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1. Indledning 
  

Det senmoderne samfund, præget af hyperkompleksitet, 

globalisering, aftraditionalisering, differentiering, refleksivitet og de 

store fortællingers død, er den ramme, indenfor hvilken 

organisationers eksistensbetingelser kan søges forstået. 

  

 Samtidig med at enhver organisatorisk eller samfundsmæssig 

målforestilling gøres til genstand for antastelse og opløsning, 

umuliggør hyperkompleksiteten rationel planlægning og 

omfattende kontrol. 

 

 Evaluering overtager her en (selv)konstitutiv og retrospektivt 

(selv)kontrollerende dobbeltfunktion. Dette korresponderer med en 

(mulig) samtidighed af decentralisering og recentralisering i det 

offentlige. (Hjort, 2005; Erlingsdóttir i: Zeuthen Bentsen, Borum, 

Erlingsdóttir, Sahlin-Andersson, 2001, s. 57-85) Evaluering er en 

udfordring af evaluanden, hvis praksis, styrende antagelser samt 

evt. eksistens antastes. (Dahler-Larsen, 2006, s. 30) 

 

 En global evalueringsbølge har etableret sig; på skoleområdet fx 

med PISA og ESSE. Dels genspejler dette evalueringens 

generelle betydning i det senmoderne, dels konkret den 

betydning, som tillægges undervisnings- og 

uddannelsessystemerne. Denne kommer til udtryk i konceptet om 

livslang læring, som det er etableret fx af FN, OECD og EU og 

italesat med begrebet vidensamfund, der er ved at indtage 

pladsen som ny stor fortælling. (Hjort, 2005, s. 74) Samtidig er 

evaluering i det offentlige integreret i den overtagelse af HRM-

teknologier, som kan iagttages såvel i Danmark som i Slesvig-

Holsten. 

 

 Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i 2 nabo-

gymnasiesystemer og betragte de dér aktuelt implementerede 

systemer til evaluering på organisationsniveau. 

 

 Jeg har valgt at begrænse denne opgave til at se på det slesvig-

holstenske og det danske almene gymnasium, fordi det er de 2 

skoler, jeg kender ud fra min egen skole- og uddannelsesmæssige 
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baggrund i Danmark (inkl. det masterstudium, nærværende 

opgave refererer til) og min arbejdsmæssige baggrund som 

gymnasielærer ved et privat dansk mindretalsgymnasium i 

Slesvig-Holsten. 

 

 Opgavens titel reflekterer evalueringens selvfølgelighed i 

senmoderniteten, men udtrykker også det flertydige: hvad så – og: 

er ”vi” evaluand eller evaluator? 

 

2. Gymnasie- og evalueringssystemer i Danmark og Slesvig-Holsten  
  

De to gymnasiesystemer er funderede i fælles historisk-

pædagogiske rødder som det fx kommer til udtryk i den fælles 

betegnelse g/Gymnasium og i dannelsestankens vægtning med 

det fælles dobbelte sigte med gymnasieuddannelsen: det 

almendannende og det studieforberedende. 

 

 I begge lande er der en kort skoleevalueringshistorisk fortid, der i 

Danmark indkredses af stikordene KUP, Q90, Standarder og 

Profiler og KIG og i Slesvig-Holsten er knyttet til 

skoleprogramarbejdet. I begge lande har de relevante ministerier 

aktuelt etableret nye evalueringssystemer. Det er siden 2004 EVIT 

(Externe Evaluation im Team) i Slesvig-Holsten og siden 2005 i 

Danmark et ”selvevaluering”ssystem. Allerede de understregede 

dele af betegnelserne tydeliggør grundlæggende forskelle i 

systemerne. 

 

 Mere udførlige informationer om de to skole- og 

evalueringssystemer på et rent redegørende niveau falder udenfor 

denne opgaves rammer, men kan af den interesserede læser 

findes i bilag 1.1 

 

                                            
1 Se evt. s. 74. 
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3. Problem 
  

Disse indledende overvejelser fører mig frem til følgende 

problemstilling, som jeg vil undersøge med opgaven. 

 

A Hvordan konstrueres evalueringssystemerne lokalt i den enkelte 

organisation? 

 

B I hvilket omfang lægger systemernes lokale konstruktion op til, at 

skolerne kan konstrueres som lærende organisationer? 

 

C Sidst og (!) mindst: Hvilke årsagen kan spores til, at de 2 nabo-

gymnasiesystemer har formet 2 evalueringssystemer med så 

umiddelbart synlige grundlæggende forskelle? 

 

4. Analysestrategi 
  

Opgaven har et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. Virkelighed 

betragtes som et socialt og diskursivt konstrueret fænomen og 

viden som perspektivisk og kontingent.  

 

 Jeg forsøger at få indblik i den sociale og diskursive 

virkelighedskonstruktion af fænomenet skoleevaluering ved – i et 

hovedperspektiv – at iagttage rektorers iagttagelse af et 

evalueringssystems iagttagelse af deres skole. Jeg har dermed 

valgt ét perspektiv (og dermed yderligere begrænset opgaven) og 

kunne have valgt et andet, som ville have kunnet producere anden 

viden. Mit valg af perspektiv er ikke begrundet i en tro på, at 

rektorerne er alene om at konstruere fænomenet (eller kunne gøre 

det vilkårligt), men i en interesse i at afdække, hvordan de indgår i 

konstruktionen, og i en tro på, at de har en vis andel i 

konstruktionen. 

 

 Jeg benytter mig af systemteoretisk (Luhmann) og 

diskursanalytisk inspirerede elementer i min analysestrategi, men 

trækker også på en arv af hermeneutiske teknikker i tolkningen af 

interviewene (uden dermed at postulere, at min tolkning af 

interviewene repræsenterer sandheden). 
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 Jeg anlægger en kvalitativ metode og vælger interview som mit 

væsentligste empiriske materiale, fordi netop interviewet spejler 

den konstruktivistiske vidensopfattelse. Jeg kommer med et par 

videreførende interviewmetodiske anmærkninger i det følgende 

afsnit 5, hvor empirien præsenteres.2 

 

Iagttagelsesperspektiver Jeg forsøger i en Luhmann-inspireret analyse i afsnit 7, hvor jeg 

interesserer mig for holdnings- og forestillinger om 

handlingsaspekter hos rektorerne, at iagttage rektorernes 

iagttagelse af evalueringssystemets iagttagelse af deres skole. 

Som en støtte til denne iagttagelse og for at vinkle den med et 

andet perspektiv, iagttager jeg derudover evalueringssystemernes 

styredokumenter (lov- og bekendtgørelsesgrundlaget, EVIT-

dokumentationen).  

 

I afsnit 8, hvor jeg forsøger at afdække underliggende mentale 

programmeringer på individ- og organisationsplan, supplerer jeg 

dette dobbelte perspektiv med et forsøg på at iagttage rektorernes 

selviagttagelse og deres iagttagelse af deres skole. 

 

Følgende skitse illustrerer perspektiverne: 

 

 7. evalueringskritik     
  styredokumenter  
    
    

jeg rektor evalueringssystem skole 
    

    
8. lærende organisation   
  styredokumenter  
    
    

jeg rektor evalueringssystem skole 
    
    
    
     

  

5. Empiri 
 

 

 

Det væsentligste empiriske grundlag for denne opgave er 6 

interview, som jeg har ført med rektorer fra Danmark og Slesvig-

Holsten.  

 

                                            
2 Se s. 10. 
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Jeg har valgt at kalde de danske gymnasier: 

• Drewsens Gymnasium, D-Gym.  

• Egeparkens Gymnasium, E-Gym.  

• Frydenlunds Gymnasium, F-Gym.  

og de slesvig-holstenske: 

• Sönke-Nissen-Schule, SN-Schule 

• Turmschule, T-Schule 

• Ulmenparkschule, U-Schule 

 

Udvalg De slesvig-holstenske rektorer er udvalgt med udgangspunkt i 

informationer fra IQSH3 om, hvilke gymnasier, der havde eller var 

ved at gøre erfaringer med EVIT. 1 af disse valgte jeg, fordi det 

havde tætte skolekontakter til Danmark. I Danmark udvalgte jeg 

rektorer, hvis gymnasiers websider dokumenterede, at skolerne 

havde været inde i en refleksionproces om bekendtgørelsen 

(KRbek.), og valgte heriblandt 1, der havde en tilsvarende tæt 

kontakt til Slesvig-Holsten.4 

 

 De 2 gange 3 rektorer kan ikke forudsættes at være 

repræsentative, en generaliserbarhed af opgavens konklusioner 

kan alene begrundes i, at jeg som analytiker og læsere af denne 

opgave med anknytning til opgavens genstandsfelt vælger at 

betragte disse som relevante. 

 

 For ikke at afdække den tilsagte anonymitet, men alligevel 

formidle et indtryk af skolerne, vil jeg kort beskrive rektorerne og 

skolerne uden at tilordne beskrivelserne til de anførte navne.  

 

Rektorer Der indgår 3 kvindelige og 3 mandlige rektorer i 

interviewmaterialet. 2 af rektorerne er relativ nye i 

rektorpositionen.  

 

Skoler Skolerne er med 1 undtagelse i størrelsen 5-700 elever med ca. 

50-60 lærere. Den sidste har ca. 1.100 elever og ca. 80 lærere. 2 

skoler er placeret i mindre provinsbyer med ca. 10.000 

indbyggere, 3 i større provinsbyer med ca. 100.000 indbyggere og 

endelig den sidste i en storby med ca. 1 mio. indbyggere.  

 

                                            
3 Se evt. s. 82. 
4 Denne kontakt viste sig imidlertid ikke i sig selv at kunne gøres produktiv for opgaven. 
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 4 af gymnasierne kan se tilbage på en mere end 100 år gammel 

skoletradition og befinder sig i tilsvarende gamle bygninger, der er 

centralt og til dels repræsentativt placerede i deres byer. De 2 

resterende stammer fra 1960/70’erne, befinder sig i bygninger 

præget af beton og er placeret i periferien af deres byer i 

bygningsmæssigt blandede boligkvarterer fra samme periode. 

 

Interview 5 af interviewene har haft en varighed på 43-60 min. Det sidste 

havde en varighed af ca. 90 min, her valgte rektor spontant at 

inddrage sin stedfortræder. Interviewene er gemt som audiofiler, 

udskrift af interviewene er vedlagt i bilag 2.5 

 

Interviewmetode Der er tale om delvist strukturerede interview eller kvalitative 

forskningsinterview. (Andersen, 2005, s. 168; Kvale, 2005, s. 41) 

Strukturerende for interviewene var min læsning af 

styredokumenterne samt af opgavens 2 hovedteoretikere, Dahler-

Larsen og Senge. Med rektorerne var på forhånd alene aftalt 

emnerammen, skoleevaluering, og tidsrammen. Jeg havde valgt 

ikke at udsende interviewguiden på forhånd. Dermed har jeg 

muligvis fravalgt mere teoretisk funderede udtalelser om 

evaluering fra rektorerne, men jeg ønskede spontane frem for 

forberedte svar, for på den måde at have bedre chancer for at 

opleve flere diskurser i spil hos samme interviewperson. 

 

 Det kunne have været ønskeligt at få bekræftet reliabiliteten i mine 

tolkninger af interviewmaterialet i en respondentvalidering fra 

interviewpersonernes side, men af tidsmæssige grunde har jeg 

valgt at se bort herfra. 

 

Lovtekster m.v. Udover interviewene indgår som baggrundsmateriale og 

referenceramme, men ikke som genstand for analysen, love, 

bekendtgørelser6 og ministerielle publikationer, herunder EVIT-

dokumentationen (MBF, IQSH, 2005a; 2005b), samt web- og 

andre publikationer om evaluering fra forskellige danske grupper 

af gymnasier. (Balling, Kølsen de Wit, 2004; Hansen o.a., 2005; 

Spanget Christensen, 2005; Mose, Pettitt, 2006) Dette 

baggrundsmateriale har været med til at strukturere min 

interviewguide. 

                                            
5 Se s. 86. 
6 Se s. 71. 



John Læsøe: Selvfølgelig skal vi da evaluere(s)  11 
 

6. Undersøgelsens opbygning 
  

Ligesom opgavens 2 hovedteoretikere, Dahler-Larsen og Senge, 

har været strukturerende for mine interview, vil jeg bruge dem til at 

strukturere analysen. Dette kan synes at rejse et metodisk 

problem: Ikke alene er jeg i interviewsituationen med til at 

konstruere den iagttagelse, jeg gør til genstand for iagttagelse, jeg 

har også ladet de teoretikere være strukturerende for min 

konstruktion af interviewene, som jeg efterfølgende lader være 

strukturerende for min konstruktion af min iagttagelse af 

interviewene. Jeg vil forsøge at fastholde en vis multiperspektivitet 

i mit blik på empirien ved løbende at inddrage andre teoretikere. 

Målet med teorierne er netop at lægge en styret multiperspektivitet 

ned over empirien. 

 

 I det følgende afsnit 7 vil jeg først med udgangspunkt i begreber 

fra Dahler-Larsens evalueringskritik undersøge rektorernes 

iagttagelse af evalueringssystemerne for at se, hvordan de lokalt i 

organisationerne deltager i dets konstruktion.  

