgør et samspil mellem gymnasieskolerne. 
29

 En helt tilsvarende formulering fandtes i § 43 i den første stx-bekendtgørelse fra 2005, der fastsatte de 
formelle rammer for implementeringen af gymnasiereformen. 
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Skolens leder skal skriftligt, herunder gerne elektronisk, indhente alle elevernes 

endelige ønsker om studieretning. Lederen må tidligst gøre dette i december måned i 

grundforløbet. 

Stk. 2. Eleverne skal mindst kunne vælge mellem alle de studieretninger, skolen udbød i 

forbindelse med elevernes ansøgning om optagelse i uddannelsen…  

Stk. 3. Studieretningsforløbet starter i løbet af januar måned i 1.g (stx-bekendtgørelsen 

2010, § 64). 

Bekendtgørelsesuddragene viser, at der skal gennemføres et såkaldt reelt studieretningsvalg, 

men betegnelsen reel defineres ikke nærmere. Ej heller præciseres meningen med, at elever-

nes studieretningsønsker skal tilgodeses i videst muligt omfang. Det efterlader et tolkningsrum 

til rektorerne, der udvides af en anden paragraf i stx-bekendtgørelsen, hvoraf det bl.a. frem-

går, at eleverne i grundforløbet skal have mulighed for at fordybe sig i de specifikke faglige 

områder, der indgår i den studieretning, hvorom de på forhånd har tilkendegivet interesse: 

Eleverne skal gennem grundforløbet kvalificere deres grundlag for såvel det endelige 

ønske om studieretning ved afslutningen af grundforløbet som for gennemførelsen af 

studieretningen. Undervisningen sigter derfor mod, at eleverne opnår … specifik faglig 

indsigt i og forståelse af væsentlige fagområder, der passer til elevernes forhånds-

tilkendegivelse om ønsket studieretning (stx-bekendtgørelsen 2010, § 15). 

Formuleringerne i § 15 kan nemlig bruges til at retfærdiggøre en praksis, hvor der er en 

betydelig variation mht. det faglige indhold, som eleverne i forskellige grundforløbsklasser 

møder. Dette må for mange elever formodes at virke begrænsende i forhold til den reelle 

mulighed for at skifte studieretning, idet et skifte af studieretning implicerer, at man eventuelt 

skal indhente et semesters undervisning i et fag. Stx-bekendtgørelsen indeholder således et 

eksempel på et regelgrundlag med indbyrdes delvist modstridende delmål (Afsnit 6.2), hvilket 

man er bevidst om i ministeriet: 

Det havde været nemmere, hvis man havde haft knivskarpe regler, og det havde været 

nemmere, hvis der ikke havde været en forhåndstilkendegivelse. Så det var sådan set, da 

man traf den politiske beslutning om dobbeltheden af at lave grundforløb og en 

forhåndstilkendegivelse om [studieretningsvalg]…, så havde man sådan set dilemmaet 

om det dobbelte syn på, hvad grundforløbet skulle bruges til fra starten... Når du har et 

dobbelt syn på en opgave, så sidder du også med et afvejningsproblem, som skolerne har 

fået… og som vi ikke kan føre tilsyn med i virkeligheden (Embedsmand 2). 

Det anses generelt i forhold til politikimplementering som væsentligt at få skabt forståelse og 

engagement for politikken hos de ansvarlige for selve implementeringen (Afsnit 6.1.2 & 6.1.4). 

Da man på embedsmandsniveau fra begyndelsen var opmærksom på rektorernes fortolk-

ningsmuligheder mht. til studieretningsvalget, kunne man således forvente, at der blev 

iværksat initiativer, der skulle formidle de politiske intentioner og skabe opbakning hos 

nøglepersoner mht. implementering. Derom siger en embedsmand fra ministeriet: 

En ting er, at få paragrafferne … på papiret, men en anden ting er jo at ændre på 

virkeligheden. Og der kan godt være rigtig langt fra paragrafverdenen til den virkelige 

verden, og for at … gøde jordbunden for rektorerne med hensyn til intentionerne, havde 
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vi nogle konferencer … Det var helt tydeligt, at nogle rektorer sad med korslagte arme … 

Der var så andre rektorer, der godt kunne se, at det var nogle forandringer, som kræver 

en ret stor indsats … Skoleledere (er) altså meget forskellige, og der er vel stadigvæk 

skoler i dag, som næsten bryster sig af, at … (reformen) er gået forholdsvis sporløst hen 

over dem.  

Det er helt klart, at man kunne have gjort væsentligt mere ud af hele implementeringen 

og tilrettelagt tingene for skolerne, men i foråret 2005 havde vi fået en Undervisnings-

minister, der hed Bertel Haarder, som jo gjorde, at der var grænser for, hvor meget man 

kunne folde det ud konkret. Når man nu havde en minister, der udtalte, at 

gymnasiereformen ikke var noget, der havde groet i hans baghave, så gav det jo 

selvfølgelig … en mere dæmpet tilgang til det. Vi havde også forberedt, at lave en 

publikation om gymnasiereformen og sende ud til skolerne. Den blev … aldrig lavet 

(Embedsmand 1). 

Ovenstående viser, at der i ministeriet længe har været en klar erkendelse af, at man ikke har 

alle rektorer med på ideerne i gymnasiereformen, og at det har stor betydning for 

centraladministrationens implementeringsindsats, når den øverste leder i skikkelse af 

Undervisningsministeren ikke bakker op om ideen i en omfattende reform. Ministerskiftet 

betød simpelthen, at en del af den påtænkte information af sektoren blev aflyst. 

 

Ved det politiske design af gymnasiereformen anvendes økonomiske incitamenter ikke 

direkte som styringsinstrument i forhold til implementering af studieretningsvalget. Dog 

betød kommunalreformen i 2007, at gymnasierne blev selvejende taxameterfinansierede 

institutioner. Hermed kunne studieretningsvalget blive en konkurrenceparameter, der har 

betydning for rekruttering af elever og dermed på gymnasiernes økonomi. Ifølge 

embedsmændene fra ministeriet har tænkningen om konkurrence mellem gymnasierne med 

udgangspunkt i studieretninger og valget heraf ikke spillet nogen rolle for politikerne. Men 

flere af de interviewede rektorer vurderer, at det faktisk er vigtigt at signalere valgfrihed, når 

man skal markedsføre sin uddannelsesinstitution – også når det gælder studieretningsvalget. 

Specielt rektor B oplever et pres fra et nærliggende gymnasium: 

Man kan ikke gå ind og sige, at på vores gymnasium er man forholdsvis låst, hvis 

eleverne har et åbent valg på nabogymnasiet. Så gælder ’so ein ding müssen wir auch 

haben’. Vi er tvunget til det. Det er ikke fremmende for den akademiske kvalitet i 

uddannelsen – det mener jeg ikke, men det er en nødvendighed på grund af 

konkurrencesituationen (Rektor B). 

Når man spørger nærmere ind til signalerne fra gymnasium B vedrørende valgmuligheder, 

viser det sig dog, at det primært er valgmuligheder mht. sprogfag og valgfag, der for alvor er i 

spil som konkurrenceparameter – mere herom i afsnit 7.5. 
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7.2.3. Ansvar for gennemførelse af politik vedr. studieretningsvalget 

Ansvaret for at levere den offentlige ydelse (output) til gymnasieelever, som studieretnings-

valget udgør, overdrages via stx-bekendtgørelsen til rektorerne30. Det forhold, at rektorerne 

får ansvaret og i øvrigt har et betydeligt tolkningsrum for deres adfærd mht. implemen-

teringen af studieretningsvalget, kan ses som et karakteristisk eksempel på en overordnet 

udvikling af den offentlige sektor, hvor myndighedshierarkiet ikke styres gennem detaljerede 

regler, men gennem økonomisk kontrol og incitamenter, og hvor styringsredskaberne fx er 

rammebevillinger og kontrol af output (Hjort 2002, s. 45).  Disse styringsredskaber er ifølge 

Vanebo nødvendige, idet der kan forekomme opportunistisk adfærd i den offentlige sektor 

(Vanebo 2011, s. 25). Det er op til de enkelte rektorer at udvikle en praksis, der på én gang 

kan tolkes som lovlig, økonomisk effektiv, faglig forsvarlig og hensigtsmæssig i forhold til 

elevernes krav. Derved etableres en decentral forskellighed, der er i direkte forlængelse af en 

moderniseringsfilosofi31, hvor den enkelte institution har skullet slippe det standardiserede, 

statsautoriserede præg og tilpasse sig specielt til brugerne og den lokale kontekst (Hjort 

2002, s. 47). På den måde skal et gymnasium leve op til den responsive stats idealer, idet den 

responsive stat er kendetegnet ved at udgøre et organ, der fjerner hindringer for, at brugerne 

(her eleverne) kan gennemsætte sin autoriet (Raae 2008, s. 48). 

Når Hjort omtaler en moderniseringsfilosofi, og når Vanebo diskuterer opportunistisk adfærd, 

refererer de til en tænkning i henholdsvis New Public Management og i den agent-principal-

teoretiske tilgang, der basalt set er økonomisk, og hvor aktørerne antages at være egennytte-

maksimerende, opportunistiske og rationelt handlende. Miller og Whitford forholder sig 

skeptisk i forhold til en agent-principal-teoretisk tilgang til skoler med vægt på økonomiske 

incitamenter: 

It is probably fair to say that principal-agency theory (and outcome-based incentives) 

provide limited help in understanding why … [an employee in a public bureaucracy] 

would really commit to anything more than low-cost routine effort, in the case where 

such an effort would be not directly observable. Incentives based on outcomes are 

insufficient to motivate high effort in situations of low individual efficacy and a high 

marginal cost of transcendent effort (Miller & Whitford 2002, s. 239). 

På linje hermed fremhæver Klausen, at aktører kan opfattes som uegennyttige, idealistiske, 

emotionelle og handlende på baggrund af tradition og tilfældigheder. Dermed kan antagelsen 

om behovet for kontrakter, kontrol og (økonomisk) incitamentsfrembragt motivation 

erstattes af tillidsbaserede systemer, hvor motivation antages at hidrøre fra, at arbejdet 

opfattes som meningsfuldt (Klausen 2011, s. 54). Faktisk påstår Klausen, at man i begyndelsen 

af det 21. århundrede netop har set en kombination af New Public Management-linjen og en 
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 Det er karakteristisk for stx-bekendtgørelsen, at ordet rektor forekommer langt over 100 gange, hvilket er et 
udtryk for, at det på mange områder overlades til rektor at finde en lokal løsning på et givet problem (Raae 2008, 
s. 49). 
31

 Moderniseringsfilosofien er bl.a. betegnet New Public Management (NPM), som har et finurligt fællestræk med 
Webers forestilling om det velfungerende bureaukrati, idet både Weber og NPM med vidt forskellige 
begrundelser insisterer på en adskillelse af politik og administration: Ifølge Weber skulle embedsmændene ikke 
politisere, mens det i NPM er væsentligt, at politikerne ikke blander sig i administrationen (Klausen 2011, s. 49). 
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tilgang præget af mere bløde værdier. Klausen betoner i den forbindelse, at der i forhold til 

den frisatte strategiske leder på de offentlige institutioner er brug for politikere, der kan 

definere kvalitetsniveauer, og som kan skabe og formidle en forståelse for, hvorfor politikken 

er udformet, som den er. Dermed lægges der op til, at det er politikerne (og ikke embeds-

mænd), der skal tegne det offentlige udadtil (Klausen 2011, s. 58). Dette er i særdeles god 

overensstemmelse med den demokratiske effektivitet. 

Det politiske design i forhold til studieretningsvalget har tydelige elementer, der kan tolkes 

ind i den kombinationsforståelse, som Klausen omtaler: Rektor overdrages et rum, hvori hun 

kan fungere som strategisk leder, men samtidigt sikres en formel feedback-mekanisme til det 

politiske system, der gør, at politikerne potentielt har mulighed for at definere kvalitets-

niveauer baseret på evalueringer af output-leverancen i forhold til gymnasiereformen. 

Feedback-mekanismen er indskrevet i den politiske aftale: 

Partierne følger løbende aftalens implementering. Med henblik på at vurdere de 

forskellige initiativer gennemføres evalueringer, der forelægges for partierne. Evalue-

ringen vil omfatte flere temaer, bl.a.: … Oprettelse af studieretninger og overgangen fra 

grundforløbet til studieretningsforløbet (Politisk aftale om gymnasiereform 2003, s. 18). 