 

 Som en udfoldelse af undersøgelsen af rektorernes iagttagelse af 

anvendelsesaspektet vil jeg dernæst i afsnit 8 med udgangspunkt i 

Senges koncept for den lærende organisation undersøge, i hvilken 

grad evalueringssystemets lokale konstruktion lægger op til, at 

skolerne kan konstrueres som lærende organisationer, ved at se, 

om jeg kan spore overensstemmelse mellem rektorernes 

selviagttagelse samt iagttagelse af skolerne og 

evalueringssystemerne på den ene side og Senges koncept på 

den anden side. 

 

7. Evalueringskritik: Dahler-Larsen 
  

Dahler-Larsen er med et senmoderne og konstruktivistisk 

udgangspunkt (en af) Danmarks førende evaluationsteoretiker(e) 

og -kritiker(e). Jeg har i det følgende valgt at se nærmere på 4 af 

den væsentligt længere række af begreber og begrebspar, som 

Dahler-Larsen bruger i sine analyser. Der er tale om relationen 

mellem evaluator og evaluand (intern/ekstern evaluering), 

evalueringens placering i organisationen (ledelsesopbakning og 
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specialisering), evaluering og antastelse (offentlighed) og endelig 

evalueringens anvendelse. Der kunne have været valgt andre 

begreber indenfor Dahler-Larsens teoriproduktion eller helt andre 

teorikonstruktioner indenfor evalueringsfeltet, der kunne have 

kastet andre lys over det foreliggende empiriske materiale, men 

det er altså disse begreber, jeg har valgt, fordi de forekommer mig 

at kunne bringes frugtbart i spil i forhold til interviewmaterialet. 

 

I det følgende vil hver af disse blive undersøgt i hver sit afsnit, 

hvor jeg starter med at redegøre for begrebet, dernæst sætter det 

ind i en teoretisk ramme og endelig forholder det empiriske 

interviewmateriale til begrebet og den teoretiske diskussion. Ved 

at forholde Dahler-Larsens teorikonstruktion til andre teoretikere, 

før jeg bringer teori og empiri i spil i forhold til hinanden, forsøger 

jeg at undgå en ukritisk overtagelse af Dahler-Larsens positioner. 

 

Dahler-Larsen benytter en snæver definition af begrebet 

evaluering: ”en systematisk retrospektiv bedømmelse […] som 

tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer.” 

(Dahler-Larsen, 2006, s. 27)7. I andre sammenhænge bruges 

evaluering som et begreb, der dækker både vurderingsfasen, som 

svarer til Dahler-Larsens ”evaluering”, og en opfølgende 

handlingsfase, som svarer til Dahler-Larsens 

”handlingssituationer”. (Smnl.: Hansen o.a., 2005, s. 7; KRvejl., 

s. 3)8 Jeg overtager her Dahler-Larsens snævre 

evalueringsbegreb. (Smnl.: Andersen, Hansen Thorndal, Læsøe, 

2005)9 

 

7.1. Relationen mellem evaluator og evaluand (intern/ekstern evaluering) 

7.1.1. Dahler-Larsen om relationen mellem evaluator og evaluand 
  

Dahler-Larsen betragter relationen mellem evaluator og evaluand 

med udgangspunkt i begrebsparret intern/ekstern. Ved en intern 

evaluering kommer evaluator indefra det felt, den organisation, der 

                                            
7 Med ref. til: (Vedung, 1998) 
8 Vejledningen tager afsæt i SICIs ESSE-model. (KRvejl., s. 5-6; smnl.: SICI, 2003) 
9 Dér er redegørelsen for Dahler-Larsen m.fl. mere udfoldet, men perspektivet har været et andet, nemlig et 
diskursanalytisk inspireret blik på bekendtgørelsen (KRbek.) og – primært med udgangspunkt i Dahler-Larsen – en 
teoretisk, ikke-empirisk undersøgelse af årsager til organisationsintern modstand mod det i bekendtgørelsen formulerede 
evalueringskrav samt en diskussion af mulige ledelsesstrategier til håndtering af denne modstand. 
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optræder som evaluand, ved en ekstern kommer evaluator fra en 

position udenfor evaluanden.  

 

Dahler-Larsen opdeler evalueringen i en række momenter, faser 

eller elementer: initiering, dagsordensfastsættelse, finansiering, 

design, dataindsamling, analyse, konklusion, anvendelse. (Dahler-

Larsen, 2004a, s. 38) Med denne teoretiske opdeling af 

evalueringen følger en opdeling af evaluatorinstansen, hvert af 

disse momenter kan knyttes til en anden aktør. 

 

7.1.2. Teoretisk diskussion 
  

Jeg kunne her også have inddraget Dahler-Larsens begreb 

selvevaluering, men det har jeg valgt at se bort fra.10  

 
”Ved selvevaluering forstås 
[…]: En proces der består i at 
indsamle informationer og 
implementere procedurer, der 
muliggør kontinuerlige, 
systematiske og kritiske 
diskussioner om 
uddannelsesmæssige og 
undervisningsmæssige 
forhold i sammenhæng med 
institutionens tilrettelæggelse 
og gennemførelse af 
uddannelse” (KRbek., § 1, 
stk. 3) 

Selvevaluering er ganske vist et nøglebegreb i bekendtgørelsen, 

men dens definition er tom, den antyder alene evaluanden og 

siger intet om evaluator. Begrebet selvevaluering er som Dahler-

Larsen anfører omgivet af en ganske udfoldet romantisk myte 

(Dahler-Larsen, 2004a, s. 30-33; 2006, s. 81), der gør det 

vanskeligt håndterbar. Det har nærmest karakter af en flydende 

betegner med feel-good-løfte eller med Laclau endog af en tom 

betegner, der tjener som udgangspunkt for forskellige 

identifikationsprocesser og hegemoniske projekter.  

 

Selv- og intern er ydermere synonyme i det valgte rektorperspektiv 

på det enkelte gymnasium og det er et spørgsmål, om den 

løfterige flydende betegner selvevaluering overhovedet kan gøres 

produktiv i en ren analytisk sammenhæng.11 

 

7.1.3. Empiri 
  

De 3 slesvig-holstenske rektorer har i et eller anden omfang 

erfaring med intern evaluering fra skoleprogramarbejdet12 og 

mødes nu af EVIT af en overvejende ekstern evaluering. De 3 

                                            
10 Der er i Dahler-Larsens analyse ikke på forhånd givet nogen fast kobling mellem intern/ekstern og selvevaluering. 
(Dahler-Larsen, 2004a, s. 32) 
11 Dahler-Larsen forholder sig fx kritisk til EVAs praksis omkring begrebet selvevaluering. (Dahler-Larsen, 2006, s. 96; 
smnl.: EVA, 2002, s. 21) 
12 Se evt. s. 79 og s. 83. 
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danske rektorer har erfaring med intern evaluering, men 

overvejende på undervisningsniveau, og mødes nu af et eksternt 

initieret overvejende internt skoleevalueringssystem. 

 
 Skematisk kan de 2 evalueringsforløb under brug af Dahler-

Larsens momenter skitseres:13 

 
  Slesvig-Holsten  Danmark 

  intern ekstern  intern ekstern 

initiering   MBF, 

EVIT 

  UVM,  

BEK 

dagsorden-

fastsættelse 

  EVIT  Gym BEK 

finansiering   MBF  Gym  

design   EVIT  Gym  

data-

indsamling 

 Schule 

(spørgeskema-

udfyldelse: lærere, 

forældre, elever) 

EVIT 

(observ., 

interv.) 

 Gym 

(bl.a. elever) 

aftagere 

analyse   EVIT  Gym  

konklusion  Schule 

(skolekonferencen) 

EVIT 

(rapport) 

 Gym  

anvendelse  Schule  

(aftale med tilsyn, 

revision af 

skoleprogram, 

omsætning) 

MBF  Gym 

(opfølgningsplaner, 

omsætning) 

UVM 

offentligh. 

  
„und das ist […] das Ent-
scheidende, das von außen 
jemand … hineinkommt und 
sich den Ablauf anschaut und 
dann unbefangen sagen 
kann, was ihm aufgefallen ist“ 
(rektor, SN-Schule)14 
 
„die Antworten haben uns 
gezeigt, dass einiges doch in 
Bezug auf die Schwächen 
anders gesehen werden muss 
und dass da Nachbes-
serungsbedarf ist, und wenn 
das jemand von außen 
äußert, ist das für mich als 
Schulleiter hilfreicher, als 
wenn ich als Einzelkämpfer 
immer auf die Schwachpunkte 
hinweise“ (rektor, U-Schule) 

De 3 slesvig-holstenske rektorer er i udgangspunktet positive 

overfor EVITs eksterne vinkling. De lægger i den forbindelse 

primært vægt på 2 forhold: den eksterne evaluerings reliabilitet og 

ekstern kritiks og eksterne forandringskravs legitimitet. 

 

På tysk findes der faktisk et dagligdagsord, der netop indkapsler 

den første antagelse: betriebsblind. 

 

Det andet er et alliance-taktisk kneb, en antagelse om, at kritik 

udefra har større chancer for at bevæge lærerne til 

kvalitetsudviklende handlinger end rektors egen kritik. 

 

                                            
13 Anvendte forkortelser: MBF: Uddannelsesministeriet (Ministerium für Bildung und Frauen); EVIT: EVIT-teamet; Schule: 
det enkelte gymnasium; observ.: observationer af undervisning; interv.: interview; UVM: Undervisningsministeriet; BEK: 
sættet af bekendtgørelser; Gym: det enkelte gymnasium; offentligh.: en skoleekstern offentlighed. ”Elever […] og 
aftagere [skal inddrages] i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering”. (KRbek., § 2) Lærere er 
interessant nok ikke nævnt. Det er mit gæt, at inddragelse af aftagere primært vil finde sted indenfor 
dataindsamlingsmomentet. 
14 … angiver pauser i det talte, […] angiver udeladelser. 
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Disse antagelser er imidlertid netop kulturelt – almenkulturelt og 

organisationskulturelt – indlejrede antagelser, som rektor for F-

Gym. gør det klart ved at vende den sidste af antagelserne på 

hovedet i sit argument for den interne evaluering med en 

antagelse (!) om, at det er nemmere at afvise kritik udefra. 

 

Rektor for D-Gym. giver i sin støtte til vinklingen af det danske 

evalueringssystem i retning af selvevaluering (intern evaluering) 

udtryk for det, Dahler-Larsen kalder en romantisk mytisering af 

selvevaluering: reliabilitet begrundet i fravær af kontrol. 

 

Mere interessant er det dog, at rektoren indirekte kommer til at 

give udtryk for en modsat underliggende holdning om intern 

evaluerings begrænsede reliabilitet ved at betone sin særlige evne 

som relativ ny, udefra kommende rektor til at se fejl og mangler og 

ved at udtrykke skepsis overfor brugerevaluering.  

 

”det er meget nemt at tage 
afstand, hvis der kommer en 
gruppe udefra og evaluerer 
ens institution, det er vældig 
meget sværere at få øje på 
ting selv og så også lade det 
ligge” (rektor, F-Gym.) 
 
 
 
”selvevaluering har ikke den 
karakter af kontrol som fx en 
udefra kommende evaluering 
har og derfor har den en 
større mulighed for at den 
bliver retvisende”, ”jeg kan 
godt se, når jeg kommer 
udefra, vi har nogle 
svagheder, det kan være 
svært for dem der sidder i det” 
(rektor, D-Gym., min 
understregning, JL) 
 
”jeg ved godt hvordan 
elevevalueringer fungerer, … 
de er ikke altid lige pålidelige” 
(rektor, D-Gym.) 
 
 
 
”det er jo også med til at gøre 
det til en del af skolens kultur” 
(rektor, E-Gym.)  
 
”det tror jeg faktisk er en god 
idé at gøre igennem 
selvevaluering, for så kan det 
gå i et tempo, vi er jo her i 
Danmark sådan bedst til det 
inkrementalistiske, de der puh 
voldelige forandringer, de 
kommer som et chok, og det 
kan kulturer sjældent bære, 
så jeg tror, det var det helt 
rigtige at gøre” (rektor, F-
Gym.) 

En anden faktor, som de 3 danske rektorer inddrager i deres 

overvejelser, er en opfattelse af, at intern evaluering har en større 

mulighed for at nedfælde sig i (inkrementalistiske) ændringer i 

organisationskulturen, hvilket kan finde støtte fx i Gagliardis 

viftemodel for organisationskulturelle forandringer.15 Med 

udgangspunkt i Hjorts analyse kan intern evalueringen og 

selvevalueringsbegrebet ses som en spejling af den traditionelle 

fagprofessionelle kulturs vægtning af kvalitetskontrol som kollegial 

kontrol, således at udviklingen hen imod kvalitetskontrol via 

(evidensbaseret) evaluering (Hjort, 2005, s. 78-84) med denne 

teknik og med dette begreb inddeles i flere skridt, der hver for sig 

udgør kompatible forskelle i forhold til organisationernes 

antagelser og grundlæggende værdier og som altså muliggør 

inkrementel udvikling. 