Som konsekvens af den politiske aftale gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut en 

evaluering af det første gennemløb af gymnasiereformen, herunder implementeringen af 

studieretningsvalget. Undersøgelsen viste bl.a., at halvdelen af rektorerne i en eller anden 

grad forsøgte at minimere frekvensen af studieretningsskift, at nogle rektorer direkte mod-

arbejdede studieretningsskift, og at en del elever oplevede, at deres ønske om studieretnings-

skift ikke blev imødekommet (Danmarks Evalueringsinstitut 2009, s. 49). I evaluerings-

rapporten kritiseres forhåndstilkendegivelsen om studieretningsvalg, og det anbefales, at 

denne ophæves: 

Den nye struktur med opdeling i grundforløb og studieretningsforløb er afgørende for at 
sikre at studieretningsvalget foregår på et kvalificeret grundlag. Samtidig skal 
grundforløbet i dag imødekomme mange forskellige intentioner som synes at spænde 
ben for hinanden, og den nuværende afvikling af studieretningsvalget i to tempi med en 
forhåndstilkendegivelse og et endeligt studieretningsvalg fungerer ikke hensigts-
mæssigt… Evalueringsgruppen anbefaler, at kravet om en forhåndstilkendegivelse 
ophæves, så valget af studieretning foregår i løbet af grundforløbet (Danmarks 
Evalueringsinstitut 2009, s. 152).  

Den særlige Følgegruppe32 nedsat af Undervisningsministeren tilsluttede sig anbefalingen af 

ophævelsen af forhåndstilkendegivelsen (Følgegruppen 2009, s. 5). Men på trods heraf 

fastholdt politikerne forhåndstilkendegivelsen i den politiske aftale om justeringer af 

gymnasiereformen, der blev lavet i forlængelsen af evalueringen af første gennemløb af 

gymnasieforløbet: 

                                                           
32 Følgegruppen var en af Undervisningsministeren nedsat gruppe bestående af tre personer. Formålet med 

gruppen var at følge og foretage en vurdering af realiseringen af de anførte mål med reformen. Følgegruppen, 
som bestod af Katherine Richardson, Ove Poulsen og Uffe Gravers Pedersen, skulle desuden fremsætte forslag til 
justeringer og ændringer. 
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Det fastholdes, at eleverne ved ansøgning om optagelse i gymnasiet afgiver en 
forhåndstilkendegivelse af ønsket studieretning, men bestemmelserne vedrørende 
grundforløbet og elevernes valg af studieretning i … stx præciseres, således at det sikres, 
• at samtlige elever får tilbudt et reelt valg af studieretning ved afslutningen af grund-
forløbet, og 
• at grundforløbet tilrettelægges, sådan at det kvalificerer elevernes valg af studieretning 
(Politisk aftale om justering af gymnasiereformen, 2009). 

Den politiske aftale kommer til udtryk ved en præcisering af denne formulering i den 
oprindelige stx-bekendtgørelse fra 2004: 

Skolen indhenter tidligst den 1. december i grundforløbet elevernes ønsker om 

studieretning og valgfag… Rektor fordeler eleverne i studieretninger …, så elevernes 

ønsker tilgodeses i videst muligt omfang (Stx-bekendtgørelsen, 2004, § 52). 

Den nye formulering er delvist gengivet i afsnit 7.2.2 i form af uddrag fra § 63 og § 64 i den 

aktuelle stx-bekendtgørelse, og der ses en klar præcisering i form af 1) krav om et reelt valg af 

studieretning, 2) krav om oplysning af eleverne under grundforløbet om det reelle valg samt 3) 

krav om en skriftlig tilkendegivelse fra eleverne om deres studieretningsvalg. 

Som supplement til kravet om evalueringer af gymnasiereformen giver politikerne Undervis-

ningsministeren juridisk bemyndigelse til at føre tilsyn med gymnasierne: 

Undervisningsministeren kan indhente alle nødvendige oplysninger fra skolerne om 

uddannelserne, eleverne og personalet, herunder foranstalte besøg på skolerne, med 

henblik på gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik og kan fastsætte nærmere 

regler herom (Gymnasieloven 2010, § 38). 

Dermed har centraladministrationen et kontrolredskab, som potentielt kunne udnyttes til at 

følge gymnasiernes implementering af de præciserede krav mht. studieretningsvalg. Der 

kunne for eksempel stilles krav om indberetning til ministeriet af hvor stor en procentdel af 

1.g-eleverne, der skifter studieretning i forbindelse med studieretningsvalget sidst i grund-

forløbet, og hvor stor en procentdel af eleverne, der får opfyldt deres 1. prioritet, 2. prioritet 

osv. i forbindelse med studieretningsvalget. Sådanne indberetninger kunne give anledning til 

en nærmere dialog mellem ministeriet og gymnasier, hvor frekvensen af studieretningsskift 

er lav, idet ministeriet kunne interessere sig for, hvorledes gymnasierne sikrer, at eleverne er 

orienterede om den reelle valgmulighed vedrørende studieretning, og at elevernes ønsker om 

studieretning tilgodeses i videst muligt omfang. De gennemførte interviews med ministerielle 

embedsmænd giver dog ikke anledning til at forvente kontrol af en sådan karakter i forhold til 

studieretningsvalget. For det første er embedsmændenes ageren ret tæt koblet til en konkret 

interesse fra politikerne: 

Hvis ministeriet og politikerne, som det var tilfældet i forbindelse med evalueringen 

efter første gennemløb og ved justeringsforhandlingerne i foråret 2009, får kendskab til, 

at der er noget ved studieretningsvalget, som i hvert fald nogen steder ikke fungerer 

godt nok, og der er elever, der synes, at de ikke får mulighed for, at blive placeret på den 

studieretning, de gerne vil, … så kommer det op som et politisk tema, og så bliver det 

mejslet ud en gang mere, at det her skal altså fungere. Så læner politikerne sig 
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selvfølgelig tilbage igen og siger: ”Nå, så regner vi sådan set med, at det her fungerer”. Så 

må man selvfølgelig også vende tilbage til det på et senere tidspunkt, hvis det bliver et 

politisk tema (Embedsmand 1). 

Der lægges i ovenstående og tilsvarende udsagn i de gennemførte interviews op til, at 

embedsværket vil forholde sig afventende i forhold til studieretningsvalget, hvis der ikke er 

en politisk udfarende kraft. Dette hænger bl.a. sammen med, at politikerne har været 

præsenteret for anbefalinger fra evalueringen af det første gennemløb af gymnasiereformen 

samt Følgegruppen, hvoraf det klart fremgår, at det er nødvendigt at fjerne forhåndstilkende-

givelsen vedrørende studieretningsvalg. Som konsekvens af, at politikerne fastholder 

forhåndstilkendegivelsen, har de ud fra et embedsmandsperspektiv selv skabt grundlaget for, 

at en implementering af det reelle studieretningsvalg svækkes. Dermed kommer vi til det 

andet centrale element i embedsmændenes tilbageholdenhed mht. kontrol af studieretnings-

valget – nemlig det forhold, at bekendtgørelsen på direkte foranledning af politikerne (jf. citat 

øverst s. 27) efterlader et betydeligt fortolkningsrum til rektorerne: 

Det er meget svært at påvise, at nogen sådan direkte overtræder reglerne. Det havde 

været nemmere, hvis man havde haft knivskarpe regler, og det havde været nemmere, 

hvis der ikke havde været en forhåndstilkendegivelse… Reglerne hænger jo sammen 

med den politiske udmelding, som senest kom ved aftalen om justeringen af 

gymnasiereformen (Embedsmand 2). 

I ovenstående henvises til en tvetydighed, som Winter og Nielsen genfinder i mange officielle 

politiske målformuleringer og lovgivninger (Afsnit 6.1.6). Dette betyder, at det er svært at 

fastsætte en evalueringsstandard for en implementeringsanalyse – og dermed besværliggøres 

tilsynet med gymnasierne33. 

For det tredje er de to embedsmænd klart præget af en udvikling i den offentlige sektor, hvor 

stadig flere beslutninger placeres decentralt, og de er samtidigt eksponenter for det, Klausen 

kalder et tillidsbaseret system, hvor der fx er tillid til skoleledernes evne til at finde gode 

løsninger og til samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier: 

Om man så skal have politikere til at gå så meget ned i skolens hverdag, at de skal 

bestemme, hvordan processen skal fungere ude på den enkelte institution, det kan jeg 

personligt godt være lidt i tvivl om. Det synes jeg egentlig, man skal overlade til kloge 

skoleledere at finde ud af, hvordan man bedst gør. Men signalerne skal være der fra 

politisk side, og det er også det, de har givet. Der skal være skiftemulighed efter 

grundforløbet, og sådan er det, men ellers hvordan man tilrettelægger det, det må man 

selv rode med på skolerne (Embedsmand 1).  

Jeg tror, at den politiske virkelighed er sådan, at ingen vil stramme. Alle vil slække, og 

derfor tror jeg, at den politiske virkelighed vil være, at skolerne i endnu højere grad får 
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 Tilsynet med gymnasierne kan desuden være præget af, at der gennem de senere år i Undervisningsministeriet 
er foretaget personalemæssige besparelser og organisatoriske omlægninger samtidigt med, at der har været 
skiftende ministre med forskellige politiske dagsordener. Disse forhold nævnes dog ikke af de to interviewede 
embedsmænd. 
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lov til selv at definere, hvordan de vil gøre det… Som led i det kunne være, at skolerne 

selv bestemte, hvor langt grundforløbet skulle være - eventuelt nul. Vi ved jo ikke endnu, 

om det er politisk realistisk, men det ville være det logiske næste skridt … Altså, de 

beslutninger, der har været, har alle sammen handlet om øget liberalisering, og det 

næste fornuftige skridt i en øget liberalisering af, hvordan man tilrettelægger 

grundforløbet, ville være at gøre længden af det frit… 

Det langsigtede perspektiv er, at folkeskolerne gradvist … vil blive bedre og bedre til at 

vejlede eleverne i, hvad den gymnasiale faglighed er i de forskellige studieretninger. Så 

jeg ser det egentlig som et projekt, der handler mere om at få lokale folkeskoler og 

gymnasier til at samarbejde meget tættere om at få overgangen mellem det ene system 

og det andet system til at blive meget, meget enklere. Så kan vi fjerne den diskussion, 

som vi jo også havde med gymnasiereformen i sin tid, om at man gerne ville have et 

grundforløb, for at eleverne skulle møde gymnasiets faglighed, fordi grundskolen jo ikke 

helt var i stand til, at forklare den faglighed (Embedsmand 2).  

Udsagnet om at overlade til ’ kloge skoleledere’ at finde en hensigtsmæssig løsning kan ifølge 

Winter og Nielsen (Afsnit 6.1.4) sammen med signalerne om, at der ikke vil blive gennemført 

kontrol på området, ses som et eksempel på en principal-agent-relation præget af tillid til, at 

professionelle normer vil regulere adfærden i en ønskværdig retning. Om graden af tillid er 

berettiget behandles i forbindelse med elevperspektivet i afsnit 7.6. 

De gennemførte interviews med de ministerielle embedsmænd og Rektorforeningens 

formand viser i øvrigt, at der ikke i forhold til studieretningsvalget eksisterer en såkaldt fixer 

(Mazmanian & Sabatier 1989, s. 269ff), idet der ikke i form af fx en central placeret 

embedsmand, en politiker eller Rektorforeningens formand er en person med gennemslags-

kraft, der er positivt engageret i implementeringen af studieretningsvalget. En sådan person 

ville kunne tage ansvar og problematisere de mange forlydender i sektoren om, at 

studieretningsvalget håndteres meget forskelligt og på kant med loven, og bidrage til en 

vedvarende opmærksomhed i forhold til temaet studieretningsvalg. En del af forklaringen på 

den manglende fixer kan være, at der ikke i det nuværende uddannelsesudvalg i Folketinget 

sidder politikere, der var med tilbage i 2003, hvor gymnasiereformen blev skabt. 

7.3. Naturvidenskab og studieretningsvalget 

Ifølge den integrerede implementeringsmodel er politikformuleringen inden for et specifikt 

område præget af de socioøkonomiske randbetingelser. Som en del af baggrunden for 

gymnasiereformen var der i de nordiske lande i årene op til reformen politisk opmærk-

somhed på, at der var brug for at øge interessen for og rekrutteringen til de naturviden-

skabelige uddannelser (Nordisk Ministerråd 2001, s. 11). En arbejdsgruppe nedsat af Under-

visningsministeren konkluderede bl.a. således om forholdene i Danmark: 

Der er alvorlig risiko for, at borgere uden et naturvidenskabeligt almendannende 

grundlag for at deltage i den demokratiske debat og beslutningsproces bliver 

marginaliserede… En stigende mangel på arbejdskraft inden for en række naturfaglige 

uddannelsesområder kan hæmme udvikling af nye højteknologiske vækstområder… Det 

er arbejdsgruppens opfattelse, at rekrutteringsudfordringen må tages seriøst i en 
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national strategiplan og i sig selv er tilstrækkelig alvorlig til at fordre politisk handling 

(Andersen 2003, s. 22ff). 

Den politiske aftale om gymnasiereformen afspejler den omtalte opmærksomhed på at styrke 

det naturvidenskabelige område, idet en del af forligsteksten lyder: 

Det er … afgørende for fremtidens demokratiske beslutningsprocesser, at borgerne får 

en øget forståelse for den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling. Derfor skal 

dette aspekt have en styrket position i dannelsesdimensionen i de gymnasiale 

uddannelser (Politisk aftale om gymnasiereform 2003).  

Det fremgår af interviews med både embedsmænd, Rektorforeningens formand og rektorer, 

at der blev opereret med en kausalteori baseret på et ræsonnement om, at man ved at give 

naturvidenskab en passende stærk position i grundforløbet34 kunne rekruttere flere elever til 

de naturvidenskabelige studieretninger ved studieretningsvalget35: 

Det var en af de politiske præmisser, at man ved at have et grundforløb efterfulgt af et 

reelt studieretningsvalg håbede at få nogen til skifte fra de samfundsfaglige områder 

over i naturvidenskab … Vi skulle rekruttere til det område (Embedsmand 2). 

Der var helt, helt åbenlyst en dagsorden, der handlede om at få nogen via grundforløbet 

til at skifte over til naturvidenskab … Den succes har været til at overse … hvis vi ser på 

landsbasis, så kom der ikke den vækst i naturvidenskabsinteresserede elever, og jeg 

mener også, at det er naivt at tro (Rektor B). 

Tesen for grundforløbet var, at når de kom direkte fra grundskolen, så valgte de … ikke 

naturvidenskab … Så hvis de gik der et halvt år og blev socialiseret i det naturviden-

skabelige grundforløb, så ville de alle sammen blive naturvidenskabelige og ingeniører … 

men det har jo erfaringsmæssigt vist sig ikke at holde (Kuhlman, Rektorforeningen). 

Ovenstående viser, at rektorerne forholder sig temmelig kritisk til kausalteorien vedrørende 

rekruttering til naturvidenskab. Men det kunne tænkes, at den måde, hvorpå skolerne har 

introduceret faget naturvidenskabeligt grundforløb og implementeret studieretningsvalget, 

                                                           
34 Bl.a. ved at introducere faget ’naturvidenskabeligt grundforløb’, som i sin formålsparagraf indeholder 

passagen ’Endelig skal elevernes nysgerrighed og engagement inden for det naturfaglige område understøttes og 

fremmes’ (stx-bekendtgørelsen 2010, bilag 45). 
35 Dansk Industri udtrykte i reformprocessen en klar interesse for at få styrket det naturvidenskabelige område, 

og de forudså i deres høringssvar til gymnasiereformloven netop risikoen for ikke at kunne rekruttere til 

naturvidenskab, hvis eleverne på forhånd var sporet ind på en bestemt studieretning gennem en forhånds-

tilkendegivelse af ønske om studieretning: 

DI ser den nye struktur med grundforløb og studieretninger som en tiltrængt fornyelse af især det almene 

gymnasiums nuværende linjedeling, som er utidssvarende i forhold til arbejdsmarkedets behov for studenter 

med kompetencer i både sprog og naturvidenskab… Ved valg af studieretning anbefaler DI, at dette først sker i 

løbet af grundforløbet, så eleverne vælger på baggrund af reelt kendskab til gymnasiefagene og de krav, der 

stilles til gennemførelse af en gymnasial uddannelse (Dansk Industri 2003).  
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kan have indflydelse på, at man ikke ser en klar rekrutteringseffekt til de naturvidenskabelige 

studieretninger.  

Man må således konkludere, at der fra politikernes perspektiv var en forventning om, at 

implementering af studieretningsvalget sammen med en række indholdsmæssige elementer i 

gymnasiereformen kunne føre til øget rekruttering til de naturvidenskabelige studieretninger 

i form af studieretningsskift i forlængelse af grundforløbet. Ifølge den evaluering, som 

Danmarks evalueringsinstitut har gennemført (Danmarks evalueringsinstitut 2009, s. 52), og 

ovennævnte rektorer forekommer det dog ikke at være tilfældet. Årsagen dertil kan ikke 

afklares på det foreliggende grundlag. 

7.4. Tolkning af implementeringskrav vedr. studieretningsvalget 

I forlængelse af naturvidenskabsproblematikken og i lyset af det tidligere omtalte tolknings-

rum, som stx-bekendtgørelsen giver rektorerne i forhold til studieretningsvalget, forekommer 

det forud for en nærmere analyse af, hvorledes studieretningsvalget på de tre undersøgte 

gymnasier faktisk implementeres, relevant at spørge: Hvad kendetegner som minimum en 

implementering af stx-bekendtgørelsens krav i forhold til studieretningsvalget? Svaret på 

dette spørgsmål udgør selvsagt en tolkning af bekendtgørelsen36. En tolkning, som skal 

foretages af alle rektorer på landets gymnasier, og som naturligvis kan gøres til genstand for 

diskussion. 

Implementering af politikken, som den er udtrykt i stx-bekendtgørelsen, omfatter ifølge 

undersøger som minimum opfyldelse af fire betingelser (jf. § 63-64 i stx-bekendtgørelsen; 

afsnit 7.2.2): 

1) Strukturbetingelse: Der laves en struktur for grundforløbet, der som minimum sikrer, 

at det ikke er forbundet med store faglige omkostninger at skifte studieretning. Det 

betyder, at langt det meste af grundforløbet skal være ens for alle elever.  

Baggrunden for denne betingelse er bl.a. samtaler på undersøgers eget gymnasium 
med adskillige elever, der et stykke inde i grundforløbet ønsker at skifte sprogfag, og 
elever, der lidt inde i studieretningsforløbet ønsker at skifte mellem to studieretninger, 
som adskiller sig ganske lidt fra hinanden. Samtalerne har vist, at det giver anledning 
til betydelig bekymring hos eleverne, hvis de skal indhente undervisning i et fag, som 
de ikke har haft. Den erfaring understøttes af en spørgeskemaundersøgelse, der viser, 
at relativt mange stx-ledere (21 %) er enige eller overvejende enige i at forskelle i 
grundforløbet i de enkelte klasser betyder, at det i praksis bliver vanskeligt at skifte 
klasse i forbindelse med det endelige studieretningsvalg (Danmarks evaluerings-
institut 2009, s. 49). Hvis ovennævnte strukturbetingelse ikke er opfyldt, kan der ikke 
siges at foreligge en reel valgmulighed for eleverne – jf. § 63 i stx-bekendtgørelsen (se 
afsnit 7.2.2). 
Man kan i forhold til ovenstående betingelse med henvisning til de forvaltnings-
mæssige grundsætninger (Afsnit 6.1.4) indvende, at der lægges op til en tilsidesættelse 
af lighedsgrundsætningen, idet det af stx-bekendtgørelsens § 15 fremgår, at eleverne 
skal erhverve specifik faglig indsigt i væsentlige fagområder, der passer til forhånds-
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 En sådan tolkning er ifølge Winter og Nielsen ofte påkrævet – jf. afsnit 6.1.6. 
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tilkendegivelsen om ønsket studieretning. Men det forekommer ikke rimeligt at 
sidestille erhvervelsen af studieretningsspecifik viden med et reelt studieretningsvalg, 
idet det reelle studieretningsvalg er klart tydeligst betonet i de politiske aftaler. Der er 
således ikke grundlag for at benævne de to forhold som ’væsentligt lige’, og den 
forvaltningsmæssige forpligtigelse til at virkeliggøre lovgivernes intentioner tilsiger, at 
strukturbetingelsen skal opfyldes – jf. princippet for vægtning af lovlige hensyn (Afsnit 
6.1.4). 

2) Orienteringsbetingelse: Eleverne orienteres om de studieretninger, som de kan 

vælge mellem, om at de har et reelt valg samt om konsekvenserne af deres valg – fx om 

dannelse af andre klasser i studieretningsforløbet. Eleverne orienteres ligeledes om 

opfyldelsen af strukturbetingelsen, så det står klart, at de kan skifte studieretning efter 

grundforløbet uden store faglige omkostninger37. 

3) Valgbetingelse: Tidligst i december i grundforløbet gennemføres det egentlige 

studieretningsvalg, hvor eleverne skriftligt tilkendegiver et valg, der mindst står 

mellem de studieretninger, skolen udbød i forbindelse med elevernes ansøgning om 

optagelse på gymnasiet. Det skal stå klart for eleverne, at det reelle valg foretages i 

december, ikke tidligere. 

4) Konsekvensbetingelse: Som konsekvens af elevernes valg fordeles eleverne i studie-

retningsklasser, så den samlede elevgruppes ønsker inden for de givne rammer 

tilgodeses i videst muligt omfang. De forvaltningsmæssige grundsætninger tilsiger, at 

der i den forbindelse udøves et pligtmæssigt skøn, hvilket betyder, at man ikke må 

sætte skøn under regel ved at bruge tommelfingerregler frem for individuelle 

afvejninger (Afsnit 6.1.4). Det betyder fx, at man ikke konsekvent må afvise elevønsker 

om optagelse på en specifik studieretning med simpel henvisning til, at der er 28 andre 

elever i klassen. 

7.5. Gymnasiernes implementeringsadfærd 

I dette afsnit belyses den faktiske implementeringsadfærd i forhold til studieretningsvalget, 

som udvises af de tre gymnasier, der indgår i undersøgelsen. Først sammenholdes med de fire 

implementeringsbetingelser i forrige afsnit og dernæst analyseres skolernes adfærd og 
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 Som supplement til minimumsbetingelserne vil det være passende at orientere om tiltag fra skolens side, der 
gennemføres med henblik på at etablere gode sociale relationer i de nye klasser i studieretningerne. Dette skal 
medvirke til, at eleverne vælger efter faglige interesser og mindre efter sociale interesser. Desuden bør der 
orienteres om skolens tiltag/tilbud med henblik på at reducere ulemper i forbindelse med skift af studieretning. 
Fx har en elev, der skifter fra en naturvidenskabelig studieretning, hvor hun har haft tysk, til en sproglig 
studieretning, hvor eleverne har haft spansk, brug for et intensivt kursus, så hun kan erhverve de 
spanskkompetencer, som en del af hendes nye klassekammerater har opnået i grundforløbet. Undersøgeren har 
praksisbelæg for dette, idet han har ansvaret for valgprocessen på gymnasium C. Det opleves ofte, at elever 
forespørger hos studievejledere og ledelsen om støtte ved skifte til en studieretning, hvor eleven får fag, der 
allerede er igangsat på den pågældende studieretning. Der stilles ikke i bekendtgørelser krav om sådanne sociale 
og faglige tiltag, men for gymnasieelever spiller det en vigtig rolle for oplevelsen af at have en reel mulighed for 
at skifte studieretning, at der forefindes sådanne. Belæg for dette findes i evalueringer af grundforløbet på 
gymnasium C, hvor cirka 10 % af eleverne anfører, at det største problem ved grundforløbet er, at klasserne 
brydes op ved indgangen til studieretningsforløbet. 
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rektorernes udsagn i lyset af de generelle mønstre, der er beskrevet i afsnit 6.1.3-5 for 

offentlige organisationer og markarbejdere. 

7.5.1. Sammenligning af adfærd med implementeringsbetingelserne 

Med udgangspunkt i interviews med rektorer og elever samt ved studier af gymnasiernes 

hjemmesider er det afdækket, i hvilken grad de i undersøgelsen medvirkende gymnasier lever 

op til de angivne betingelser for passende implementeringsadfærd i forhold til afvikling af 

studieretningsvalget. 

De tre rektorer tilkendegiver, at strukturbetingelsen er opfyldt på deres skole. Dog er 

undervisningen på tværs af de forskellige grundforløbsklasser på gymnasium B kun delvist 

koordineret, og rektor giver udtryk for, at man gennem tiden bevidst har øget forskellen på de 

forskellige grundforløbsklasser: 

Det der med at profilere det er jo noget, vi begyndte mere og mere at indføre, fordi vi 

simpelthen kunne se, at vi endte i større og større problemer med flere og flere elever, 

der ville flytte, og større og større usikkerhed osv. Derfor begyndte vi også at profilere 

tydeligere i et håb om at få færre skift. Men så er det klart - der er vi så i virkeligheden 

inde i et opgør med den oprindelige politiske ide med hele reformen (Rektor B). 

Undersøger: Så I vidste godt, at det var mod intentionen, men I gjorde det alligevel? 

Ja, altså af mange grunde, men også af hensyn til eleverne, fordi eller nej, det var også af 

administrative grunde. Det var simpelthen for at begrænse det der skiftehelvede, som 

der er ved jul, hvor vi også kom ud i det. Så er der en række elever, hvis ønsker man ikke 

kan opfylde, fordi tingene ikke kan gå op. Så står man der. Så er de ude i anden og måske 

tredje prioritet osv., og så har vi de der grædende elever og ikke mindst deres mødre i 

telefonen osv., osv. Det var simpelthen ikke til at holde ud (Rektor B). 