 
 I deres opfattelse af deres respektive evalueringskoncepters 

placering indenfor dimensionen intern/ekstern er de interviewede 

rektorer på begge sider af grænsen i høj grad børn af deres 

systemer: De slesvig-holstenske oplever den eksterne vinkling 

som naturlig, de danske oplever den interne som naturlig, idet der 

dog som vist ikke behøver at være overensstemmelse mellem  

 

                                            
15 Se s. 16. 
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diskursiv italesættelse og underliggende holdninger. Ingen af 

rektorerne synes at have et blik for dimensionens kontingens. 

 

7.2. Evalueringens placering i organisationen (ledelsesopbakning og 
specialisering) 

7.2.1. Dahler-Larsen om evalueringens placering 
  

Dahler-Larsen undersøger evalueringens placering i 

organisationen ud fra 2 dimensioner: graden af specialisering og 

graden af ledelsesopbakning til evalueringsarbejdet. 

 

Ud fra disse 2 dimensioner konstruerer han følgende 4feltsmatrix: 

 
 stor ledelsesopbakning lille ledelsesopbakning 
stor specialisering I II 
lille specialisering III IV 

 

(Dahler-Larsen, 2004a, s. 35; 2006, s. 85) 

 

I felt I er ifølge Dahler-Larsen både dynamik i evalueringsarbejdet 

og konflikter i organisationen mellem ledelse og evaluator på den 

ene side og resten af organisationen på den anden side en 

mulighed. I felt II kan evalueringen trues af marginalisering. Felt III 

muliggør en bredt forankret evalueringskultur. I Felt IV risikerer 

evalueringsarbejdet at miste betydning både for den enkelte og for 

organisationen eller ligefrem at blive glemt. 

 

7.2.2. Teoretisk diskussion 
  

Begge nævnte dimensioner er tæt knyttede til ledelsesvalg. I 

praksis vil der gælde: Kun ledelsen kan beslutte graden af 

ledelsesopbakning og specialisering er et spørgsmål om en 

fordeling af arbejdsopgaver, hvor dette dog ved en overvejende 

ekstern, påtvunget evaluering kan være fastlagt af en ekstern 

højere ledelse (ministeriet). 

 

 Denne ledelsesbeslutning er imidlertid ikke ubegrænset fri. 

Gagliardi og Hatch byder med deres analyser af strategi og 

organisation på et organisationskulturelt, symbolsk-fortolkende 

teoretisk grundlag mulighed for at forstå dette. Ifølge Gagliardi er 
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enhver organisations primære strategi at beskytte sin identitet, 

hvis kerne er antagelser og grundlæggende værdier. Til det formål 

udvikler organisationer sekundære instrumentelt-operationelle og 

ekspressive strategier, hvis sigte er at italesætte en kollektiv 

identitet indadtil og udadtil. Gagliardi skelner mellem 

tilsyneladende udvikling, hvor organisationens valg af sekundære 

strategier sikrer, at udvikling alene sker på de kulturelle artefakters 

niveau og ikke berører identiteten, revolutionær udvikling, der 

opstår, hvis en strategi, der ikke er kompatibel med 

organisationens identitetskerne, påtvinges organisationen, hvilket 

han betegner som organisationens død, og endelig inkrementel 

udvikling, hvor en strategi indfører nye, men kompatible værdier i 

organisationens kerne, således at organisationen udvider sig 

kulturelt: 

 

 

 
 (Hatch, 2006, s. 208-20916; min bearbejdnig af figuren, JL) 

 

 Hatchs model for kulturel dynamik, der forbinder artefakter, 

værdier, antagelser og symboler i en cirkulær og dobbeltrettet 

proces beskriver både mulighederne for, hvordan disse elementer 

kan påvirke hinanden, men også inertien i disse koblede 

elementer: 

 

                                            
16 Med ref. til: (Gagliardi, 1986) 

antagelser og  
grundlæggende  
værdier 

primær strategi 

instrumentelle og  
ekspressive strategier 

implementeringsmodi 

videnskabelig viden 

mytisk viden 

inkrementel  
udvikling 
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(Hatch, 2006, s. 210-212)17 

 

 Evaluering er ikke et nyt begreb eller en ny strategi for 

gymnasierne i Slesvig-Holsten og Danmark, men alligevel er der 

afgørende nye elementer på spil: den systematiske eksterne 

evaluation i Slesvig-Holsten og kravet om systematisk evaluering 

på organisationsniveau og om koblingen til evaluering på 

undervisningsniveau i Danmark. 

 

 Også rektorerne er indlejrede både i den generelle 

fagprofessionelle kultur og i deres egen organisations specifikke 

kultur, og stillet overfor dette nye, har de og deres organisationer 

ifølge Gagliardi ”valget” mellem tilsyneladende udvikling, død og 

inkrementel udvikling. En høj grad af specialisering i lokaliseringen 

af evalueringsarbejdet i organisationen kan altså være udtryk for 

både et praktisk valg, et behov for at delegere opgaven til nogen, 

og for en indsigt i, at ikke alle kan flyttes på én gang. Tilsvarende 

behøver en lav ledelsesopbakning ikke at være tegn på egentlig 

modvilje, men slet og ret udtryk for, at også lederens kulturelle 

kerne (antagelser og grundlæggende værdier) ikke ændres 

umiddelbart, bare fordi en EVIT eller en bekendtgørelse (KRbek. 

med koblinger ind i Stxbek.) dukker op på et artefaktniveau. 

Gagliardi og Hatch lader altså formode, at skolerne ikke 

umiddelbart vil placere sig i matricens felt III. 

7.2.3. Empiri 
  

Senest i forsøget på at anvende begrebsparret på empirien bliver 

begrebet specialisering problematisk. Selvom EVIT med færdigt 

eksternt fastlagt design og dagsordenfastsættelse og med 

                                            
17 Modellen tager udgangspunkt i Schein, se s. 43. Betegnelserne „vil“ osv. stammer fra: (Gleerup, Wiedemann, 2001, 
s. 60) 

assumptions, ”er” 

values, ”vil” 

symbols, ”gør” 

artifacts, ”kan” 

manifestation realization 

symbolization interpretation 
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hovedansvar for dataindsamling, analyse og konklusion i det 

slesvig-holstenske evalueringssystem kan siges at være 

evaluator, så indgår potentielt alle lærere, elever og forældre som 

med-evaluatorer ved at udfylde spørgeskemaer. Dette, at udfylde 

et spørgeskema, vil jeg dog betragte som en meget lille del af 

evalueringsarbejdet. 

 
 Derudover understøttes EVIT af et organisationsinternt EVIT-

udvalg med repræsentanter for skolens ledelse, lærere, elever, 

forældre og ejere, der dog overvejende har til opgave at servicere 

EVIT-teamet.  

 
 Et tredje aspekt er, at EVITs afsluttende rapport ikke er 

evalueringens slutpunkt, men udgangspunkt for diskussioner i 

skolens organer, hvor repræsentanter for de forskellige grupper i 

skolen inddrages. Disse danner udgangspunkt for en 

tilbagemelding til ministeriets tilsyn og for en aftale mellem skolen 

og ministeriets tilsyn, som forfattes og besluttes i 

skolekonferencen, der ligeledes har bred repræsentation.18 Disse 

to elementer kan ses som en vægtig del af evaluationsarbejdets 

elementer konklusion og anvendelse og skubber altså i retning af 

mindre specialisering. 

 
„wir haben zum Teil eine 
Rückläuferquote unter 40 % 
gehabt [… ] bei den Lehrern 
… und das ist natürlich ein 
Problem, weil einzelne 
Kollegen da in die innere 
Emigration gegangen sind“ 
(rektor, U-Schule) 
 

Samlet set er evaluatorinstansen dog skævdelt med en meget høj 

vægt på de 3 eksterne EVIT-medlemmer. Min vurdering er altså, 

at specialiseringen er stor. Dette giver sig også udslag i til dels 

ganske lave besvarelsesprocenter: i U-Schule var svarprocenten 

blandt lærerne under 40 %. Begrebet ”innere Emigration” 

illustrerer evalueringens mulige marginalisering i matricens felt II.  

 

For denne høje grad af specialisering taler også, at ingen af de 3 

rektorer har været opmærksomme på den mulighed, som EVIT 

åbner, for at vælge supplerende nøglepunkter for EVITs 

evaluation af skolen indenfor rammerne af skolebesøget eller i 

form af en udvidelse af de standardiserede spørgeskemaer. (MBF, 

IQSH, 2005a, s. 16) 

 
 
 
 

Også de 3 danske rektorer beskriver et system med en relativ høj 

grad af specialisering. Alle 3 planlægger at placere ansvaret for 

                                            
18 Se evt. s. 79. 
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”der kan sikkert være noget, 
hvor jeg siger, nu skal vi altså 
have det her undersøgt, men 
med … det skal så være et af 
det antal vi hiver ud, det kan 
godt være, men ellers må vi 
ud og lave nogen interviews 
med eleverne eller noget 
spørgeskemaundersøgelse 
eller noget andet så vi siger, 
folks, hvad synes I?” (rektor, 
E-Gym.) 
 
”det er en lang proces, det har 
vi gjort gennem nogle 
pædagogiske dage, hvor vi 
har fremhævet, hvad der dur 
og hvad der ikke dur, og så 
har vi fundet den her paraply 
[…] som tematisering, fordi 
den bliver ved med at komme 
op, og så har de været med til 
at … og så har ledelsen 
sådan set påtaget sig, at … at 
målfastsætte, hvad vi ville 
opnå, og det er så blevet hørt 
i pædagogisk råd, … så det 
har været, hvad vi fra 
ledelsesside ville opfatte som 
en demokratisk proces” 
(rektor, F-Gym.) 
 

evalueringsarbejdet hos en kvalitetsudviklingsleder med 

inspektorfunktion eller hos en lille gruppe af lærere med 

stabsfunktion.  

 

Til gengæld er der forskelle i, hvem rektorerne forestiller sig 

inddraget i fastlæggelsen af nøgleområder for evalueringen. 

Rektor for D-Gym. ser således dette placeret overvejende hos 

kvalitetsudviklingslederen og ser elevindflydelsen reduceret til ”de 

små systematiske undervisningsevalueringer, som jo er dem, der 

først og fremmest interesserer eleverne”.  

 

Rektor for E-Gym. forestiller sig derimod, at stabsfunktionen 

arbejder sammen med et udvalg med lærere og elever, laver 

kvalitative interviewbaserede pilotundersøgelser blandt lærere og 

elever og ud fra disse fastlægger nøgleområderne. Rektor for F-

Gym. taler om, hvad jeg vil kalde en styret demokratisk proces, 

hvor ledelsen konkluderer på en omfattende diskussionproces.  

 

De 2 sidstnævnte rektorers bestræbelser på at inddrage flere i en 

ganske omfattende proces til fastlæggelse af evalueringens 

nøgleområder kan ses som en bestræbelse på at reducere 

specialiseringen. 

 
 Samlet vil jeg sige, at alle 6 rektorer iagttager og er med til at 

konstruere en høj grad af specialisering, højere blandt de slesvig-

holstenske rektorer end blandt de danske – og blandt de danske 

højere i D-Gym. end i de 2 andre. 

 
 Evalueringens ledelsesopbakning hos de 3 slesvig-holstenske 

rektorer er begrænset. Alle rektorerne har med deres interne 

EVIT-udvalg og med deres sekretariater uden tvivl ydet et stort 

(praktisk) arbejde for at servicere EVIT, men deres skepsis er 

tydelig.  

 
 En særlig kilde til denne skepsis er den ministerielle 

tilsynspersons deltagelse i EVIT, hvis EVIT falder i rektors 5årige 

prøvetid, hvor rektor naturligt vil have svært ved at have tiltro til 

tilsynspersonens adskillelse af vedkommendes 2 funktioner, der 

hedder at vurdere skolen mhp. skoleudvikling og at vurdere rektor  
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mhp. en beslutning, om rektors ansættelse skal forlænges ud over 

prøvetiden. 

 
„[ich] kann […] mir schon 
vorstellen, dass das hilfreich 
ist, und es ist ja auch hilfreich, 
nur wir kriegen diese 
Ressourcen nicht um diese 
guten Vorschläge 
umzusetzen oder nicht 
flächendeckend umzusetzen“, 
„ein Riesen-Aufwand für so 
ein bisschen Ergebnis“ 
(rektor, U-Schule) 
 
„also ganz am Anfang […] 
konnte ich mir nicht 
vorstellen, dass man mit den 
Methoden, die man da vorhat, 
viel rauskriegt über eine 
Schule“, „ich glaube, für 
Schule ist und bleibt im 
Moment ein bisschen mehr 
Ruhe das Beste“ (rektor, T-
Schule) 
 
„manche Fragen […] 
entsprechen nicht vielleicht 
ganz so der Schul- oder 
Unterrichtswirklichkeit“, „das 
befürchte ich eben, dass wir 
da gar nicht so richtig 
gesehen worden sind, ich 
empfinde uns als Schule 
vielleicht doch erfolgreicher 
als es vielleicht so eine 
Momentaufnahme zeigen 
könnte“ (rektor, SN-Schule) 

Rektor for U-Schule føler sig ladt alene i en situation uden 

råderum over de nødvendige ressourcer pga. den kraftige og 

detaljerede eksterne styring af skolen og derfor uden mulighed for 

at omsætte EVITs anbefalinger i handling.  