Det fremgår, at man på gymnasium B bl.a. er gået på kompromis med strukturbetingelsen for 

at aflaste administrationen. Dette kan ifølge Raae betegnes som en bufferingmekanisme, der 

kan være kendetegnet ved, at man i organisationen går på kompromis med visse forhold for at 

beskytte centrale processer mod eksterne forstyrrelser og belastninger (Raae 2008, s. 134). 

Ifølge Raae er buffering ikke nødvendigvis en negativ eller uhensigtsmæssig mekanisme (Raae 

2008, s. 135). Det perspektiv kan i den aktuelle forbindelse anlægges ud fra et oplevet behov 

for at aflaste en administration, der befinder sig under et stærkt pres som følge af en 

omfattende gymnasiereform, der ændrer såvel indhold som struktur på gymnasierne, 

kombineret med en kommunalreform, der har gjort gymnasierne til selvejende institutioner. 

Mazmanian og Sabatier konstaterer ligeledes, at organisationens rammebetingelser kan 

svække implementeringen af en specifik politik, såfremt andre udfordringer forekommer 

mere presserende: 

(V)ariation in socioeconomic conditions can affect perceptions of the relative 

importance of the problem addressed by a statute or other basic policy decision. To the 

extent that other … problems become relatively more important over time, political 

support for allocating scarce resources to the original statute is likely to diminish 

(Mazmanian & Sabatier 1989, s. 30-31). 
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Den komplementære proces til buffering er bridging, der er kendetegnet ved, at forandrede 

krav fra omverdenen opfattes og kanaliseres ind i organisationen (Raae 2008, s. 135). I 

forhold til studieretningsvalget er bridging kendetegnende for gymnasium C. Dette kommer fx 

til udtryk ved, at grundforløbet er helt ens for de forskellige klasser, og der er klare aftaler 

mellem lærerne i de enkelte fag om, hvilke stofområder og faglige kompetencer der arbejdes 

med i grundforløbet.  

I forhold til orienteringsbetingelsen er gymnasiernes implementering ganske forskellig. På 

gymnasium C gennemfører studievejlederne nogle måneder inde i grundforløbet grundige 

orienteringsrunder i de enkelte klasser, hvor eleverne præsenteres for deres mulighed for 

valg af studieretning. Desuden afholdes der af faglærere særlige orienteringslektioner, hvor 

eleverne kan høre om fag, som de ikke har i grundforløbet, og som udgør en del af den 

studieretning, som de overvejer at vælge. Endeligt signaleres det klart på gymnasiets 

hjemmeside, at valget af studieretning først sker ved afslutning af grundforløbet, og at elever-

nes valg har konsekvenser: 

Alle elever tilkendegiver, hvilken studieretning de ønsker at følge i forbindelse med 

deres ansøgning til gymnasiet. Der er tale om et foreløbigt valg! Først ved afslutningen af 

grundforløbet foretager du dit endelige valg af studieretning. For at sikre, at du kan 

vælge en anden studieretning end den du oprindelig angav, er undervisningen i 

grundforløbet tilrettelagt sådan, at alle elever har de samme muligheder. 

Der er mange studieretninger at vælge mellem, men ikke alle studieretninger oprettes. 

Elevernes endelige studieretningsvalg er afgørende for, hvilke studieretninger der 

oprettes (Hjemmeside, Gymnasium C). 

De to rektorer på gymnasium A og B giver udtryk for, at der ikke gennemføres en særlig 

orientering af eleverne om studieretningsvalget, fx således: 

Undersøger: Har I en procedure, hvor elever orienteres om valget af studieretning eller om 

de forskellige studieretninger? 

Nej, nej, vi puster ikke det der op. Nej det gør vi ikke. De får besked på, at nu skal de 

vælge. De får et spørgeskema i Lectio, og så skal de melde ind, om de fastholder 

studieretningen eller de ønsker at skifte (Rektor A). 

Interviews med to elever fra gymnasium B bekræfter et tilsvarende billede, idet de begge 

giver udtryk for, at de ikke blev orienteret af studievejledere eller andre om studie-

retningsvalget.  

Hvis elever på gymnasium A eller B eller deres forældre før eller under grundforløbet skulle 

ønske at orientere sig om studieretningsvalget, er der ikke information at hente på skolernes 

hjemmesider, idet studieretningsvalget slet ikke omtales. På gymnasium A’s hjemmeside 

findes en større håndbog, der er struktureret som et opslagsværk med mulighed for opslag af 

alt muligt vedrørende gymnasieuddannelsen. I håndbogen orienteres om valgfag og 

proceduren i forbindelse med valg af valgfag, men der er intet i håndbogen om studieretnings-

valget. Gymnasiet har tydeligvis foretaget et fravalg af orientering om studieretningsvalget. 
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Man må således konkludere, at to af de tre i undersøgelsen indgående gymnasier ikke 

opfylder orienteringsbetingelsen. 

For at opfylde valgbetingelsen gennemfører alle tre gymnasier selve studieretningsvalget ved, 

at eleverne sidst i grundforløbet får tilsendt et elektronisk spørgeskema i studieadministra-

tionssystemet Lectio. For at imødekomme flest mulige elevønsker foregår valget på gymna-

sium C dog i to runder, idet eleverne i første omgang vælger mellem alle de studieretninger, 

som skolen udbød i forbindelse med elevernes ansøgning om optagelse på gymnasiet. Derpå 

frasorteres de studieretninger, der vælges af færrest elever, hvorpå det endelige studie-

retningsvalg foretages. På gymnasium A og B modtager eleverne uden nærmere orientering 

det omtalte spørgeskema. Rektor A signalerer tydeligt, at man modstræbende opfylder 

bekendtgørelseskravet: 

Eleverne får et spørgeskema i Lectio, og det bliver meldt ud, at de skal vælge eller 

bekræfte deres studieretningsvalg. Det skal vi jo ifølge loven, så der er ikke så meget at 

gøre, så det gør vi (Rektor A). 

Imidlertid signalerer både gymnasium A og B på anden vis, at elevernes valg af studieretning 

foretages før, de begynder på gymnasiet. Rektorerne beskriver nemlig en optagelsesproce-

dure, hvor kommende elever, der har valgt en studieretning, hvortil der ikke er tilstrækkelig 

ansøgere, bliver kontaktet telefonisk. Eleverne får i den forbindelse at vide, hvilke studie-

retninger der bliver oprettet, og de skal så ønske sig ind på en af disse. Dette billede bekræftes 

af én af eleverne fra gymnasium B: 

De ringede og sagde, at den studieretning, som jeg havde valgt, ikke var blevet oprettet, 

og så kom jeg så ind på science i stedet for, for den var blevet til noget ... Der var en 

anden fra min klasse, der også havde valgt den samme som mig, og hun blev selvfølgelig 

også bedt om at komme over på den anden studieretning (Elev 1). 

Når man spørger de to elever fra gymnasium B, hvornår valget af studieretning foregår, 

henviser de begge umiddelbart til perioden før grundforløbet. Så kombinationen af den ned-

tonede valgprocedure sidst i grundforløbet samt dialogen med eleverne under optagelses-

processen om studieretningsvalg gør, at valgbetingelsen i hvert fald ikke fuldstændigt er 

opfyldt på gymnasium A og B. 

Med henblik på at opfylde konsekvensbetingelsen bliver eleverne på gymnasium C fordelt i 

studieretningsklasser således, at flest muligt får opfyldt deres 1. prioritet, og eleverne bliver 

oplyst om, at ingen har fortrinsret til bestemte studieretninger. På gymnasierne A og B har 

elever, der befinder sig på en bestemt studieretning, fortrinsret til denne i forhold til elever 

fra andre klasser, der måtte ønske et studieretningsskift. Man laver således ikke 

forskydninger mellem klasserne, hvor fx nogle elever fra en bestemt studieretning, der som 1. 

prioritet ønsker at blive på den studieretning, i stedet får opfyldt deres 2. prioritet for at 

frigøre plads til en serie andre flytninger mellem klasserne, der samlet vil resultere i 

opfyldelse af flere elevers 1. prioritet. Dermed kan det diskuteres, om man på gymnasium A og 

B i videst mulig omfang tilgodeser den samlede elevgruppes ønsker. Desuden opererer man 
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på gymnasium A og B med reglen ’Man har ret til at blive på en bestemt studieretning’, hvilket 

sætter skønselementet vedrørende opfyldelse af elevernes studieretningsvalg under regel, og 

den praksis er på kant med den forvaltningsmæssige grundsætning om udøvelse af pligt-

mæssigt skøn (Afsnit 6.1.4). 

Samlet kan det konkluderes, at gymnasium C opfylder de fire implementeringsbetingelser 

vedrørende studieretningsvalg, mens det ikke er tilfældet for gymnasierne A og B, der mindst 

har problemer med opfyldelse af orienterings-, valg- og konsekvensbetingelserne. 

7.5.2. Studieretningsvalget sammenlignet med typiske implementeringsmønstre 

Hvordan forklarer rektorerne den måde, hvorpå de implementerer studieretningsvalget? 

Hvilke prioriteringer og mål begrunder rektorernes valg? Hvordan forholder disse forklarin-

ger og prioriteringer sig til mere generelle implementeringsmønstre i offentlige organi-

sationer? I forhold til sidstnævnte spørgsmål blev der i form af bufferingbegrebet peget på en 

typisk mekanisme, der kan medvirke til forståelse af skolernes ageren, og i det følgende vil 

der blive set nærmere på nogle generelle politikimplementeringsmønstre sammenholdt med 

den aktuelle problemstilling. 

7.5.2.1. Implementering af studieretningsvalget i et interesseplejeperspektiv 

Rektorerne på gymnasierne er fagprofessionelle38, idet de (typisk) er udnævnt som nogle af 

de bedste blandt ligemænd – primus inter pares – med den samme fagprofessionelle 

uddannelse som lærerne (Abrahamsen 2004, s. 101). De tre rektorer, der indgår i den 

foreliggende undersøgelse, har alle solid erfaring som fagprofessionelle gymnasielærere, og 

ifølge Winter og Nielsen kan de være tilbøjelige til at udvikle deres egen opfattelse af, hvilke 

opgaver organisationen skal tage sig af, og hvordan problemerne skal løses (Afsnit 6.1.3). De 

har med andre ord en substantiel interesse for den politik, der føres på gymnasieområdet. I 

forhold til studieretningsvalget udtrykker rektorerne på gymnasium A og B sig således: 

Socialiseringseffekten er et vigtigt argument mod opbruddet. Nu har de været sammen 

med nogle, og dem vil de jo nødigt miste, de kammerater. Nu i den store maskine her har 

de oplevet, at de føler sig trygge i en klasse, og så skal de starte forfra i en ny klasse… 

Det sociale fællesskab, er det vigtigste, når du er 15-16 år og kommer ind i en stor skole. 

At man har et sted, hvor man føler sig tryg … det tror jeg er det vigtigste. Vi kan se, at 

nogle af de der skift, det har også noget at gøre med, at de ikke er faldet til eller ikke har 

fundet nogle kammerater i den klasse… 

Hvis man ikke laver hele studieretningsklasser, hvis man [lader eleverne vælge mere 

frit] og laver mange blandede studieretningsklasser, så forsvinder studieretnings-
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 En fagprofessionel defineres som en person, der varetager en profession i form af at have et særligt arbejde, 
der udføres på en særlig måde: 1) Personen har gennem en specialiseret teoretisk og videnskabeligt funderet 
viden opnået autorisation til at besidde en bestemt type stilling (fx gymnasielærer) – dvs. der er tale om et 
beskæftigelsesmonopol. 2) Personen har (relativ) autonomi i form af planlægning, gennemførelse og vurdering 
af eget arbejde. 3) Personen bekender sig til et højere formål (fx at bidrage til den bedste faglige og personlige 
uddannelse af generationer af gymnasieelever), som er overordnet i forhold til egeninteresser, og personen 
anerkendes af det omgivende samfund som troværdig (autentisk) og med social legitimitet (Hjort 2010). 
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gymnasiet og bliver til et valggymnasium. Og så falder hele ideen til jorden, for så kan 

man ikke rigtig lave synergi mellem fællesfag og studieretningsfag (Rektor A). 

Med studieretningsvalget er det for eleverne blevet helt uoverskueligt. Jeg synes, det er 

noget pjat … Jeg tror ikke, at det giver den store lykke eller tilfredshed hos eleverne at 

kunne vælge frit hele tiden … det er ikke fremmende for kvaliteten, den akademiske 

kvalitet i uddannelsen… 

Jeg er ikke og har ikke været begejstret for det halve år [altså grundforløbet]. Jeg ville 

nok foretrække, at man startede med at vælge, det man nu vil … Altså, jeg synes vi har 

fået noget, som jeg har karakteriseret som et valghelvede … for eleverne. De er så meget i 

tvivl, og de går jo rundt og ved ikke, hvad de skal vælge (Rektor B). 

Ovenstående tilkendegivelser er eksempler på, at rektorerne fra gymnasium A og B har en 

prioritering af substantielle mål, der adskiller sig noget fra de politiske mål. Rektor A og B 

lægger begge stor vægt på elevtrivsel gennem socialisering og faglig synergi, og de ser 

studieretningsvalget – og målet om at eleverne skal kunne vælge frit – som en forstyrrelse i 

forhold til disse fokuspunkter. Rektor B betoner ligefrem det negative ved selve elevernes 

valgproces. Som modsætning hertil udtrykker rektor fra gymnasium C tydelig enighed i 

forhold til målet om reelt studieretningsvalg: 

Jeg har længe været tilhænger af et basisår og så en grenbygning ovenpå, … så man 

kunne ophæve skellet imellem sproglig og matematisk linje gennem et basisår, hvor man 

skulle tilegne sig nogle grundfærdigheder, lære at gå i gymnasiet, lære at lave 

projektarbejde, … og så først derefter vælge, hvilken gren man vil bygge ovenpå… 

Er der noget, eleverne tænder på, så er det jo det frie valg. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at 

i elevhovederne – og sikkert også i mange forældres hoveder – betyder rigtig meget, at 

man har oplevelsen af selv at kunne vælge… 

I forhold til den faglige dimension, så er der selvfølgelig noget bøvl i og med, at der sker 

lærerskift og elever kommer ud og ind på holdene, men jeg tror ikke, der er faglige 

omkostninger ved det … 

Med hensyn til både det faglige og det sociale, så er studieretningsforløbet en ny start, og 

for nogle er det positivt, de vil gerne noget nyt… 

Hvis vi lavede de endelige studieretningsklasser fra begyndelsen, så ville der være 

studieretninger, som ikke blev oprettet. Det typiske eksempel er den klassisk-sproglige 

studieretning, som ville være stendød, hvis det var elevernes valg ved indgangen til 

gymnasiet, der var afgørende (Rektor C). 

Af citatet fremgår, at rektor fra gymnasium C ligeledes vægter elevhensyn og faglighed højt, 

men han når frem til en ganske anden konklusion end de to andre mht. betydningen af 

studieretningsvalget. I øvrigt fremgår det, at studieretningsvalget for rektor C har den positive 

effekt, at visse fag sikres overlevelse i gymnasiet, hvilket ligeledes er udtryk for en politisk 

substantiel interesseprioritering, der harmonerer med gymnasiereformen. 

Der er ligeledes institutionelle interesser på spil i forbindelse med studieretningsvalget, idet 

elevernes valg af studieretning har betydning for gymnasiernes økonomi: 
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Hvis vi bare lader dem vælge frit, så får man jo altså nogle spredte valg, som ikke går op 

med 28. Så må man skuffe nogle og presse dem ind i nogle studieretninger eller smadre 

skolens økonomi… 

Handelsgymnasiet de er meget bundlinjetænkende, … og de har et mere afslappet 

forhold til, om der er 36 i en klasse. Det samme på HTX (Rektor A). 

Dermed peger rektor A på en central problemstilling i alle offentlige organisationer – nemlig 

balancen mellem et økonomisk og fagligt hensyn. Hvis gymnasiernes ressourcer ikke var 

begrænsede, kunne man oprette flere små studieretningsklasser og dermed imødekomme 

flere elevers studieretningsønsker. Rektorforeningen forsøgte bl.a. gennem sit høringssvar til 

den oprindelige lov om gymnasiereformen at skaffe en øget ramme, så problemets omfang 

kunne reduceres: 

De ressourcemæssige rammer, der i lovforslaget … er angivet for antallet af studieret-

ninger, herunder blandede studieretninger og for antallet af valgfag, gør det i praksis 

vanskeligt for elever at skifte … mellem det almene gymnasiums studieretninger efter 

introduktionsforløbet. 

Med de givne begrænsninger på antallet af studieretninger … vil loven i praksis ikke 

fuldt ud kunne leve op formålet med at imødekomme elevernes interesser og 

valgmuligheder… (Rektorforeningen 2003). 

Rektorforeningen formåede imidlertid ikke at skaffe ekstra ressourcer til oprettelse af mindre 

studieretningsklasser, og konsekvensen er, at gymnasierne har en økonomisk betinget 

institutionel interesse i at begrænse elevernes ønsker om oprettelse af en mangfoldighed af 

studieretninger. Gymnasium C er en meget stor institution39, hvilket giver mulighed for 

oprettelse af mange forskellige studieretninger uden, at det udgør en betydelig økonomisk 

belastning for skolen. Dermed er det ud fra et økonomisk perspektiv lettere for gymnasium C 

end for gymnasium A og B at prioritere elevernes studieretningsvalg højt. 

Endeligt tilkendegiver rektorerne en individuel interesse i forhold til studieretningsvalget, idet 

den manglende mulighed for at opfylde alle elevønsker afstedkommer en række ubehagelige 

arbejdssituationer, hvor man som rektor skal forklare elever og forældre de prioriteringer, 

der er foretaget i forbindelse med oprettelse af studieretninger. Rektor A beretter om 

skuffede elever, der skal have en forklaring, og rektor B taler bl.a. om grædende elever og 

deres mødre (jf. citat i afsnit 7.5.1). Rektor C giver ikke udtryk for at have den samme slags 

problemer, hvilket kan skyldes, at en stor del af processen omkring studieretningsvalget og 

opfyldelsen af elevernes ønsker varetages af en uddannelseschef, der tager de vanskelige 

samtaler med elever og forældre.  

Sammenfattende kan det konstateres, at rektorerne på gymnasium A og B både mht. 

substantielle, institutionelle og individuelle interesser har en vis interessemodsætning i 

forhold til studieretningsvalget – en interessemodsætning, der ikke opleves af rektor på 

                                                           
39

 I skoleåret 2011-12 var der på gymnasium C omkring 510 1.g-elever fordelt i 17 grundforløbsklasser. I 
forlængelse af studieretningsvalget førte det til oprettelse af 17 stamklasser dækkende 19 forskellige 
studieretninger, idet to klasser var såkaldte delte studieretninger. 
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gymnasium C. Ifølge Winter og Nielsen kan sådanne interesseforhold være vigtige elementer i 

en forklaring af de implementeringsproblemer, der blev konstateret i forhold til opfyldelse af 

implementeringsbetingelserne (Afsnit 6.1.3). Dette bekræftes altså af den foreliggende 

undersøgelse, hvor rektorerne, der udtrykker interessemodsætninger, er ledere for gymna-

sier, der ikke fuldt opfylder implementeringsbetingelserne, mens det modsatte er tilfældet for 

rektor C. 

7.5.2.2. Implementering af studieretningsvalget i et markarbejderperspektiv 

I forbindelse med studieretningsvalget vekselvirker rektor og de nærmeste administrative 

medarbejdere direkte med eleverne, og de udøver i den forbindelse et stort skøn. Dermed kan 

rektor karakteriseres som markarbejder (Afsnit 6.1.4), og dette tydeliggøres ved at 

sammenligne studieretningsvalget med de jobkarakteristika, der er angivet i tabel 1 i afsnit 

6.1.4 (bilag 6). På den baggrund kan det undersøges, om rektorerne udviser nogle af de 

karakteristiske adfærdsmønstre, som Lipsky har fundet for markarbejdere, nemlig afværge-

mekanismer til mestring af det krydspres og den ressourceklemme, hvori de befinder sig 

(Afsnit 6.1.5). Der vil i den forbindelse være fokus på gymnasium A og B, idet det er på disse, 

at implementeringsbetingelserne ikke er opfyldte. 

For det første er der afværgemekanismen reduktion af efterspørgsel, og den finder anvendelse 

på gymnasium A og B, idet eleverne gennem manglende opfyldelse af orienteringsbetingelsen 

får begrænset information om de muligheder, hvortil de i princippet har adgang. Samtidigt 

reduceres efterspørgslen på studieretningsskift på de to gymnasier ved, at eleverne udsættes 

for psykologiske omkostninger, såfremt de udnytter muligheden for at skifte studieretning. De 

sociale arrangementer, som skolerne afholder for at ryste eleverne sammen, er nemlig 

placeret i begyndelsen af grundforløbet.  Det betyder, at hvis du som elev er en af de få, der 

skifter studieretning, så skal du tage afsked med en stor gruppe klassekammerater og finde en 

plads i en allerede eksisterende gruppe. På gymnasium C, hvor 35-40 procent af eleverne 

skifter studieretning, afvikles arrangementer over flere dage med henblik på at ryste de nye 

klasser sammen. 

For det andet er der afværgemekanismen rationering af service, som udtrykkes af rektorerne 

fra gymnasium A og B gennem fokus på andre opgaver end det at etablere et reelt 

studieretningsvalg og modifikation af målene. De to betoner og prioriterer nemlig, jf. tidligere 

citater, elevernes faglige udvikling, synergi mellem fagene samt den sociale trivsel og tryghed 

for eleverne, hvilket i en gymnasiesammenhæng er helt legitime mål. 

For det tredje viser diskussionen i afsnit 7.5.1 om den begrænsede opfyldelse af 

konsekvensbetingelsen på gymnasium A og B, at der foregår en vis rutinisering og brug af en 

standardløsning i forhold til studieretningsvalget, idet man fx til en vis grad sætter regel over 

skøn. Lipsky betegner denne afværgemekanisme som automatisering af service. 

Den fjerde afværgemekanisme, der ligeledes til en vis grad karakteriserer håndteringen af 

studieretningsvalget på gymnasium A og B, er kontrol over borgeren. For det første sker der 

nemlig en såkaldt isolering af borgeren (eleven), idet den klart mest dialogorienterede del af 

valgprocessen foregår gennem telefonsamtaler med den enkelte elev, før eleven begynder på 
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gymnasiet. Desuden er der ikke i løbet af grundforløbet, som det er tilfældet på gymnasium C, 

en systematisk kollektiv orientering af eleverne om studieretningsvalget og dets konse-

kvenser. Endeligt har hverken gymnasierne eller eleverne kendskab til, hvorledes andre 

elever oplever studieretningsvalget, idet de ikke har gennemført en evaluering af, hvorledes 

eleverne oplever studieretningsvalget. Når der spørges til en sådan evaluering, svarer 

rektorerne: 

Nej, sådan en har vi ikke lavet, og jeg tror også det vil være svært. Fordi, når man har et 

valg på tusind hylder, så vil elever altid, hvis man spurgte dem, så vil de altid sige: 

’Selvfølgelig skal det være sådan. Det vil vi jo gerne’. Så den er svær at rulle baglæns. Det 

er jeg helt opmærksom på. Men min påstand, som ikke er andet end en påstand, det er 

altså, at gevinsten, som man har opnået dengang, den er stærkt begrænset, hvis den 

overhovedet er der… Hvis vi snakker det akademiske niveau, så tror jeg slet ikke, at 

gevinsten er der, så tror jeg nærmere tværtimod (Rektor B). 

I vores grundforløbsevaluering spørger vi overhovedet ikke til valget af studieretning. Vi 

spørger primært i forbindelse med almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt 

grundforløb40. Det er dem vi evaluerer. Vi evaluerer ikke hele grundforløbet, fordi vi 

opfatter det ikke på den måde. Vi opfatter det som en del af en 3-årig uddannelse, hvor 

de er i en klasse (Rektor A). 

Man må formode, at denne manglende evaluering af studieretningsvalget medvirker til, at der 

ikke afdækkes utilfredshed med, at studieretningsønsker ikke opfyldes, samt til at reducere 

opmærksomheden fra elever, forældre og organisationen selv på en rettighed (reel mulighed 

for valg af studieretning), som eleverne har. Et andet karakteristisk træk ved kontrol over 

borgeren er, at den offentlige myndigheds (gymnasiets) opgavehåndtering præsenteres som 

værende til fordel for borgeren. Den afværgemekanisme anvendes ligeledes af de 

interviewede rektorer, hvilket kommer til udtryk i flere af de citater, som indgår i tidligere 

afsnit, samt af følgende udtalelse:  

Da formålet med at få dem til at blive naturvidenskabelige og til at skifte mellem de 

gymnasiale ungdomsuddannelser har vist sig ikke at have nogen effekt, så er der jo ingen 

grund til på den måde at bevare et grundforløb. Så det vi gør her er, at vi placerer dem i 

studieretninger efter ønske. Kan de ikke lige få opfyldt deres studieretning, så kan vi … 

via valgfagene sikre, at de får nogenlunde de samme fag (Rektor A). 