 

Rektor for T-Schule ser den eksterne evaluering som en faktor, 

der sammen med det reformpres, det slesvig-holstenske 

gymnasium står over for, forstyrrer det gode skolearbejde.  

 

Rektor for SN-Schule beskriver nogle af de standardiserede 

spørgeskemaspørgsmål som irrelevante for skolen, giver udtryk 

for en oplevelse af, at skolen ikke er blevet set rigtigt, og beretter 

beklagende, at de i ledelsen havde overset, at 

spørgeskemaundersøgelsernes resultater skulle danne grundlag 

for EVITs samtaler under skolebesøget med skolens forskellige 

grupper, (smnl.: MBF, IQSH, 2005a, s. 19) og at de derfor ikke 

havde fået informeret forældrerepræsentanterne om disse 

resultater, før EVIT spurgte forældrene om, hvad de syntes om 

dette eller hint resultat. Det er næppe udtryk for, at rektor ikke har 

taget evalueringen alvorligt, men måske udtryk for, at vægten er 

blevet lagt på den løbende praktiske servicering af EVIT. 

 
 
”den er uklar, den er upræcis, 
skrevet alt for hurtigt, den er 
ikke kvalitetssikret og det er 
afskrift, altså 
kvalitetsbekendtgørelsen, det 
er jeg fuldstændig overbevist 
om, den er ikke tilpasset til os, 
den er ikke gennemtænkt, 
den er ikke sammentænkt 
med evalueringsplanen, altså 
i studentereksamens-
bekendtgørelsen” (rektor, E-
Gym.) 
 
”jeg har hele tiden været 
positiv og vi gik jo i front på 
det sammen med 2 andre 
institutioner, hvor vi søgte om 
penge i ministeriet til at lave 
en lille gruppe, et pilotprojekt” 
(rektor, F-Gym.) 

De 3 danske rektorers opbakning er mere differentieret. Ingen af 

de 3 afviser evalueringens grundidé, men på et holdningsplan 

spænder de fra indigneret kritik af dårlig kvalitet i 

bekendtgørelseskomplekset til en begejstret frontløber-holdning.  

 

Et specifikt element af det danske evalueringssystem er imidlertid 

interessant, fordi kulturbruddet, der med reference til Gagliardi 

afkræver tilsyneladende udvikling, død eller inkrementel udvikling, 

her bliver særligt tydeligt. Det drejer sig om kravet om, at rektor 

skal se undervisningsevalueringerne.19 

 

Her er reaktionen fra rektorerne for D-Gym. og (i første omgang) 

E-Gym. klar: de finder det uetisk og utidig. Den fagprofessionelle 

autonomi, åbenbart set som en væsentlig grundlæggende værdi i 

                                            
19 Se evt. s. 84. 
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”så synes jeg man overtræder 
nogle regler, rent etisk” 
(rektor, D-Gym. om at 
gennemse 
undervisningsevalueringerne) 
 
 

den (hidtidige) gymnasiale kultur, er her tilsyneladende under pres 

i en grad, så det får rektorerne til at reagere på en måde, som 

betyder en reduceret ledelsesopbakning til projektet. I et Gagliardi-

perspektiv er der tale om et skridt, som det ikke er muligt at tage 

indenfor den inkrementelle udvikling og tilpasning af 

organisationens identitetskerne.  

 
”det mener jeg også vil være 
utidigt på en eller anden 
måde” (rektor, E-Gym. om at 
gennemse 
undervisningsevalueringerne) 
 
”altså det er for mig at se 
fuldstændig grotesk og har 
ikke rigtig noget med 
lederskab og gøre […], fordi 
det er jo sandelig det, der er 
vores produkt” (rektor, F-
Gym. om rektorkollegernes 
modvilje mod at ville læse 
undervisnings-
evalueringerne) 
 

Rektor for F-Gym. har derimod et ønske om at ”kende […] sin 

skole til yderste hjørne” og kunne først slet ikke se problemet. En 

afvisning af kravet om, at rektor læser 

undervisningsevalueringerne, fik kommentaren: grotesk og 

manglende lederskab. Dette taler ikke kun for en højere grad af 

ledelsesopbakning, men ud fra en Gagliardi-overvejelse også for, 

at den rektor allerede tidligere (for at blive i billedet) har været 

længere ude i hjørnerne, oplever en kompatibilitet med 

organisationens egen kerne og altså kan indfri kravet indenfor 

rammerne af en inkrementel udvikling. 

 

Mellem disse poler står rektor for E-Gym., der efter sin første 

reaktion: ”utidig” udfolder en mere sammensat opfattelse, der går 

over en vilje til at inddrage undervisningsevalueringerne i 

problemsituationer eller klagesager og slutter med at beskrive 

selve den kulturelle tilpasningsproces som en ubehagelig, men 

nødvendig (inkrementel) udvikling. Her begrundes ubehaget også 

– nemlig i en angst for at ødelægge den fagprofessionelles evne til 

at handle fagprofessionelt. 

 

”når den her reform er 
kommet godt fra start […], så 
skyldes det, at der står nogle 
solide lærere, der selv kan 
tænke og hele tiden lave det 
der korrektiv på de gode 
idéer, som gør, at eleverne 
faktisk får lært noget, og det 
dér må man ikke ødelægge 
ved at komme masende ind 
og skulle se alle mulige 
individuelle evalueringer hos 
en hvilken som helst lærer når 
som helst, det dur ikke”, ”jeg 
synes godt man kan forestille 
sig, at hvis jeg bliver opsøgt 
af elever, der klager over en 
lærer, så vil jeg ikke afvise, at 
jeg kunne finde på at sige til 
en lærer […] jeg vil godt se de 
evalueringer, du har lavet, og 
så tage udgangspunkt der”, 
”det er jo selvfølgelig 
ubehageligt … og det skal vi 
alle sammen lære, at det bare 
er en del af vores 
professionalisme, at sådan 
noget finder sted” (rektor, E-
Gym.) 

Set i Hjorts professions- og kompetenceudvikingsoptik forudsætter 

denne angst et rektorperspektiv på den fagprofessionelle 

gymnasielærer som havende  

• fokus på den professionelles sociale praksis i en 
beskyttet interaktion med eleverne  

• med afsæt i et professionelt skøn og praksisviden / tavs 
viden og  

• med en opfattelse af kvalitetskontrol som peer-to-peer 
kollegial kontrol i et fagprofessionelt kollegialt 
fællesskab under ledelsesniveauet.  

 

Også andre af rektorerne taler herfor.  
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Hjort beskriver imidlertid dette professionsperspektiv som det 

tabende og 2 andre perspektiver som vindende:  

• fokus på professionens sociale status  
• med afsæt i professionens autorisation og et 

vidensmonopol og  
• med en opfattelse af kvalitetskontrol som kontrol via 

formel uddannelse  
og  

• fokus på de professionelles sociale legitimitet  
• med afsæt i den professionelle begrundelse og viden 

mhp. at udvikle, udføre og vurdere arbejdet og  
• med en opfattelse af kvalitetskontrol som kontrol via 

(evidensbaseret) evaluering. (Hjort, 2005, s. 78-84) 
 

 Det første af de 2 vindende perspektiver er ikke nyt for 

gymnasielærere og derfor mindre interessant i denne Gagliardi-

inspirerede udviklingssammenhæng, mens det andet netop slår 

ned i evalueringsfeltet.  

 

Det interessante er her at iagttage en rektor, der med afsæt i det 

gamle professionsperspektiv udtrykker angst for at true den 

professionelles mulighed for at agere, og samtidig beskriver skiftet 

til det nye professionsperspektiv som professionalisering. Man kan 

næsten se Gagliardis vifte folde sig ud. 

 
 Samlet vil jeg sige, at rektor for F-Gym. italesætter en stor 

ledelsesopbakning til evalueringen, mens rektorerne for E-Gym. 

og D-Gym. er forbeholdne, sidstnævnte mest udtalt. 

 
 Interviewene med de 6 rektorer gør det muligt at indplacere 

gymnasierne i Dahler-Larsens 4feltsmatrix på følgende måde.20 

 
 stor ledelsesopbakning lille ledelsesopbakning 
 
 
stor specialisering 
 
 

I 
 

    
 
      F 

II 
 

S T U 
         D 
  E 

 
 
lille specialisering 
 
 

III IV 

  
 Det skal selvfølgelig gentages, at jeg ikke har undersøgt 

gymnasierne, men alene har iagttaget rektorernes iagttagelse af 

                                            
20 F: F-Gym. osv. 
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evalueringssystemernes iagttagelse af deres skoler. Men her 

handler det som anført netop om (ikke frie) ledelsesvalg, således 

at rektoroptikken kan antages at have en vis dækning med den 

situation, gymnasierne placeres i som følge af disse ledelsesvalg. 

Jeg går her altså ud fra en tæt sammenhæng mellem iagttagelse 

og konstruktion. Ud fra Dahler-Larsens analyse kan F-Gym. regne 

med en dynamisk, men muligvis også konfliktladet 

evalueringspraksis, og i de øvrige 5 gymnasier risikerer 

evaluationen at blive marginaliserede i organisationen. 

 
 Det interessante i forhold til opgaven er, at der er en vis individuel 

spredning i rektorernes placering af deres skoler, men også at de 

fleste af rektorerne placerer sig og skolerne forholdsvist tæt – 

uafhængigt af de 2 forskellige evalueringssystemer. 

 

7.3. Evaluering som antastelse (offentlighed) 

7.3.1. Dahler-Larsen om evaluering som antastelse (offentlighed) 
  

Dahler-Larsen pointerer, at evaluering er magtudøvelse ved at 

antaste evaluanden og deklarere den som værende kontingent. 

(Dahler-Larsen, 2004b, 19-22; 2006, s. 30-31) Hermed mener 

han, at udgangspunktet for evaluering er, at den evaluerede 

praksis kunne være anderledes og at den afkræves en 

dokumentation for, at den er god nok, og at evalueringen 

konstruerer netop dette udgangspunkt. 

 
 Offentlighed omkring evalueringen udstiller og forstærker 

antastelsen. Jeg tager derfor offentlighedsaspektet ud som en 

særskilt genstand for undersøgelsen, fordi der her er tale om en 

åbenlys forskel på de 2 evalueringssystemer. I dette afsnit 

interesserer jeg mig alene for offentliggørelse som fænomen og 

prøver at udskille en mere anvendelsesorienteret 

offentlighedsrelation (PR, profilering, markedsføring).21 

 

                                            
21 Se s. 28. 
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7.3.2. Teoretisk diskussion 
  

Dahler-Larsens begreb antastelse lader sig også forstå indenfor 

rammerne af Gagliardis og Hatchs modeller for 

organisationskulturel udvikling22 med antastelsen som en udefra 

kommende udfordring. Hatchs model for organisationskulturel 

dynamik23 beskriver, hvordan ændringer på artefakt- eller 

symbolniveau kan føre til (men ikke nødvendigvis umiddelbart 

fører til) ændringer på antagelses- eller værdiniveau. 

 
 Selve antastelsen, selve det at blive gjort til genstand for 

evaluering, kan næppe håndteres på artefakt- eller 

symbolniveauet alene – dertil vurderer jeg udfordringen, 

kompatibilitetsproblemet, kulturbruddet til at være for stor. En 

offentliggørelse af antastelsen kan uden en forudgående 

tilvænning være den ekstra udfordring, der skubber 

organisationen fra inkrementel udvikling til død.  

 

7.3.3. Empiri 
  

De evalueringer, danske gymnasier foretager af deres aktivitet, er 

genstand for offentliggørelse (Åbenhedslov, § 2, pkt. 5)24 og det 

samme gælder opfølgningsplanerne. (KRbek., § 4, stk. 3) 

 
 I det slesvig-holstenske EVIT er en offentliggørelse ikke forudset – 

bortset fra, at Uddannelsesministeriet og IQSH offentliggør et 

landsgennemsnit (MBF, IQSH, 2005b), men samtidig er der ingen 

hindringer for, at en skole vælger at offentliggøre den afsluttende 

EVIT-rapport, fx på skolens hjemmeside, hvilket dog ingen af de 3 

rektorers skoler har valgt eller tænkt sig at gøre. Ministeriet har 

imidlertid planer om, at EVIT-resultaterne sammen med andre 

data skal indgå i og offentliggøres i skoleportrætter.25 

                                            
22 Se s. 16. 
23 Se s. 18. 
24 Lovens indskrænkning: ”evalueringer […] bortset fra […] evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket” (min 
understregning, JL) udtrykker interessant nok en vis skepsis overfor det, der ellers er nøglebegrebet, nemlig 
selvevaluering – selvevalueringer (forstået på et individ- eller peer-gruppeniveau), hvor de, der underviser, evaluerer 
undervisningen, skal altså ikke offentliggøres. Det er med til at forstærke indtrykket af selvevalueringsbegrebets karakter 
af flydende betegner. 
25 Se evt. s. 83. 



John Læsøe: Selvfølgelig skal vi da evaluere(s)  26 
 

Offentliggørelse af data for karaktergennemsnit på skolebasis i 

Danmark (Åbenhedslov, § 2) har uden tvivl ført til en 

tilvænningsproces, en organisations- og professionskulturel 

udviklingsproces – man kunne sige en åbning af Gagliardis vifte –, 

men hos rektor for D-Gym. er der stadig en vis distance og 

skepsis at spore. Distancen kommer til udtryk i formuleringen 

”hele den der offentlighedskultur, man laver nu”, hvor – måske lidt 

spidstolket – det upersonlige pronomen ”man” udtrykker 

distanceringen, ”hele den der” tegner et billede af 

offentlighedskulturen som en diffus størrelse og det afsluttende 

”nu” karakteriserer fænomenet som et modefænomen. 

Modsætningsfyldt er dobbeltargumentationen: der er ingen, der 

læser informationerne, og: vi holder informationer tilbage af 

hensyn til vores konkurrencesituation. En sådan argumentation 

antyder, at offentliggørelse, betragtet indenfor rammerne af 

Hatchs model for organisationskulturel dynamik,26 er gået ind på 

artefakt- og symbolniveau, men ikke har sat sig igennem på 

antagelses- og værdiniveau. 

 

 
 
 
 
 
 
”det, der bekymrer mig lidt 
med hele den der 
offentlighedskultur, man laver 
nu, det er, jeg tror faktisk ikke, 
at der er nogen, der læser 
det”, ”jeg [er] ikke […] sikker 
på, at jeg vil løfte sløret for 
mere end jeg absolut skal 
løfte sløret for, hverken 
skeletterne i skabet eller 
guldklumperne, fordi det er en 
konkurrencesituation” (rektor, 
D-Gym.) 
 
 
 
„also wir haben einzelne 
Aspekte veröffentlicht, […] 
aber den Bericht selber haben 
wir so unter der Decke 
gehalten, weil ich das Gefühl 
hatte, dass man das auch 
missverstehen kann an 
manchen Stellen, wenn das 
dann so in die 
Schulöffentlichkeit“, (rektor, T-
Schule, min understregning) 
 
„im Prinzip ist es damit 
öffentlich, da kriegen die 
Vertreter das in die Hand und 
ich kann nicht kontrollieren, 
was sie dann damit machen“ 
(rektor, U-Schule om, hvordan 
elever og forældre, der ikke 
sidder i skolens organer bliver 
informeret om EVIT-
rapporten, min 
understregning) 
 
„insofern haben wir das eben 
auch nicht allgemein 
veröffentlicht und also auch 
nicht ins Netz gestellt oder so, 
aber nur ein, wir haben so ein 
Summary daraus gemacht“ 
(rektor, T-Schule; man skal 
klikke sig igennem 5 niveauer 
for at finde denne 
sammenfatning og man skal 
kende den måned, 
sammenfatningen blev sat på 
nettet, for at finde den – eller 
benytte en ekstern 
søgemaskine) 

De 3 slesvig-holstenske rektorers tilbageholdenhed overfor 

offentligheden er væsentligt tydeligere, hvilket forstærkes af en 

række faktorer: (endnu) ikke noget krav om offentliggørelse af 

EVIT-rapporten, et i tjenestemandsrelationen begrundet hensyn 

både til den kommunale ejer og til ministeriet (der udelukker 

offentlig kritik) o.a. 

 

Rektorerne for T-Schule og U-Schule har valgt at være meget 

tilbageholdende – også overfor den skoleinterne offentlighed, i 

hvert fald hvad angår elever og forældre. Rektor for T-Schule 

vedkender sig en målsætning om at holde rapporten tilbage, mens 

rektor for U-Schule fralægger sig initiativet på området. Rektor for 

T-Schule har dog valgt at offentliggøre et (selektivt) sammendrag 

af rapporten – relativt godt skjult på skolens hjemmeside. 

 

De 3 slesvig-holstenske rektorer benytter i den sammenhæng ord 

som misforstås og kontrollere, der tyder på en offentlighedskultur, 

der – sammenlignet med den, rektor for D-Gym. taler om, men 

tilsyneladende heller ikke føler sig tilpas i, – er mindre udviklet. 

Samtidig er der dog ingen grund til at overdrive denne forskel. Når 

                                            
26 Se s. 18. 
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 rektor for T-Schule offentliggør et sammendrag af EVIT-rapporten, 

er det jo i styringen af, hvilke informationer, der tilgår 

offentligheden, ikke mere end en senere redigering end hos en 

dansk rektor, der selv kan beslutte, hvad der står i 

evalueringsrapporterne. 

 
 Med Dahler-Larsens begreb vil jeg sige, at det tilsyneladende er 

relativt nyt for de 3 slesvig-holstenske rektorer at blive genstand 

for antastelse, mens de 3 danske rektorer her har været igennem 

en tilvænningsproces. 

 
 Med Hjorts begreber er den traditionelle fagprofessionelle kultur 

præget af kontrol via uddannelse og eksaminer og kollegial kontrol 

som de afgørende kvalitetskontrolmekanismer. (Hjort, 2005, s. 79) 

Det skift til en kontrol via evidensbaseret evaluering, som EVIT 

repræsenterer (også selv om EVIT medlemmer udspringer af 

samme fagprofessionelle kultur og altså har en vis 

kollegialitetsstatus, der dog – delvist – ophæves i kraft af tilsynets 

deltagelse i teamet), er en så stærk udfordring til antagelser og 

grundlæggende værdier i de fagprofessionelle 

gymnasieorganisationer, at den med Gagliardis begreber ikke kan 

håndteres med tilsyneladende udvikling, men kun med død eller 

inkrementel udvikling. Og det er formentlig for at muliggøre denne 

inkrementelle udvikling, at Uddannelsesministeriet i første omgang 

har givet afkald på et krav om offentlighed, og de slesvig-

holstenske rektorer indtræder i den lokale konstruktion af 

evalueringen på en måde, der reducerer offentligheden. 

 
 For at illustrere spredningen – og alene derfor, ikke for at skabe et 

portræt af de enkelte rektorer – sammenfatter jeg rektorernes 

offentlighedsaffinitet i følgende skitse: 

 
S T U? D?  E F       

     offentlighed 

      

  



John Læsøe: Selvfølgelig skal vi da evaluere(s)  28 
 

 

7.4. Evalueringens anvendelse 

7.4.1. Dahler-Larsen om evalueringens anvendelse 
  

Dahler-Larsen beskriver en lang række af mulige 

evalueringsanvendelser, som han samler under overskrifterne: 

kontrol (top-down eller bruger/borger-kontrol, summativ 

evaluering, resultatvurdering), læring (videnstilvækst, 

aktivitetsudvikling, formativ evaluering, kvalitetsudvikling), 

strategisk/taktisk (med et skjult sigte, strategisk: (de)legitimere 

eller taktisk: beskytte evaluanden), oplysning (mediestof, PR, 

reklame, forbrugerinformation, social mærkat), symbolsk (signal, 

evalueringskapacitet, evaluering som selvreferentiel abstraktion), 

konstitutiv (målingens påvirkning af det målte; med mulige 

reaktioner: afvisning, hykleri, tæmning, kolonialisering). (Dahler-

Larsen, 2006, s. 123-147) 

 

7.4.2. Teoretisk diskussion 
  

Min mest naive forestilling om anvendelse af evaluering – som har 

en vis lighed med de 2 ministeriers rationelle forestilling om en i 

formen cirkulær, men i sin tænkning lineær proces fra evaluering 

til kvalitetsudvikling – er, at evaluering kan danne grundlag for 

informationsindvinding og efterfølgende beslutning. 

 

En analyse af organisationer som Luhmannske systemer påpeger 

imidlertid, at organisationer som grundvilkår er udsat for et 

tredobbelt beslutningsparadoks, hvis første element betyder, at 

beslutninger i organisationer, forstået som frie valg, der ikke kan 

bortanalyseres, men højst tilsyneladende afparadokseres og 

dermed få udseende af at være besluttelige, ikke kan finde endelig 

bestemmelse. En analyse med afprøvning, evaluering, 

informationsindvinding og valg af bedste praksis ville ganske vist 

ændre beslutningens karakter fra beslutning til kalkulation – og 

tilsyneladende muliggøre en rationel beslutning, men blot kaste 

organisationen tilbage til andre ikke endeligt bestemmelige 

beslutninger som dem om, hvilke forskellige praksisformer, der 

skal afprøves. (Åkerstrøm Andersen, Born, 2001, s. 18) 
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 Følgende figur indplacerer Dahler-Larsens anvendelseskategorier 

i Hjorts model for en offentlig institution i moderniseringsfeltet og 

siger dermed noget om, hvilke retninger en strategisk brug af 

disse anvendelsesformer kunne antage: 

 
 

 
(det såkaldte ’dobbelte næbdyr’; efter: Hjort, 2001, s. 46) 

 

Det er min idé med figuren27 at vise, at der ikke alene findes 

mange anvendelsesformer, men at disse også hver især kan 

realiseres med forskelligt strategisk sigte. 

 
 Jeg vil i det følgende benytte Dahler-Larsens 

anvendelseskategorier, men jeg vil strukturere min undersøgelse 

af empirien ud fra 3 dimensioner, som jeg vil skitsere: 

 
intern ← information → ekstern 

intern ← dialog → ekstern 

bevarende ← handling → forandrende 

 

Jeg gør dette, fordi jeg mener, at jeg på den måde bedst kan få 

empiren til at udfolde sig. Der er ikke på forhånd indtænkt nogen 

én-til-én tilknytning mellem anvendelseskategorierne og mine 

dimensioner. Jeg vil derimod etablere sådanne tilknytninger i den 

konkrete analyse af empirien. 

 

                                            
27 I figuren er anvendt følgende betegnelser: 1: kontrol, 2: læring, 3: strategi/taktik, 4: oplysning, 5: symbolsk, 
6: konstitutiv. 

kultur 

struktur 

internt eksternt 

strategi økonomi 
bruger 
behov 

professionelle 
kompetencer 

politisk-institutionelle 
systemer 

kulturelle processer 

organisationsstrukturer 

organisationskulturer 

1 3 1 3 5 

4 

5 5 6 

1 4 2 6 
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7.4.3. Empiri 
  

Allerede den danske bekendtgørelses dobbelttitel, 

”kvalitetsudvikling og resultatvurdering” (KRbek.), signalerer, at 

evalueringsanvendelse ikke er en endimensional størrelse. 

Indholdet i EVIT har den samme dobbelthed: afrapportering af en 

resultatvurdering (afslutningsrapporten) og afsæt for en 

kvalitetsudvikling (forbedringsforslag i rapporten, den interne 

diskussion af denne, aftalen med tilsynet, revisionen af 

skoleprogrammet).  

 

Begge evalueringssystemer bygger i kvalitetsudviklingsdelen på 

en opfattelse af kvalitetsudvikling som en rationel – næsten 

mekanisk-naiv – evalueringsanvendelse, som det fx fremgår af 

kvalitetscirklen (KRvejl.), eller af beskrivelsen af vejen fra EVIT 

over rapport til intern diskussion, aftale med tilsynet og revision af 

skoleprogrammet. (MBF, IQSH, 2005a) 

 
 
 
 
 

Den internt rettede informationsdimension kan være udtrykt i et 

ledelsesønske om at bruge evaluering til at opnå viden om 

organisationen, dens aktiviteter og medlemmer, som det kommer 

til udtryk i formuleringen om at ville ”kende […] sin skole til yderste 

hjørne”, som rektor for F-Gym. udtrykker det.28 Med Dahler-

Larsens anvendelseskategorier er der her tale om (en lokal top-

down) kontrol. 

 
 
 
 
„also wenn es wirklich ein 
ernstes Problem ist und wir es 
nicht erkannt hätten, dann 
wäre es bedenklich für uns“ 
(stedfortræder for rektor ved 
SN-Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg ville have vurderet, at der her er tale om et af de mest 

umiddelbare evalueringsanvendelser i et ledelsesperspektiv: 

evaluering som et middel til informationsindvinding. Men det 

empiriske interviewmateriale indeholder også den præcist 

modsatte forventning blandt rektorerne, at evaluering ikke kan 

bidrage med information til ledelsen – i hvert fald ikke om 

problemer i organisationen, fordi de forudsætter det som et 

væsentligt element af deres ledelsesarbejde at være vidende om 

sådanne problemer også uden evaluering. Rektors stedfortræder 

ved SN-Schule udtrykker denne opfattelse klarest, men også en 

række af de øvrige rektorer har en meget begrænset forventning  

 

                                            
28 Se s. 22. 
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om for dem selv at vinde ny information om organisationens og 

dens medlemmers aktivitet i evalueringen. 

 

 
 
 
„… das Team hat glaubhaft 
versichert, dass das nicht so 
ist und auch unsere 
Schulaufsichtsperson ist da 
stark glaubwürdig“ (rektor, U-
Schule på spørgsmålet: „der 
Begriff Kontrolle spielt da 
nicht so die große Rolle?“) 
 

Eksternt rettet information i form af afrapportering peger i retning 

af (ekstern top-down) kontrol. I det slesvig-holstenske EVIT indgår 

den person, der i Uddannelsesministeriet fører tilsyn med skolen. 

Alligevel nedtones eller benægtes i italesættelsen kontrolaspektet. 