Heraf fremgår, at rektor præsenterer valgfag som en hensigtsmæssig måde at imødekomme 

elevers ønsker. Men hvis fx en elev har ønsket samfundsfag på A-niveau, kan der være en 

betydelig forskel på at opnå dette A-niveau som elev i en studieretningsklasse, hvor fx fagene 

matematik A, samfundsfag A og naturgeografi B indgår i et tæt samspil, og som elev på et 

valgfagshold, hvor elever fra mange forskellige klasser opgraderer samfundsfag fra B- til A-

niveau uden reel mulighed for samspil med andre fag. 
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Winter og Nielsen anfører, at markarbejderens holdning til målgruppen samt mark-

arbejderens opfattelse af sin rolle i systemet har betydning for implementeringen (Afsnit 

6.1.5). I forhold til det sidste, kan det konstateres, at rektorerne ikke indtager rollen som 

klassiske bureaukrater, der blot ser det som sin opgave at implementere ovenfra kommende 

direktiver. De henter derimod legitimitet i egen faglig ekspertise og er ikke tilbageholdende 

med at vurdere politikernes og ministeriets ideer samt tage konsekvensen af deres egen 

vurdering. Det fremgår fx af ovenstående citat af rektor A og af følgende udsagn: 

Vi tænker på at implementere de politiske intentioner, men det går bare ikke ud over 

loyaliteten overfor eleven, skolen og faget. Og derfor giver man så meget. Man tænker: 

’Det er godt nok et åndsvagt system, men det må i hvert fald ikke gå ud over eleverne’ 

(Rektor B).  

Rektor B tilkendegiver gentagne gange, at eleverne har meget svært ved at håndtere 

valgfriheden: 

For mig er det et valghelvede. Eleverne er så meget i tvivl, og de går jo rundt og ved ikke 

hvad de skal vælge osv., og det jo fordi, der er så forfærdelig mange kombinationer … For 

eleverne er det blevet helt uoverskueligt. Jeg synes, at det er noget pjat. Det er et udslag 

af en Venstre-tankegang om, at man skal kunne vælge frit hele tiden, og jeg tror ikke på, 

at det giver stor lykke eller tilfredshed hos eleverne… 

Vi har tabt noget, fordi der skal være den her valgfrihed, som jeg synes er blevet 

overdreven, og som jeg ikke tror, at eleverne har nogen reel glæde af. Jeg synes, at jeg i 

årenes løb har set alt for mange … ulykkelige elever, som ikke kan beslutte sig og ofte – 

ikke mindst de meget dygtige elever – er så utroligt bange for at begå en valgfejl   

(Rektor B). 

Rektor B taler således på den ene side om et valghelvede for eleverne, idet de har svært ved at 

håndtere valget. På den anden side tror han, at eleverne gerne vil have studieretningsvalget 

(jf. citat s. 40). Praksis på gymnasium B, afspejler, at rektor ønsker at reducere elevernes 

oplevelse af et ’valghelvede’. Dvs. rektors vurdering af ’det gode’ tillægges større betydning 

end et forventet elevønske om maksimal valgfrihed. 

Rektor A udtaler således om elevernes formåen, når der spørges, om der har været en dialog 

med eleverne om afviklingen af studieretningsvalget: 

Nej. Det har været et ledelsesadministrativt udgangspunkt. Jeg ved heller ikke, hvad 

eleverne skulle mene om det. Altså formelt bliver eleverne hørt om, hvilke 

studieretninger vi udbyder, og hvilke valgfag vi udbyder. Men altså, det har de jo ikke 

nogen stor mening om (Rektor A).  

Rektor A tillægger således ikke elevernes eventuelle mening om afviklingen af studieretnings-

valget nogen nævneværdig betydning. Til gengæld kendes denne mening heller ikke, idet 

eleverne blot formelt høres om udbuddet af studieretninger, men ikke om procedurerne ved 

valget heraf (jvf. afværgemekanismen ’reduktion af efterspørgsel’).  

Sammenfattende kan det konkluderes, at man i håndteringen af studieretningsvalget på 

gymnasium A og B genfinder en række af de afværgemekanismer, der er kendetegnende for 
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markarbejderens implementering af politik, når markarbejderen ikke er helt enig mht. mål og 

midler i den vedtagne politik. Dette kommer fx til udtryk ved, at man begrænser informa-

tionen om elevernes ret til et reelt studieretningsvalg, at det er forbundet med psykologiske 

omkostninger for eleverne at skifte studieretning, at man prioriterer andre mål end det reelle 

studieretningsvalg, at man isolerer eleverne i forbindelse med studieretningsvalget, og at man 

ikke evaluerer studieretningsvalget. Desuden kan implementeringen forstås ud fra rektorer-

nes selvopfattelse som faglige eksperter i forhold til drift af et gymnasium, hvor ’det gode 

argument’ vægtes højere end reglerne og elevernes umiddelbare ønsker om valgfrihed. 

7.6. Studieretningsvalget i elevperspektiv 

Målet med indførelsen af studieretningsvalget er at give eleverne mulighed for at vælge en 

studieretning, der passer til deres interesser. Ifølge den integrerede implementeringsmodel 

og ifølge empiriske undersøgelser (Afsnit 6.1.7) har eleverne som målgruppe mulighed for at 

påvirke såvel output som outcome i implementeringen gennem samspil med den implemen-

terende offentlige myndighed. Den foreliggende undersøgelse indikerer, at eleverne ikke 

indgår meget i et sådan samspil. For det første omtales studieretningsvalget ikke i det 

høringssvar, der blev leveret af DGS41 i forbindelse med behandling af gymnasiereformloven 

(DGS 2003). Desuden tilkendegiver de to interviewede embedsmænd fra ministeriet 

samstemmende, at de ikke er bekendt med, at der siden 2003 har været henvendelser fra 

elevorganisationer vedrørende studieretningsvalget, og at de højst sandsynligt ville have hørt 

om sådanne, såfremt de havde eksisteret. Eleverne har altså som målgruppe ikke på nationalt 

niveau indgået i en proces om studieretningsvalget, selv om Danmarks Evalueringsinstitut har 

konkluderet, at forholdene for eleverne kunne være bedre (Danmarks Evalueringsinstitut 

2009, s. 152). 

For det andet fremgår det bl.a. af afsnit 7.5, at eleverne på gymnasium A og B ikke inddrages i 

en dialog om studieretningsvalget, og eleverne har ifølge rektorerne ej heller ytret ønske 

derom. På gymnasium C beskriver rektor elevinddragelsen således: 

Det har været drøftet uformelt, når jeg har holdt møder med elevrådets 

forretningsudvalg. Og så har jeg i den der tidlige fase orienteret om studieretningsvalget 

på elevrådsmøder. Altså om, hvordan det var vi gjorde tingene (Rektor C). 

Men ifølge rektor C har ovennævnte drøftelse ikke givet anledning til påvirkning af processen 

omkring studieretningsvalget, og det skyldes, mener han, at det frie valg på gymnasium C 

passer eleverne godt. Gymnasium C og eleverne har altså, hvad Winter og Nielsen betegner 

som konvergerende interesser. Derimod kan man forestille sig, at interesserne på gymnasium 

A og B er divergerende. I hvert fald tilkendegiver de to interviewede elever fra gymnasium B, 

at de gerne havde været præsenteret for et mere reelt studieretningsvalg: 

Jeg kunne godt tænke mig at have haft chancen for at komme på den studieretning, som 

jeg faktisk havde valgt, før jeg begyndte på gymnasiet. Altså den med biologi og idræt. 

Men den var ligesom ikke i spil, synes jeg, efter jeg var begyndt på gymnasiet (Elev 1).  
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Der kan ifølge Winter og Nielsen (Afsnit 6.1.7) i en vis udstrækning være individuelle forskelle 

på eleverne i forhold til, om eleverne får et reelt studieretningsvalg (jf. output), eller om det 

afgivne studieretningsønske opfyldes (jf. outcome). På gymnasium C oplever man fx, at meget 

ressourcestærke elever i højere grad formår at påvirke opfyldelsen af deres studieretnings-

ønsker. Hvis en elev i første omgang ikke er kommet på den ønskede studieretning, har det i 

praksis betydning, hvorledes klagen over skolens afgørelse fremføres, og hvordan der argu-

menteres. De ressourcestærke elever (og deres forældre) har et sprogbrug og et kendskab til 

vurderingskriterierne, der alt andet lige resulterer i en større gennemslagskraft. Med Winter 

og Nielsens terminologi (Afsnit 6.1.7) har de ressourcestærke elever overskredet den kompe-

tencetærskel, der afholder nogle fra overhovedet at protestere mod gymnasiets afgørelse. 

Winter og Nielsen fremhæver dog, at der gennem de seneste år generelt er sket en 

empowerment af borgerne, idet man i bestræbelsen på responsivitet har indført flere bruger- 

og tilfredshedsundersøgelser (Afsnit 6.1.7). Dette er i forhold til studieretningsvalget, som 

nævnt, ikke sket på gymnasium A og B, men på gymnasium C evalueres studieretningsvalget 

hvert år, idet der spørges til dette i forbindelse med to spørgeskemaundersøgelser, der 

evaluerer hhv. grundforløbet og det samlede gymnasieforløb og inddrager samtlige 1.g- og 

3.g-elever. Gennem flere år har omkring 80 % af 3.g-eleverne tilkendegivet, at placering af det 

endelige studieretningsvalg efter grundforløbet gav dem en god mulighed for at vælge den 

helt rigtige studieretning. Tilsvarende har omkring 75 % af 1.g-eleverne gennem flere år 

tilkendegivet, at de gennem grundforløbet har erhvervet et godt grundlag for valg af 

studieretning. Den tilbagemelding fra 1.g-eleverne er tankevækkende. For selv efter næsten et 

semester på gymnasiet er der altså 25 % af eleverne, der svarer ’I mindre grad’ eller ’Slet ikke’ 

på spørgsmålet ’I hvilken grad har grundforløbet givet dig et godt grundlag for at vælge 

studieretning?’. Hvordan forholder det sig så med de tilsyneladende mange elever, der 

jævnfør denne undersøgelse, samtaler med diverse rektorer om studieretningsvalget og 

undersøgelsen foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstitut 

2009, s. 49) i praksis vælger studieretning på grundlag af grundskolen? Der er grundlag for at 

betvivle, at eleverne allerede fra grundskolen kan blive beredt på at vælge studieretning, med 

mindre der iværksættes en meget stor indsats i forhold til samarbejdet mellem grundskoler 

og de gymnasiale uddannelser. 

Gymnasium C implementerer i højere grad studieretningsvalget end de to øvrige gymnasier. 

Dette sikrer på den ene side eleverne en reel mulighed for at skifte studieretning efter 

grundforløbet. På den anden side betyder det, at mange elever oplever et betydeligt opbrud i 

klassen ved overgangen til studieretningsforløbet, og i evalueringen af grundforløbet på 

gymnasium C udtrykker omkring 10 % af eleverne, at det forhold, som de helst så ændret i 

relation til grundforløbet, er det sociale opbrud i forbindelse med dannelse af nye klasser. 

Sammenfattende konkluderes at eleverne ikke på nationalt niveau har interesseret sig for 

studieretningsvalget, og at eleverne (via forskellige processer) reelt ikke har påvirket afvik-

lingen af studieretningsvalget på nogen af de tre gymnasier, der indgår i undersøgelsen. 



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Implementeringsfremmende tiltag i relation til studieretningsvalget 

      

Desuden kan det i forhold til gymnasium B ud fra udsagn fra rektor og elever konstateres, at 

eleverne formodentligt gerne havde mere valgfrihed mht. studieretning. Endeligt kan det 

konkluderes, at mange elever end ikke efter næsten et semester på gymnasiet føler sig klædt 

på til at vælge studieretning, og at en del finder det socialt svært at klasserne omdannes efter 

grundforløbet, hvilket typisk er konsekvensen af et reelt studieretningsvalg. 

8. Implementeringsfremmende tiltag i relation til studieretningsvalget 
Nærværende undersøgelse og en tidligere undersøgelse (Danmarks Evalueringsinstitut 2009) 

viser samstemmende, at studieretningsvalget ikke alle steder implementeres i overensstem-

melse med de politiske intentioner. Man kan i lyset af den foreliggende undersøgelse og på 

basis af de betingelser for effektiv implementering, som Mazmanian og Sabatier (Afsnit 6.2) 

samt Winter og Nielsen (Afsnit 6.1.4) uddrager fra talrige implementeringsstudier, angive en 

række analytisk baserede forslag til, hvorledes implementeringen af studieretningsvalget kan 

fremmes. 

For det første bør de politiske mål omkring studieretningsvalget signaleres mere klart. Det 

kunne umiddelbart ske ved at fjerne elevernes forhåndstilkendegivelse vedrørende ønsket 

studieretning. Men hvis politikerne ønsker at fastholde den eksisterende inkonsistens i 

målene og dermed at fastholde et fortolkningsrum for rektorerne, så kunne det med fordel 

italesættes direkte fra politikerne til rektorerne, at man ved den tolkning ønsker at 

opprioritere det reelle studieretningsvalg.  