 
”altså i takt med at vi bliver 
decentraliseret, så bliver vi 
udsat for meget meget kraftig 
central kontrol, altså det er 
virkelig helt grotesk”, ”altså så 
decentraliserer man for at 
lave konkurrence og dermed 
kvalitet tror man, men så skal 
man jo have styr på møget, 
så laver man sådan noget, 
man skal have styr på os,” 
(rektor, E-Gym.) 
 
”jeg synes også at vi skylder 
offentligheden at fortælle, 
hvad vi kan, og man får value 
for money, jeg synes også vi 
… ellers taber vi jo også 
kampen om penge” (rektor, E-
Gym.) 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor for E-Gym. beskriver derimod kritisk dobbeltbevægelsen i 

Undervisningsministeriets relation til de danske gymnasier, 

decentralisering/markedsgørelse og recentralisering/kontrol. 

Kontrolaspektet er her imidlertid dobbelt: top-down med 

Undervisningsministeriets kontrol af gymnasierne og bottom-up 

med borgernes kontrol af brugen af deres skattepenge. Mens det 

ene kontrolaspekt kritiseres, betragtes det andet som naturligt. 

Borger-kontrol-aspektet kobles da også til en politisk strategi, hvis 

målsætning er at legitimere brugen af samt at udvide puljen af 

offentlige midler. 

 

Her opleves – både i kritikken og i italesættelsen af, at kontrol ikke 

finder sted, – den (potentielle) ministerielle kontrol af 

organisationens aktivitet og ”resultat” som et brud på den 

traditionelle fagprofessionelles opfattelse af kvalitetskontrol som 

kollegial kontrol (Hjort, 2005, s. 79), sådan som Dahler-Larsen 

anfører det: 

 

”Hvis man absolut skal evalueres, så foretrækker man 

systematisk, at egne fagfolk kvalitativt vurderer ’processer’, 

ikke at nogen oppefra vurderer ’strukturer’ eller lige så 

slemt, at nogen udefra vurderer ’resultater’.” (Dahler-

Larsen, 2001, s. 146)29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omvendt er markedsgørelsen af gymnasieorganisationernes 

betingelser i Danmark indenfor amterne så fremskreden og med 

den snarlige overgang til statsligt selveje pr. 1.1.2007 så 

forudseeligt videre fremadskridende, at den politisk-

markedsøkonomiske italesættelse af borgernes kontrol er 

internaliseret. 

 

                                            
29 Med ref. til: (Scott, 1977) 
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Rektor for T-Schule har med udgangspunkt i et ønske om at 

forbedre sin egen anseelse i tilsynet sat en anden dagsorden 

indenfor det, jeg kalder ekstern information. Her kombineres i 

Dahler-Larsens anvendelseskategorier kontrol, symbol og strategi 

med det sigte at etablere eller forbedre egen lederlegitimitet 

opadtil.  

 

Den internt rettede dialogdimension handler om vha. evalueringen 

at initiere samtale med det sigte dermed at skabe refleksion og i 

Dahler-Larsens anvendelseskategorier læring. Rektorer såvel fra 

Slesvig-Holsten som fra Danmark lægger vægt på denne 

dimension, som udtalelserne fra rektorerne for SN-Schule og E-

Gym. viser. 

 

„also ich habe gedacht, 
entweder ich kehre das Blatt 
jetzt um, ich kann nur 
gewinnen, entweder ich 
kriege Hilfe, dass die also 
sehen, hieran liegt’s, oder 
aber sie sehen, daran kann 
es nicht liegen, zumindest 
nicht an der Qualität der 
Schule, und diese Rechnung 
ist aufgegangen“ (rektor, T-
Schule) 
 
„das ist, denke ich, eine 
Möglichkeit, so Diskussionen 
anzustoßen, die von innen 
heraus, aus dem Betrieb, 
seltener kommen, weil man ja 
betriebsblind ist“ 
(stedfortræder for rektor ved 
SN-Schule) 
 
”det er […] også et redskab til 
at skabe en samtale mellem 
lærere og ledelse om 
undervisningen og det er jo 
det, som der aldrig har været 
tradition for i gymnasieskolen” 
(rektor, E-Gym.) 
 
”der skal vi altså have flået 
nogle døre op og set på, at 
det dér er smaddergodt, få 
italesat, at det her dur faktisk 
vældigt, og måden at gøre det 
på er jo at konstatere, at vi 
når nogle mål” (rektor, F-
Gym.)  

Rektor for F-Gym. italesætter derudover et aspekt af den internt 

rettede dialog, der også er lærende, men mindst lige så meget 

kulturskabende. Her er tale om en bevidst styret anvendelse af 

evalueringens konstitutive virkning med et håb om, at denne vil 

udfolde sig kolonialiserende; ved indadtil at dokumentere 

opfyldelsen af mål, der i organisationen opleves som relevante, 

skal der skabes en værdsættende, anerkendende kultur som 

grundlag for videre læring og kvalitetsudvikling.  

 

Denne fremgangsmåde skal kombinere Dahler-Larsens 

læringsanvendelse og konstitutive anvendelse. Set i 

sammenhæng med skolens bestræbelser på at reducere 

specialiseringen30 bevæger evalueringen sig her i retning af 

postmoderne eller deliberativ demokratisk evaluering. (Krogstrup i: 

Dahler-Larsen, Krogstrup, 2003, s. 101-105; Hansen i: Dahler-

Larsen, 2004a, s. 149-167) 

 
”så kan de sagtens bruges 
også udadtil at sige, det her 
det vil vi, sådan tror vi, og 
sådan tænker vi, det kan 
være den bedste reklame 
man kan forestille sig, hvis 
man gør sådan nogle ting 
ordentligt, fordi man får 
klarlagt sine mål og sine 
handlemuligheder” (rektor, D-
Gym.) 
 
 

De 3 danske rektorer er også opmærksomme på 

dialogdimensionens eksterne rettethed. Her taler rektorerne om 

reklame, profileringsredskab og markedsføring, altså om et par af 

de aspekter, Dahler-Larsen sammenfatter under 

anvendelseskategorien oplysning, nemlig PR/reklame og 

forbrugerinformation, idet ordene ”klarlagt” og ”troværdig” peger i 

denne sidste retning. 

 

                                            
30 Se s. 19. 
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”det er jo klart også et 
profileringsredskab, at man vil 
kunne blive bedre til at 
beskrive, hvad det er, man får 
for en skole, og på den måde 
vil markedsføringen jo kunne 
blive mere troværdig” (rektor, 
F-Gym.) 
 

Dette evalueringsanvendelsesaspekt spiller, hvis overhovedet, en 

meget underordnet rolle for de 3 slesvig-holstenske rektorer, 

hvilket dels er begrundet i den begrænsede (skoleeksterne) 

offentlighed omkring evalueringerne31, dels i at der i Slesvig-

Holsten ikke er etableret en markedsgørelse af gymnasiernes 

situation som i Danmark. 

 
”vi skal udvikle skolen, så skal 
vi vide, hvorfor vi bruger 
hvilke metoder, og det ved vi 
for lidt om, for der er ikke 
tradition i Danmark for 
pædagogisk forskning, det er 
ved at komme” (rektor, E-
Gym.) 
 

I handlingsdimensionens rettethed mod forandring italesætter alle 

6 rektorer evalueringens funktion at skubbe til udvikling eller 

endog som erstatning for (manglende) videnskabelig viden at 

levere semi-videnskabelig viden, der kan danne grundlag for valg 

af og udvikling af pædagogiske praksisformer. Her er tale om den 

anvendelseskategori, Dahler-Larsen kalder læring.  

 
„ich denke, dass hält eine 
gewisse Zeit und dann fährt 
man wieder in eine Routine 
hinein und das ist ja auch gut, 
wenn ein Teil davon letztlich 
fruchtet und sich festigt, […] 
man muss vielleicht, auch die 
Schulleitung, das ein 
bisschen wach halten, das 
Problembewusstsein wach 
halten, das ist nicht einmal, 
mit einem Mal getan“ (rektor, 
SN-Schule) 

Begrebet rutine har sit eget dobbeltrettede aspekt af 

handlingsdimensionen og kan være både forandrende og 

bevarende. Tilbagefald i rutine kan forhindre, at evaluering får 

virkning i form af praksisændring. Med Dahler-Larsens begreber 

kan der være tale om, at organisationen afviser eller tæmmer 

evalueringens konstitutive virkninger eller håndterer dem med 

hykleri. Rektor for SN-Schule forudser en sådan rettethed mod 

bevarelse i handlingsdimensionen. Denne kan forstås ud fra 

Gagliardis og Hatchs modeller for organisationskulturelle 

forandringer og ud fra det traditionelle fagprofessionelle 

autonomiideal. (Hjort, 2005, s. 79) 

 
”nu skal vi altså have hævet 
det [evalueringsarbejdet] et 
niveau og gjort det til rutine 
uden at det bliver ligegyldigt 
ikke … og det er kunsten, og 
hvordan man lige gør det, det 
ved jeg ikke, men det er jo 
opgaven” (rektor, E-Gym.) 
 

Teoretisk kan rutine selvfølgelig også være forandringsrettet – 

være det, der sikrer en realiseret praksisændring og forhindrer 

tilbagefald i tidligere praksisformer. Denne ladning af begrebet 

rutine kommer til udtryk i den udtalelse om etablering af en 

evalueringsrutine, som rektor for E-Gym. kommer med. Her er tale 

om en andenordenshandling, hvis sigte ikke bare er 

praksisændring, men ændring af evalueringspraksis mhp. 

fortløbende praksisændringer. Set i forhold til Dahler-Larsens 

anvendelseskategorier er det uklart og også irrelevant, om der er 

tale om evaluering som kontrol eller læring. Udtalelsen fokuserer 

på den symbolske anvendelse med sigtet om at etablere en 

vedvarende evalueringskapacitet (”rutine”) og på den konstitutive 

anvendelse med en bekymring for, at de fagprofessionelle kan få 

                                                                                                                                                 
31 Se s. 25. 
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skubbet denne konstitutive virkning over i det afvisende, 

hykleriske eller tæmmede felt, hvor evalueringen bliver 

”ligegyldig”. 

 
”altså det er jo en kæmpe 
balance, for det kan jo ikke 
hjælpe noget, at vi skaber 
reducerede lærere” (rektor, E-
Gym.) 
 

Rektor for E-Gym. udtrykker indenfor handlingsdimensionens 

forandringsrettethed samtidig bekymring. Angsten for ”reducerede 

lærere” kan med Gagliardis terminologi forstås som angsten for at 

præsentere organisationen og dens medlemmer for en udfordring, 

der er inkompatibel i forhold til organisationens identitetskerne, 

dens værdier og grundlæggende antagelser, og organisationen 

derfor dør.32 I Dahler-Larsens anvendelseskategorier er der tale 

om en kombination af uønsket læring og uønsket kolonialiserende 

konstitutiv anvendelse. 

 
 Interessant i forhold til opgaven er den store spredning i og 

sammenvævning af forskellige evalueringsanvendelser i 

rektorernes perspektiv på evalueringssystemerne, der rækker 

væsentligt ud over de to, der er målsat fra ministeriel side: kontrol 

og læring. Der aftegner sig således højst forskellige lokale 

konstruktioner af evalueringens anvendelse. 

 
 Jeg vil sammenfatte dette med følgende 2 skitser, idet jeg igen 

betoner, at formålet ikke er at skabe et portræt af de enkelte 

rektorer eller skoler, men at illustrere spredningen:33 
 

 
  

                                            
32 Se. s. 16. 
33 Evalueringsanvendelser: 1: kontrol, 2: læring, 3: strategi/taktik, 4: oplysning, 5: symbolsk, 6: konstitutiv; + angiver, at 
anvendelse med dette strategiske sigte finder sted, - angiver, at dette eksplicit ikke finder sted, * ref. til et bevarende 
sigte, ** ref. til frygten for at skabe reducerede lærere, alle: D E F S T U. 

kultur 

struktur 

internt eksternt 

strategi økonomi 
bruger 
behov 

professionelle 
kompetencer 

politisk-institutionelle 
systemer 

kulturelle processer 

organisationsstrukturer 

organisationskulturer 

3 
1: +E +T -U 

4: +D +E +F 
-S -T -U 

5 6: +E 

1: +E 
2: +alle +S* 

1: +F -S 

5: +F +E 

6: +E** 4 

3: +T 
5: +T 
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 intern   +F -S ← information → +E +T -U   ekstern 

intern   +E +F +S ← dialog → +D +E +F -S -U -T   ekstern 

bevarende   +S ← handling → +alle   forandrende 

  

8. Evaluering som byggesten for den lærende organisation: Senge 
  

Dahler-Larsens evalueringsanvendelseskategori læring er – ved 

siden af anvendelseskategorien kontrol – den primære 

anvendelseskategori i de 2 ministeriers sigte med 

evalueringssystemerne, om end i det undersøgte rektorperspektiv 

ikke nødvendigvis i de lokale konstruktioner af evalueringen.34  

 

En af de mest fremtrædende repræsentanter for konceptudvikling 

indenfor organisationel læring er Senge og hans lærende 

organisation. (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998, s. 209; Stacey, 

2003, s. 103) Senges udgangspunkt kan siges at befindes sig i 

spændingsfeltet mellem moderne og senmoderne. Moderne er 

konceptets humanistisk rationale og kognitionspsykologiske 

satsning på dialog og de strukturalistisk funderede modeller (bl.a. 

de såkaldte systemarketyper), der ses som modeller af en 

virkelighed, der ”er” sådan som modellerne beskriver den. 

Senmoderne er understregningen af en dynamisk kompleksitet. 

 

 Senges lærende organisation og hele den organisatoriske lærings 

teori- og konceptfelt er genstand for til tider meget indædt kritik.35 

 

 Jeg vil i det følgende se nærmere på den lærende organisations 5 

såkaldte discipliner: personlig beherskelse, mentale modeller, 

opbygning af fælles visioner, teamlæring og systemtænkning, hvor 

systemtænkning er en slag metadisciplin, der forener de 4 

førstnævnte. Jeg vil undersøge hver af dem i hver sit afsnit, hvor 

jeg starter med kort at redegøre for centrale træk i disciplinen, 

dernæst sætter den ind i en teoretisk ramme og endelig forholder 

det empiriske interviewmateriale til begrebet og den teoretiske 

                                            
34 Se s. 28. Kontrolfunktion er som anført dér åben i Danmark, men i Slesvig-Holsten dækket af en italesættelse af ikke-
kontrol. 
35 Fx: „Den oplysningstanke og ideale udviklingslogik, der er grundet i en tiltro til rationaliteten, er også en af 
grundstenene i videnssamfundets glorificering af organisatorisk læringsteori, hvor fortsat læring pr. definition sikrer 
organisationen en øget adaptionsevne og en elysisk fremtid”, ”I relation til begrebet organisatorisk læring […] findes en 
lang række videnskabelige tilgange, ligesom der findes et bredt spektrum af litteratur, der er at ligne med kogebøger for 
organisationsudvikling: følg opskriften og lyksalighedens organisation realiseres.” (Senger, 2003, s. 130, s. 158) En 
sådan kogebog er fx: (Senge o.a., 2000) 
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diskussion. Ved at inddrage andre teoretikere ønsker jeg at sikre 

mig en vis kritisk distance og samtidig fastholde opgaven på dens 

multiperspektiviske metode. 

 

Jeg kunne have valgt andre koncepter eller teoretikere indenfor 

det felt, der beskriver organisationel læring (smnl.: Linstead, 

Fulop, Lilley, 2004, s. 39-52), men jeg har valgt at tage 

udgangspunkt i Senge, fordi det er et velkendt og velbeskrevet 

koncept. 

 

8.1. Personlig beherskelse 

8.1.1. Senge om personlig beherskelse 
  

Kernen i den lærende organisation er individets engagement og 

læringskapacitet. Senge ser personlig læring som en nødvendig, 

men ikke tilstrækkelig forudsætning for organisationslæring. 

Kernebegreberne er for Senge her en vision og et på sandheden 

forpligtet billede af den aktuelle virkelighed med dens 

underliggende strukturelle konflikter. Afstanden mellem vision og 

virkelighed kalder Senge kreativ spænding. Evnen til at ud- og 

fastholde denne kreative spænding uden at nedbryde visionen, 

konfliktmanipulere sig ud af modsætningen eller at satse på magt 

eller viljestyrke er personlig beherskelse, der betyder ”approaching 

one’s life as a creative work, living life from a creative as opposed 

to reactive viewpoint”.  

 

Forudsætninger for personlig beherskelse er ifølge Senge en klar 

vision i organisationen som helhed, tryghed og at lederen fungerer 

som model. (Senge, 1999, s. 125-154; Senge, 2006, s. 129-162; 

citatet: 2006, s. 131) 

 

8.1.2. Teoretisk diskussion 
  

Personlig læring handler for Senge initialt om en bevidst proces, 

men også om at flytte aktiviteter fra bevidst opmærksomhed til 

underbevidst kontrol og om at skabe en korrespondance mellem 

det bevidste og det underbevidste. Senges underbevidste 

refererer eksplicit ikke til Freuds eller Jungs tilsvarende begreber. 
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Senges underbevidste refererer snarere til det, der i 

professionsteorien beskrives som ekspertviden, praksisviden eller 

tavs viden, hvorved der optræder et fællestræk mellem Senge og 

den traditionelle fagprofessionelle kultur. (Hjort, 2005, s. 79) 

Nonaka og Takeuchi beskriver i deres videnspiral denne 

bevægelse fra eksplicit til tavs viden som internalisering. 

(Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998, s. 211)36 

 
 Stacey ser fortjenesten hos teorier fra den organisatoriske lærings 

felt i den fokus, de har lagt på læring og mulige blokeringer, men 

kritiserer den lærende organisation som koncept: ”I think the 

theory holds out a rather idealised picture of what it is possible for 

people in an organisation to do.” (Stacey, 2003, s. 127) Schein 

påpeger, at konceptet forudsætter en dyb tiltro blandt 

organisationens ledere og medlemmer til McGregors teori Y. 

(Schein, 2004, s. 396-397) 

 

8.1.3. Empiri 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senges begreb rejser et dobbelt metodisk problem for opgaven. 

Helt alment: Hvordan skal man ud fra et senmoderne perspektiv 

iagttage sandheden? Og mere konkret i forhold til denne opgaves 

empiri: Hvordan skal jeg vurdere interviewpersonernes forhold til 

afstanden mellem vision og organisationens realitet, når jeg kun 

har adgang til organisationens realitet via interviewpersonen og 

ikke har dannet mig et mere sammensat billede af 

organisationen?  

 
 Jeg har valgt at håndtere det ved at spørge hypotetisk til, hvordan 

rektorerne ville håndtere den situation, at evalueringerne afdækker 

en alvorlig diskrepans mellem skolens vision, strategi, 

værdigrundlag eller skoleprogram37 og realitet, og så bruge svaret 

som grundlag for en tolkning. En observation af rektorerne over 

længere tid kunne muligvis have frembragt helt andre resultater.  

 

                                            
36 Med ref. til: (Nonaka, Takeuchi, 1995) 
37 I interviewene er det fra rektor til rektor forskelligt, hvilket af disse begrebet, der har udkrystalliseret sig som det 
grundlæggende. I kernen er der tale om visioner, se. s. 42. 
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Der sker her altså en vis forskydning af opgavens 

iagttagelsesperspektiv.38 Jeg prøver nu at udlede noget om 

rektorerne og deres forhold til Senges personlige beherskelse, 

men dog stadig med det sigte, ikke at give en karakteristik af 

rektorerne og deres organisationer, men at få et billede af et i en 

vis forstand generaliserbart spektrum af måder, i et 

rektorperspektiv at forholde sig iagttagende og konstruerende til 

evalueringssystemerne og deres mulighed som byggesten for den 

lærende organisation. 

 

Rektor for T-Schule udtrykker en klar forpligtethed på visionen og 

altså en vilje til at udholde den kreative spænding uden at 

nedbryde visionen.  

 

Samtidig er ordvalget, ”daran absolut zu arbeiten”, tvetydigt. Det 

kan udtrykke en høj grad af forpligtethed, men også antyde en 

intention om at arbejde sig ud af situationens kreative spænding 

ved at satse på viljestyrke. Senge siger om viljestyrkestrategien, at 

den muligvis kan føre til umiddelbar (oplevelse af) succes, men 

efterlader de underliggende strukturer, konflikter og opfattelser 

uerkendte og uforandrede og altså er kontraproduktiv i forhold til 

organisatorisk læring. (Senge, 1999, s. 140-141; Senge 2006, s. 

146-147) 

 

Rektor for D-Gym. indtager spontant den modsatte holdning og 

vælger at foretrække at ændre på værdigrundlag og strategi, altså 

at nedbryde visionen for at mindske den kreative spænding. 

 

Formuleringen ”mine fantasier” som synonym for organisationens 

værdigrundlag og strategi rejser derudover et spørgsmål om, 

hvordan visionen er opstået, og om, hvor udbredt visionen er i 

organisationen.39  

 

„dann einfach mich 
verpflichtet fühlen daran 
absolut zu arbeiten“ (rektor, 
T-Schule på spørgsmålet om 
håndtering af en hypotetisk i 
evalueringen afdækket 
alvorlig diskrepans mellem 
skoleprogram og realitet) 
 
 
 
 
 
 
 
”det første, jeg vil gøre, er at 
gå ind og kigge på 
værdigrundlag og 
strategiplan, og spørge, har vi 
skudt forkert, er den ikke god 
nok, […] jeg har meget svært 
ved at forestille mig tanken, at 
man skulle kunne tilpasse 
virkeligheden til mine 
fantasier” (rektor, D-Gym. på 
spørgsmålet om håndtering af 
en hypotetisk i evalueringen 
afdækket alvorlig diskrepans 
mellem værdigrundlag / 
strategi og realitet) 
 
”der kan være andre værdier, 
hvor man siger, jamen så kan 
det være, at de ikke passer 
på os, det kan være, at vi skal 
skifte det ud med noget 
andet, som også kan være 
godt og som måske ligger 
mere til os, hvad ved jeg, men 
der vil være nogle centrale 
ting i det at drive en 
gymnasieskole som er 
uomgængelige” (rektor, E-
Gym. på spørgsmålet om 
håndtering af en hypotetisk i 

Rektor for E-Gym. kombinerer de 2 positioner. Ud fra en 

forestilling om et værdihierarki åbnes der i svaret mulighed for 

enten at holde fast i visionen og udholde den kreative spænding 

eller at udskifte værdien, altså at nedbryde visionen for at mindske 

den kreative spænding.  

                                                                                                                                                 
38 Se s. 8. 
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evalueringen afdækket 
alvorlig diskrepans mellem 
værdigrundlag og realitet) 

Formuleringen ”noget andet, som også kan være godt” røber en 

vis distancerethed i forhold til de underordnede værdier. 

Rektor for F-Gym. giver udtryk for en bevidst strategisk satsning 

på den kreative spænding. Viljen til at fastholde problemer, der 

ikke kan løses umiddelbart, i en synliggjort position er netop udtryk 

for den personlige beherskelse, der ligger i viljen til at udholde den 

kreative spænding og bruge den som kreativ energi. 

 

Det interessante er her ikke den enkelte rektors placering, men 

det samlede billede med yderst spredte og sammensatte 

positioner i rektorernes personlige beherskelse, som jeg mener at 

kunne iagttage og som er med til at konstruere grundlaget for den 

lærende organisation. 

 

”ethvert problem, der bliver 
afdækket, vil skulle på en eller 
anden måde gøres noget ved 
eller også skal det parkeres 
synligt, så man er klar over, at 
på denne her parkeringsplads 
er der noget affald, der ikke er 
hentet, og det er nok en rigtig 
god idé at få hentet det affald 
på et eller andet tidspunkt 
ikke, og gøre noget ved det” 
(rektor, F-Gym.) 

Det kan skitseres: 

 
D    E? T? F       

     den lær. org. 

     prsl. behersk. 

  

8.2. Mentale modeller 

8.2.1. Senge om mentale modeller 
  

Senges begreb mentale modeller handler på individniveau om 

bevidstheds- og refleksionsstrukturer, der er styrende for handling. 

Det handler for Senge om at hæve disse fra et uartikuleret 

underbevidsthedsniveau, hvor de er omgæret af 

forsvarsmekanismer, som Argyris kalder skilled incompetence (en 

veludviklet evne til at beskytte selvet mod ny læring), til et 

artikuleret, bevidst niveau, hvor individet selv og i fællesskab med 

andre kan bearbejde dem. Målet er refleksion i handling og 

anvendt refleksion (refleksion over egen tænkning samtidig med 

handling).40 Senge betoner dog, at ledere derudover har brug for 

ren refleksionstid. 

 

 Den kreative spænding, der danner udgangspunkt for læring, er 

her afstanden mellem på den ene side afstanden mellem 

overtaget teori (hvad vi siger) og teori i praksis (teori bag handling) 

                                            
39 Se s. 42. 
40 Med ref. til: (Schön, 1995) 
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og på den anden side visionen om sammenfald mellem disse 

teorikategorier.  

Mentale modeller kan ifølge Senge ikke top-down dekreteres i 

organisationen, men må opbygges nedefra i den enkeltes 

bevidsthed. (Senge, 1999, s. 155-181; Senge, 2006, s. 163-190; 

smnl.: Argyris, 2004, s. 30 o.a.) 

 

8.2.2. Teoretisk diskussion 
  

Senges tro på, at de mentale modeller kan hæves til et 

bevidsthedsniveau og gøres til genstand for bearbejdning svarer til 

det, Nonaka og Takeuchi i deres videnspiral beskriver som en 

bevægelse fra tavs til eksplicit viden med begrebet 

eksternalisering. (Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998, s. 211)41 

 

 Dette forudsætter det, Argyris kalder double-loop learning og som 

netop handler om ved en iagttaget forskel mellem ønsket og 

opnået situation ikke bare at ændre den udførte aktivitet (det ville 

være single-loop learning), men også de styrende variable, der er 

selve ønsket med aktiviteten. (Stacey, 2003, s. 113; Argyris, 2004, 

s. 67-91) 

 

Stacey påpeger, at uartikulerede mentale modeller er centrale for 

det, der indenfor professionsteorien betegnes som ekspertviden, 

og at disse er særligt effektive i stabile omgivelser, mens de kan 

være en hindring i omgivelser med en høj ændringshastighed.  