For det andet kunne ministeriet i forlængelse af ovenstående på baggrund af empiriske 

undersøgelser (fx Danmarks Evalueringsinstitut 2009) signalere forventede frekvenser mht. 

studieretningsskift. Disse signaler kunne også gå direkte til bestyrelserne for gymnasierne og 

dermed medvirke til at skabe en incitamentstruktur. Ministeriet kunne desuden, som 

forstærkning af incitamentstrukturen, bede gymnasierne indberette frekvenser af studie-

retningsskift samt frekvenser mht. opfyldelse af henholdsvis elevernes 1. og 2. prioritet i 

forhold til studieretningsønsker.  

Bl.a. i forlængelse heraf kunne der for det tredje iværksættes ministerielt tilsyn med fokus på 

studieretningsvalget. De ministerielle embedsmænd betoner ganske vist, at det med de 

eksisterende lov- og bekendtgørelsesrammer er svært at føre tilsyn med gymnasierne, men 

den foreliggende undersøgelse demonstrerer, at man med et begrænset ressourceforbrug kan 

blotlægge, at der på visse gymnasier ikke leves op til bekendtgørelsens krav – og slet ikke til 

politikernes intentioner. Der findes fx gymnasier, der i forbindelse med optagelsen på 

gymnasiet skriftligt tilkendegiver over for eleverne, at den studieretning, som de har ønsket, 

ikke bliver oprettet. Det ville således være forholdsvis simpelt at gennemføre tilsyn med nogle 

gymnasier og derpå formidle erfaringerne fra disse tilsyn til de øvrige gymnasier. 

For det fjerde kunne ministeriet henlede gymnasiernes opmærksomhed på den såkaldte 

kvalitetsbekendtgørelse (Kvalitetsbekendtgørelsen 2005), hvoraf det fremgår, at alle gymna-

sier skal etablere en selvevalueringsproces, hvor de bl.a. indhenter elevernes vurdering af 

tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet. Selvevalueringsprocessen skal danne baggrund for 
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en opfølgningsplan, der lægges på gymnasiernes hjemmeside. Ministeriet kunne i den 

forbindelse anføre, at en evaluering af grundforløbet, inklusiv afvikling af studieretnings-

valget, ventes at indgå i selvevalueringen. 

For det femte kunne ministeriet gennem orienteringspjecer, hjemmesider mv. orientere 

eleverne og deres forældre om retten til et reelt studieretningsvalg. I sundhedsvæsenet er det 

helt almindeligt, at de offentlige myndigheder orienterer borgerne om deres rettigheder, fx 

om behandlingsgaranti inden for et vist tidsrum. Man kunne på tilsvarende vis henlede elever 

og forældres opmærksomhed på rettigheder i uddannelsessystemet og dermed eventuelt også 

aktivere interesseorganisationer som DGS. Ud fra værdien demokratisk effektivitet og et 

ønske om, at det skal være politikerne og ikke embedsmænd, der tegner det offentlige udadtil 

(Klausen 2011, s. 58), ville det være optimalt, hvis politikerne kommunikerede direkte til 

elever og forældre i forbindelse med ovennævnte orienteringsproces. Der er fra andre 

lovgivningsområder empirisk belæg for, at anvendelse af præstationsvariable som informa-

tion og holdningsbearbejdning i forhold til borgerne giver øget målrealisering (Winter & 

Nielsen 2010, s. 36). 

For det sjette kan der afholdes kurser mv., hvor gymnasierne udveksler erfaring med 

håndtering af de administrative udfordringer (fx ny timefagfordeling og nyt skema midt på 

skoleåret) i forbindelse med studieretningsvalget. Dermed kan man medvirke til, at alle 

gymnasier besidder de nødvendige kompetencer til implementering af studieretningsvalget. 

For det syvende - og med et længere tidsperspektiv - kan det undersøges, om politikernes 

kausalteori holder. Bliver eleverne mere kompetente, og får de et større udbytte af uddan-

nelsen, når de på baggrund af grundforløbet har en reel mulighed for at vælge studieretning? 

Den foreliggende undersøgelse viser, at der findes et bredt spektrum af implemen-

teringsgrader mht. studieretningsvalget, og der kunne på den baggrund gennemføres en 

forskningsbaseret undersøgelse af kausalteorien bag studieretningsvalget, inklusiv den 

naturvidenskabelige dimension deraf. Såfremt undersøgelsen gennemføres af personer eller 

en organisation, der nyder respekt i rektorkredse, kan man forvente en vis gennemslagskraft 

af og opbakning til eventuelle evidensbaserede anbefalinger mht. justering af praksis. 

De syv implementeringsanvisninger er, som nævnt, baseret på råd fremkommet på baggrund 

af studier af en række implementeringscases. Men, som anført i afsnit 6.2 med henvisning til 

O`Toole, er implementering af studieretningsvalget en multiaktørimplementering og dermed 

en meget kompleks sag. Som konsekvens heraf kan man ikke forvente, at hvis man blot 

gennemfører ovenstående syv tiltag, så implementeres studieretningsvalget uproblematisk på 

samtlige gymnasier. 

8.1. Kommentar vedrørende studieretningsvalgets politiske vigtighed 

Ovenstående forslag til implementeringsfremmende tiltag er baseret på, at politikerne 

virkelig mener det, de har skrevet i de politiske aftaler om gymnasiereformen og i de vedtagne 

love. Hvis det reelle studieretningsvalg ikke er vigtigt for politikerne, bør man straks tage 

konsekvensen deraf i love og bekendtgørelser. Det kan fx ske ved at indføre studieretnings-

forløb af en variabel varighed, der fastlægges af skolerne, og ved at lade skolerne beslutte, om 



 

 Implementering af politik i det almene gymnasium – om studieretningsvalget 

  Konklusion 

      

de ønsker, at eleverne afgiver en forhåndstilkendegivelse mht. valg af studieretning. Dermed 

vil man nemlig give gymnasierektorerne en øget mulighed for lovmedholdeligt og udøvende i 

overensstemmelse med de forvaltningsmæssige grundsætninger at foretage en faglig 

vurdering af, hvorledes man bedst opfylder det overordnede formål med stx-bekendtgørelsen 

samtidigt med, at elevernes sociale trivsel i det samlede gymnasieforløb optimeres. Dermed 

være sagt, at de gymnasier, som nu i videst omfang implementerer det reelle studieretnings-

valg, ikke nødvendigvis optimerer elevernes faglige kompetencer og trivsel. Et helt andet 

perspektiv på studieretningsvalget er i øvrigt, at Danmarks evalueringsinstitut i forbindelse 

med en undersøgelse af teamorganiseringen på de gymnasiale uddannelser konstaterer, at 

profileringssamarbejdet mellem fagene i studieretningerne ikke er synderligt velfungerende 

(Danmarks Evalueringsinstitut 2012, s. 21). Men hvis ikke ledelserne på landets gymnasier 

sikrer reelt og velfungerende studieretningssamarbejde, forsvinder hele grundlaget for 

studieretningsgymnasiet, og en diskussion af implementering af studieretningsvalget bliver 

(nærmest) meningsløs. 

9. Konklusion 
Nedenstående konklusioner drages ihukommende de i metodeafsnittet angivne forbehold og 

det forhold, at gymnasiernes implementeringsadfærd er vurderet med udgangspunkt i en 

række implementeringsbetingelser, der er opstillet ud fra undersøgers tolkning af 

bekendtgørelser mv. med udgangspunkt i værdien demokratisk effektivitet. 

Det konkluderes, at et stort flertal af politikerne i Folketinget gentagne gange i politiske 

aftaler og lovgivning har ytret, at det almene gymnasium skal struktureres således, at 

eleverne introduceres til det gymnasiale uddannelsesniveau gennem et grundforløb, at 

eleverne efterfølgende vælger en studieretning, og at rektorerne skal sikre, at flest mulige 

elever får opfyldt deres valgønske. En del rektorer var imidlertid bekymrede for de 

administrative, faglige og sociale konsekvenser af studieretningsvalget, og det konkluderes, at 

Rektorforeningen gennem tidlig medvirken i den politiske proces formåede at påvirke den 

politiske forligstekst vedrørende gymnasiereformen, så det blev besluttet, at eleverne i 

forbindelse med optagelsen på gymnasiet skal lave en forhåndstilkendegivelse af, hvilken 

studieretning eleven ønsker. Derved blev der skabt grundlag for, at eleverne fordeles i 

grundforløbsklasser ud fra denne forhåndstilkendegivelse, og for at gymnasierne kan operere 

ud fra, at grundforløbsklasserne nærmest er identiske med de senere studieretningsklasser. 

Med introduktionen af forhåndstilkendegivelsen har Rektorforeningen således påvirket 

lovgivning og bekendtgørelser, så de er kommet til at indeholde inkonsistente mål, hvorved 

der er skabt et tolkningsrum for rektorerne, som kan svække implementeringen af et reelt 

studieretningsvalg. Inkonsistensen kan desuden have svækket den kausalteori, der danner 

grundlag for opdelingen af gymnasieuddannelsen i et grundforløb og et studieretningsforløb. 
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Mht. den rolle, som Ministeriet for Børn og Undervisning indtager i forhold til implementering 

af studieretningsvalget konkluderes; 

- At der i ministeriet tidligt i reformprocessen var en erkendelse af, at en del rektorer 

ikke var med på ideen i gymnasiereformen, og at der derfor var planer om at 

gennemføre initiativer, der kunne skabe forståelse for og opbakning til de politiske 

intentioner i gymnasiereformen.  

- At ovennævnte ministerielle formidlingsinitiativer og hele reformprocessen blev 

svækket af, at Ulla Tørnæs, der havde stået i spidsen for gymnasiereformprocessen, 

blev erstattet af Bertel Haarder som Undervisningsminister, idet Haarder tydeligt 

tilkendegav, at han ikke var tilhænger af gymnasiereformen. 

- At det bekendtgørelsesmæssige tolkningsrum har svækket det ministerielle tilsyn med 

gymnasierne i forhold til implementering af studieretningsvalget. 

- At der på trods af tolkningsrummet med et begrænset ressourceforbrug kunne 

gennemføres et ministerielt tilsyn, der sandsynligvis ville medføre påbud til visse 

gymnasier om at ændre praksis i forhold til implementering af studieretningsvalget.  

- At der i ministeriet er tillid til, at skolelederne decentralt kan finde gode løsninger på 

udfordringerne relateret til overgangen fra grundskole til gymnasium, inklusiv studie-

retningsvalget. 

- At overdragelsen af ansvaret for implementering af studieretningsvalget mv. til de 

enkelte undervisningsinstitutioner er helt på linje med en generel udvikling gennem de 

senere år, hvor myndighedshierarkiet ikke styres gennem detaljerede regler, men 

gennem en kombination af et tillidsbaseret system (jf. ovenstående) og New Public 

Management-elementer som fx output-kontrol. 

- At der i ministerielt regi har været gennemført en evalueringsproces, der har afdækket 

problemer i forhold til implementering af studieretningsvalget, at dette på foran-

ledning af politikerne har resulteret i bekendtgørelsesmæssige præciseringer af de 

politiske intentioner om et reelt studieretningsvalg, men at der ikke har været politisk 

vilje til effektivt at begrænse rektorernes tolkningsrum vedrørende studieretnings-

valget ved at fjerne elevernes forhåndstilkendegivelse om studieretningsønske. 

Det konkluderes endvidere, at der fra politisk hold var en forventning om, at implementering 

af studieretningsvalget sammen med en række indholdsmæssige elementer i gymnasie-

reformen kunne føre til øget rekruttering til de naturvidenskabelige studieretninger i form af 

studieretningsskift i forlængelse af grundforløbet. Denne og andre undersøgelser antyder, at 

der ikke sker en tilstrømning af elever til de naturvidenskabelige studieretninger efter 

grundforløbet, men årsagen dertil kan ikke afklares på det foreliggende grundlag. 

På baggrund af stx-bekendtgørelsen kan der opstilles en række betingelser, som et gymna-

sium som minimum skal opfylde for at leve op til sine forpligtelser i forhold til 

implementering af studieretningsvalget. Det konkluderes på baggrund af undersøgelsen og de 

opstillede implementeringsbetingelser, at ikke alle landets gymnasier lever op til 

forpligtelserne i relation til studieretningsvalget, og at der visse steder eksisterer en praksis, 
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der ikke fuldt lever op til de forvaltningsmæssige grundsætninger. I forlængelse heraf 

konkluderes, at gymnasiernes implementeringsadfærd i forhold til studieretningsvalget kan 

forstås ud fra rektorernes varetagelse af henholdsvis substantielle, institutionelle og 

individuelle interesser. I relation til substantielle interesser er der fx fundet en korrelation 

mellem opfyldelsen af implementeringsbetingelserne og rektors vurdering af de implikationer 

i forhold til elevernes faglige udbytte og trivsel, der er forbundet med et reelt studieretnings-

valg. For de tre gymnasier, der indgår i undersøgelsen, er der en sammenhæng mellem opfyl-

delse af implementeringsbetingelserne og frekvensen af studieretningsskift. 

Det konkluderes desuden, at man i håndteringen af studieretningsvalget på gymnasierne, der 

ikke lever op til implementeringsbetingelserne, genfinder en række af de afværgemekanis-

mer, der er kendetegnende for markarbejderens implementering af politik, når markarbej-

deren ikke er helt enig mht. mål og midler i den vedtagne politik. Dette kommer fx til udtryk 

ved, at man begrænser informationen om elevernes ret til et reelt studieretningsvalg, at det er 

forbundet med psykologiske omkostninger for eleverne at skifte studieretning, at man 

prioriterer andre mål end det reelle studieretningsvalg, at man isolerer eleverne i forbindelse 

med studieretningsvalget, og at man ikke evaluerer studieretningsvalget. Desuden kan imple-

menteringen forstås ud fra rektorernes selvopfattelse som faglige eksperter i forhold til drift 

af et gymnasium, hvor ’det gode argument’ vægtes højere end reglerne og elevernes 

umiddelbare ønsker om valgfrihed. 

Det konkluderes i øvrigt, at der ikke i forhold til studieretningsvalget har været en fixer, der 

har kunnet levere et modspil til rektorernes interessevaretagelse og brug af afværge-

mekanismer. 

Det konkluderes, at eleverne hverken på nationalt eller lokalt niveau har spillet en 

nævneværdig rolle i forhold til fastlæggelse af, hvorledes studieretningsvalget implementeres. 

Undersøgelsen indikerer, at eleverne på visse gymnasier gerne havde mere valgfrihed mht. 

studieretning. Desuden konkluderes det, at mange elever end ikke efter næsten et semester 

på gymnasiet føler sig klædt på til at vælge studieretning, og at dette rejser tvivl om, at 

eleverne allerede fra grundskolen kan blive beredt på at vælge studieretning, med mindre der 

iværksættes en meget stor indsats i forhold til samarbejdet mellem grundskoler og de 

gymnasiale uddannelser. 

Endeligt konkluderes det, at der kan opstilles en række analytisk baserede forslag til, 

hvorledes implementeringen af studieretningsvalget kan fremmes. Fx i form af tydeliggørelse 

af de politiske mål, skærpet tilsyn med gymnasierne samt øget information til elever og 

forældre om studieretningsvalget. 

 

 

 

Brian Krog Christensen 
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Bilag 1: Dokumentoversigt 
 

Nedenstående dokumenter indgår i undersøgelsen, og formålet hermed er sammenfattende at 

afdække den politiske proces samt at tydeliggøre den politiske kontekst, hvori 

gymnasierektorerne har opereret og opererer: 

o Politisk aftale om gymnasiereform, 2003 

o Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, 
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændringer af 
reformen af de gymnasiale uddannelser, 2009  

o Høringssvar vedrørende lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studenter-

eksamen (stx) 

o Lov nr. nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) 

o Lov nr. nr. 560 af 5. juli 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx) 

o Bekendtgørelse nr. 1348 af 15. december 2004 om uddannelsen til studentereksamen 

(stx) 

o Bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx) 

o Evalueringsrapporten Gymnasiereformen på hhx, htx og stx – Evaluering af reformen 

efter det første gennemløb på de treårige uddannelser fra 2009 udarbejdet af Danmarks 

Evaluerings-institut 

o Rapport nr. 8 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen42 for Reformen af de 

Gymnasiale Uddannelser 

Desuden inddrages to dokumenter, som udgør interne arbejdspapirer i samarbejdet mellem 

Undervisningsministeriet og politikere. Dokumenterne er bilag udarbejdet til møder i 

Folketingets Uddannelsesudvalg og skal belyse den politiske proces: 

o Grundforløbet i de 3-årige uddannelser, bilag 1B, 28. marts 2003 
o Overgangen mellem grundforløb og studieretningsforløb i det almene gymnasium, 

bilag 1K, 1. maj 2003 

 

  

                                                           
42 Følgegruppen var en af Undervisningsministeren nedsat gruppe bestående af tre personer. Formålet med 

gruppen var at følge og foretage en vurdering af realiseringen af de anførte mål med reformen. Følgegruppen, 
som bestod af Katherine Richardson, Ove Poulsen og Uffe Gravers Pedersen, skulle desuden fremsætte forslag til 
justeringer og ændringer. 
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Bilag 2: Interviewguide - embedsmænd 

Hvor fra kom ideen til en opdeling i grund- og studieretningsforløb? 

 Hvor vigtig var opdelingen for politikerne? Hvem var hovedaktører? 

 Hvordan oplevede du Rektorforeningen/rektorerne? 

 Hvordan forholdt GL sig? 

 Hvordan forholdt elevorganisationer sig? 

 Hvori bestod det problem, hvortil opdeling i grund- og studieretningsforløb var 

løsning? 

 Blev studieretningsstrukturen tænkt som noget, der skulle/kunne skabe konkurrence 

mellem gymnasierne? 

 Har der været særlige ministerielle tiltag, der skal forklare rektorerne om ideen med 

studieretningsvalget? 

 

Hvad kendetegner efter din mening et gymnasium, der implementerer kravet om reelt 

studieretningsvalg? (mindstekrav) 

 

Hvordan oplever du skolernes implementering af studieretningsvalget sidst i grundforløbet? 

 Hvordan reagerede det politiske niveau i forhold til resultatet af EVA’s evaluering, der 

viste, at en del gymnasier i realiteten ikke tillod skift af studieretning? 

 Har der været tilsynssager med fokus på studieretningsvalget? 

 Er det blevet overvejet at stille mere specifikke krav vedrørende måden, hvorpå 

rektorerne sikrer en reel valgmulighed mht. studieretning? 

 Er det overvejet, at bede gymnasierne indberette frekvenser mht. studieretningsskift 

til ministeriet? 

 

Er det dit indtryk, at politikerne ville kunne blive enige om en mere klar prioritering mellem 

profilering af studieretninger og reelt studieretningsvalg, hvis de fik den opgave? 

 

Var der i forbindelse med etablering af det reelle studieretningsvalg blandt politikere eller i 

ministerium tanker om, at det kunne give en øget rekruttering til naturfagene? 

 

Hvor vigtig er studieretningsvalget efter din personlige mening? 

Hvordan har stemningen omkring studieretningsvalget været i ministeriet? 
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Bilag 3: Interviewguide - Rektorforeningens formand 

Hvordan var Rektorforeningens opfattelse oprindeligt af den samlede gymnasiereform? 

Hvordan øvede Rektorforeningen indflydelse på gymnasiereformen? 

Hvordan var Rektorforeningens opfattelse oprindeligt mht. opdeling i grund- og studie-

retningsforløb? 

Hvordan har du oplevet stemningen i rektorkollegiet vedr. studieretningsvalg? 

 Er der sket en ændring i stemningen? Hvorfor? 

Hvor kom ideen til opdeling i grund- og studieretningsforløb fra? 

I høringssvar til loven udtrykkes en betænkelighed vedrørende ressourcer og muligheden for 

at skifte mellem studieretninger efter grundforløbet. Hvori bestod bekymringen, og blev den 

imødekommet? 

Hvilken rolle havde rekruttering til naturvidenskab ved etablering af studieretnings-

gymnasiet? 
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Bilag 4: Interviewguide - rektorer 

Hvordan var din personlige opfattelse oprindeligt af den samlede gymnasiereform? 

Hvordan var stemningen i lærerkollegiet i forhold til gymnasiereformen? 

 Er lærerne mest optaget af deres fag eller af fagsamarbejde?  

Hvor kom ideen til opdeling i grund- og studieretningsforløb fra? 

Hvordan var din opfattelse oprindeligt mht. opdeling i grund- og studieretningsforløb? 

Hvordan har du oplevet stemningen i rektorkollegiet vedr. studieretningsvalg? 

 Er der sket en ændring i stemningen? Hvorfor? 

Hvordan afvikles valg af studieretning her på gymnasiet? 

 Hvordan og hvornår afgiver eleverne deres ønske om studieretning? 

 Hvordan sikres det, at flest muligt får opfyldt deres studieretningsønske? 

 Har procedurer og muligheder i forhold til studieretningsvalg udviklet sig med tiden 

siden 2005? 

 Hvordan opfatter du opstramningen i bekendtgørelsen mht. formuleringen om at sikre 

eleverne en reel mulighed for at vælge studieretning? 

Hvor mange (procentdel) elever skifter studieretning efter grundforløbet? (udvikling gennem 

tiden) 

 Hvordan oplever du elevernes ønsker mht. studieretningsvalg? Er de tilfredse? 

 Har du diskuteret studieretningsvalg med eleverne (fx gennem elevrådet)? 

 Har insisterende elev- eller forældrehenvendelser (fx i form af klager) kunne ændre 

procedure og/eller prioriteringer vedrørende studieretningsvalg? 

Hvilke barrierer ser du i forhold til elevernes omvalg af studieretning efter grundforløbet?  

 Hvilke prioriteringer foretages? (pædagogiske/didaktiske hensyn, faglige hensyn, 

sociale hensyn, lærerhensyn, administrativ belastning) 

 Følger eleverne samme grundforløb eller vægtes profilering af studieretningerne? 

 Tilrettelægges der særlige forløb, der skal give eleverne kendskab til forskellige 

studieretninger? 

 Hvilke holdninger i administrationen/ledelsen har der været i forhold til 

studieretningsvalget? 

Ser du studieretningsvalget efter grundforløbet som en konkurrenceparameter i forhold til 

andre gymnasieuddannelser? 

 Indgår studieretningsvalget i skolens strategipapir? 
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Bilag 5: Interviewguide – elever 

Hvornår valgte du studieretning? 

Følte du dig i marts (før optagelsen på gymnasiet) parat til at vælge studieretning? 

Fik du ved optagelsen besked om, hvilken studieretning du var kommet på? 

 Fik du den studieretning, du gerne ville have? 

 Hvad skete der, hvis man ikke fik den studieretning, som man havde ønsket? 

Blev der i grundforløbet gjort noget for at ryste jer sammen som klasse? 

Blev der i begyndelsen af studieretningsforløbet gjort noget for at ryste jer sammen som 

klasse? 

Foretog du et valg af studieretning ved afslutningen af grundforløbet? 

 Hvordan foregik det helt praktisk? 

 Har der været en orienteringsprocedure om studieretningsvalget ved studievejledere 

eller andre? 

Har studieretningsvalget fyldt noget i fagene i grundforløbet? 

Har du fået noget at vide om andre studieretninger? (altså mere systematisk) 

I loven står, at omkring 1. december skal alle elever have en reel mulighed for, at vælge præcis 

den studieretning på skolen, man har lyst til. Føler du, at du har haft det? At det har været lagt 

op til, at det var en mulighed? 
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Bilag 6: Studieretningsvalget som markarbejde 

I tabel 1 i afsnit 6.1.4 beskrives nogle karakteristiske træk for markarbejderes job. I tabellen 

herunder sammenlignes disse karakteristika med implementeringen af studieretningsvalget, 

og man finder fin overensstemmelse. 

Jobkarakteristika Studieretningsvalget som eksempel 
Genstandsfeltet er ikke 
detailreguleret. 

Det er ikke specificeret i bekendtgørelser o.l., hvorledes 
studieretningsvalget skal gennemføres, hvorledes der skal 
orienteres om studieretningsvalget etc. 

Arbejdet er et led i joint-
production. 

Der interageres med eleverne i forbindelse med 
studieretningsvalget. 

Adfærden er vanskelig eller 
praktisk umulig at monitorere. 

Man kan som tilsynsmyndighed vanskeligt overskue, om 
studieretningsvalget gennemføres på en måde, som på bedst 
mulig vis imødekommer ønskerne fra den samlede elevgruppe. 

Der er sjældent sikker viden og 
fuldstændig konsensus om 
metoder og prioritering. 
 
Der er ikke uanede ressourcer til 
rådighed. 

Nærværende undersøgelse viser, at der absolut ikke er 
konsensus om, hvorledes studieretningsvalget skal håndteres, 
og om prioriteringerne i forbindelse hermed. Der er fx ingen 
sikker viden om, hvordan man bedst finder en balance, der for 
eleverne fungerer godt i forhold til det faglige udbytte, social 
trivsel og oplevelsen af valgfrihed. 

De er embedsmænd (agenter) 
ansat til at handle på vegne af 
politiske principaler. 
 
Deres generelle adfærd og 
specifikke beslutninger har 
konsekvens for andre. 

Rektorerne skal på foranledning af politikerne sørge for, at 
eleverne kan vælge en studieretning. 
 
 
Implementeringen af studieretningsvalget har direkte 
konsekvens for elever (og lærere). 
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