 

At sætte spørgsmålstegn ved mentale modeller kan ifølge Stacey 

være forbundet med angst og skilled incompetence. (Stacey, 

2003, s. 108-109, s. 113-117) 

 

8.2.3. Empiri 
  

En egentlig undersøgelse af rektorernes og deres medarbejderes 

mentale modeller ville kræve en anden type dataindsamling 

(iagttagelse over længere tid) med et andet primært perspektiv 

end at undersøge rektorernes iagttagelse af evalueringssystemet. 

 

                                            
41 Med ref. til: (Nonaka, Takeuchi, 1995) 
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Interviewene leverer derfor et meget begrænset materiale med 

relevans på dette område og det, der er, må gøres til genstand for 

en yderst forsigtig tolkning. Jeg har valgt derfor kun at tage 

udgangspunkt i én efter min mening belastbar udtalelse. 
”der står jo lige præcis her 
med reformen, […] en stærk 
problemstilling mellem det 
tværfaglige og det fagfaglige 
[…] og […] det metafaglige 
[…] med AT-projektet, og den 
diskussion har vi da kørt, hvor 
der er en del lærere, som … 
der er ikke nogen lærere her 
på stedet … dertil har der 
været for mange pisk, tror jeg 
… som vil mene, at det skal 
være rent fagfagligt, altså den 
diskussion står ikke så 
ensporet mere” (rektor, F-
Gym.) 

Udtalelsen til venstre illustrerer begrebet hegemonisk diskurs og 

gør det tydeligt, hvad der – i rektors øjne – er den hegemoniske 

diskurs omkring fagfaglighed, tværfaglighed og metafaglighed på 

F-Gym. 

 

Udtalelsen er interessant i forhold til Senges mentale modeller på 

2 niveauer. 

 

For det første tyder ”dertil har der været for mange pisk” på en 

overvægt af diskussion frem for dialog, der repræsenterer 2 

centrale begreber indenfor Senges teamlæring,42 sådan at der 

altså kan rejses spørgsmålstegn ved, om den holdning, rektor 

hører udtrykt i lærerkollegiet, virkelig er bundfældet, internaliseret, 

som mental model blandt organisationens medlemmer, eller om 

der blot er tale om indvilligelse – måske modstræbende eller 

formel indvilligelse43 – i en fælles vision om tværfagligt og 

metafagligt arbejde. 

 

For det andet afdækker udtalelsen en – måske uartikuleret – med 

Senges koncept konfliktende mental model hos rektor, der er 

styrende for, hvordan rektor søger at forme mentale modeller hos 

organisationens medlemmer; ”pisk” fremmer ikke læring i Senges 

forstand. 

 

Rektor for F-Gym. tegner samlet et billede af et meget 

dialogorienteret gymnasium, hvorfor den citerede udtalelse ikke 

skal tillægges for meget vægt, men omvendt er det netop dette 

lille brud med det overordnede billede, der måske muliggør et blik 

på, hvad der også er på spil af mentale modeller. 

 
 Med det kendte, men her blot endnu stærkere forbehold kan dette 

skitseres: 
 F?     

     den lær. org. 

     mentale mod.  

                                            
42 Se s. 46. 
43 Se s. 42. 
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8.3. Fælles visioner 

8.3.1. Senge om fælles visioner 
  

Fælles visioner er for Senge fælles billeder af fremtiden, en 

gensidig forpligtethed på og engagement i disse og en lyst til at 

være forbundne i en vigtig sags tjeneste. ”A shared vision is a 

vision that many people are truly comitted to, because it reflects 

their own personal vision”.  

 

Senge skelner mellem ydre visioner (om organisationens 

konkurrence) og indre visioner (om egen excellens), hvor det er de 

sidste, der udgør kernen i lærende organisationer. 

  
 Senge foretager en gradbøjning af overensstemmelsen mellem 

individets og den fælles vision: apati, modvillighed, modstræbende 

indvilligelse, formel indvilligelse, ægte indvilligelse, indrullerethed, 

engagement.44 Dette genspejler det forhold, at visioner i 

organisationer oftest faktisk ikke er fælles, men forordnede oppe- 

eller udefra.  

 
 En opbygning af virkelig fælles visioner kræver ifølge Senge en 

organisation, hvor medlemmerne opmuntres til at udvikle 

personlige visioner, personlig beherskelse, villighed til at dele 

personlige visioner og til at påtage sig sårbarhed i spørgsmålet, 

om andre vil dele dem, samt vedholdende dialoger i 

organisationen. Senge ser en kobling mellem vision 

(fremtidsbillede, ’hvad’), mission (eksistensbegrundelse, ’hvorfor’) 

og grundværdier (adfærdskodeks, ’hvordan’). (Senge, 1999, 

s. 182-204; Senge, 2006, s. 191-215; citatet: 2006, s. 192) 

 

8.3.2. Teoretisk diskussion 
  

Klaudi Klausen anlægger begrebsdefinitioner af mission og vision, 

der svarer til Senges, men er i sin definition af strategisk ledelse, 

byggende på mission og vision, væsentlig mere hierarkisk-

centralistisk end Senge, idet han lægger vægt på ”en gruppe af 

                                            
44 Den afgørende grænse går for Senge mellem indvilligelse og indrullerethed. Indvilligelse er udtryk for accept af en 
vision, mens de to sidste kategorier udtrykker (en forskellig grad af) et ønske om at virkeliggøre visionen. 
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relevante aktører, med den formelle ledelse som ansvarlig” (Klaudi 

Klausen, 2004, s. 44-45) – også selvom de ”relevante aktører” 

inddrager flere end topledelsen.  

 
 Med udgangspunkt i sin model for organisationskulturelle niveauer  

 

 

(Schein, 2004, s. 26)45 

 
 beskriver Schein, hvordan organisationer (ledere) ved en bevidst 

brug af sprog og ved italesættelse af visioner og mentale modeller 

kan skabe sproglige og kulturelle artefakter, der ”gradually force 

organization members to adopt a common frame of reference that 

will eventually lead to common assumptions.” (Schein, 2004, 

s. 305) Schein refererer her eksplicit til Senge, men udtrykket 

”gradually force” svarer ikke helt til Senges italesættelse af 

konceptet. 

 
 Hjort påpeger, at den traditionelle fagprofessionelle kultur med 

dens vægt på at varetage den enkelte fagprofessionelles og det 

store organisationsoverskridende fagprofessionelle fællesskabs 

interesser (faget frem for organisationen)46 står i modsætning til 

den lærende organisations bestræbelse på at etablere fælles 

visioner på organisationsniveau. (Hjort, 2005, s. 80; tilsvarende 

Fibæk Laursen i: Weicher, Fibæk Laursen, 2003, s. 36) Her 

møder forsøg på at etablere fælles visioner på organisationsplan 

altså et konfliktpotentiale. 

 

                                            
45 Hos Schein er det en vertikal model med artefaktniveauet øverst. Scheins model er moderne og funktionalistisk. Hatch 
udvider Scheins model med symbolelementet og fører den over i en symbolsk fortolkende og postmoderne ramme, se 
s. 17. 
46 Uanset om det er det, der i dag i det danske gymnasium hedder fagfaget, eller om det er faget at undervise. 

underlying 
assumptions 

 
(unconscious, 

taken-for-granted 
beliefs, perceptions, 

thoughts, and 
feelings; ultimate 
source of values 

and actions) 

espoused beliefs 
and values 

 
(strategies, goals, 

philosphies; 
espoused 

justifications) 

artifacts 
 

(visible 
organizational 
structures and 

processes; hard to 
decipher) 
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8.3.3. Empiri 
 

Jeg vil indenfor feltet ’fælles visioner’ først se på Senges 

ydre/indre visioner og dernæst på, hvor fælles de italesatte 

visioner ser ud til at være. 

 

Jeg har forsøgt, at undersøge rektorernes forhold til det, Senge 

kalder ydre konkurrencerelaterede og indre excellensrelaterede 

visioner, ved at spørge, om de ønsker sig en benchmarking med 

andre gymnasier. 

 

Svarene spænder fra forbehold og afvisning hos de fleste af 

rektorerne til et uforbeholdent udtryk for et ønske om 

benchmarking hos rektor for F-Gym. Imidlertid er der ingen én-til-

én sammenkædning af ønsket om eller afvisningen af 

benchmarking og en konkurrenceorienteret vision. Benchmarking 

kan have et konkurrencesigte, men det kan også være et 

konkurrencesigte at undgå benchmarking.47 Rektor for F-Gym. 

italesætter ønsket om benchmarking i en sammenhæng, der 

peger i retning af refleksion og vilje til at udholde og anvende det, 

Senge kalder kreativ spænding som udgangspunkt for læring og 

problemløsning, således at benchmarking her ses som et 

udviklingsredskab og ikke som konkurrenceparameter 

eller -middel. Benchmarking er her altså primært rettet mod 

excellens og taler altså for eksistens af en indre vision. 

 

Heroverfor står afvisningen af benchmarking hos de interviewede 

rektorer mere som udtryk for en bekymring end i sig selv som 

belæg for eksistensen af en indre vision om excellens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„wäre das so gut?“ (rektor, T-
Schule) 
 
”nein” (rektor, U-Schule)  
 
”hvad skulle det gavne?” 
(rektor, D-Gym.)  
 
”ja, det gør jeg, det gør jeg i 
høj grad […] der er ingen tvivl 
om, at det er en god måde at 
blive mere bevidst om nogle 
interne ting, sådan så at man 
bearbejder det og ikke bare 
lader det ligge” (rektor, F-
Gym.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„letzten Endes dass doch 
viele Inhalte rüberkommen, 
obwohl natürlich heute man 
mehr von den Kompetenzen 
spricht und die Kompetenzen 
gefördert werden sollen, aber 
das Inhaltliche dann und dann 
ja auch leicht zu kurz kommt“ 
(rektor, T-Schule) 
 

I et rektorperspektiv er Senges begreb om fælles visioner ikke kun 

et spørgsmål om fælles visioner indenfor mikroorganisationen48, 

men også om, hvorvidt rektorerne deler makroorganisationens 

visioner. 

 

 

                                            
47 Se s. 26. 
48 Med begrebet makroorganisation benævner jeg den samlede danske eller slesvig-holstenske gymnasieskole, med 
mikroorganisation eller blot med organisation det enkelte gymnasium. 
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 Rektorerne for T-Schule, som jeg her citerer (og helt tilsvarende 

for SN-Schule) udtrykker en passant skepsis overfor og distance 

til undervisningsplanernes kompetenceorienterethed49, som 

brugen af det upersonlige pronomen ”man” og den postulerede 

modsætning mellem kompetencer og (fagfaglige) indhold 

dokumenterer. De 2 rektorer lægger dermed afstand mellem sig 

og et centralt element i de sidste mindst 5 års officielle 

pædagogiske diskurs i Slesvig-Holsten og praktiserer dermed, 

hvad Senge ville kalde (vedholdende) modstræbende indvilligelse. 

(Senge, 1999, s. 194; ”grudging compliance”, Senge, 2006, 

s. 204) Her er opbygningen af fælles visioner på et 

makroorganisatorisk niveau altså ikke lykkedes. 

 
”jeg har en forventning til, at 
lærerne holder øje med og 
retter sig mod det, vi har fået 
besked på af vores 
bestyrelse, for det er jo det, 
der er tilfældet, det er ikke 
mig når det er strategiplan, 
det er bestyrelsen” (rektor, D-
Gym.) 

Rektor for D-Gym. giver udtryk for en forestilling om, at visioner 

(her ”strategiplan”) for organisationen pr. dekret gøres til fælles 

visioner.  

 

Udtalelsen ligger i tråd med iagttagelser ovenfor vedr. D-Gym. og 

F-Gym.,50 der ud fra en undersøgelse af personlig beherskelse og 

mentale modeller satte spørgsmålstegn ved, om det, rektorerne så 

som organisationernes vision, faktisk var fælles visioner. 

Forestillingen om, at fælles visioner kan vedtages top-down er i 

klar modstrid med Senges koncept. 

 

Rektorerne for E-Gym. og F-Gym. italesætter derimod stærkt 

demokratisk orienterede værdifindings- henholdsvis værdifindings- 

og visionsformuleringsprocesser. 

 

”den måde, det 
[værdigrundlaget] er blevet til 
på, er – altså vi er midt i 
processen – vi havde en dag, 
hvor lærerne skrev ned, hvad 
der karakteriserer den her 
skole på værdiniveau, og så 
vi brugte deres ord, og så 
håber vi, at når vi nu 
præsenterer det her igen i 
maj, at så kan de genkende 
det, de lavede, og …ja, det 
kan nemt blive udvendigt, 
men så må vi jo prøve … ja, 
jeg ved det ikke, men” (rektor, 
E-Gym.) 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg vil mene, at disse demokratiske processer kan bidrage til en 

konstruktion af virkeligt fælles visioner for hver af de 2 

organisationer, i Senges forstand indrullerethed eller endog 

engagement blandt organisationernes medlemmer i forhold til 

disse fælles visioner og dermed ifølge Senge opbygningen af 

lærende organisationer. 

 

Begge rektorer knytter opbygningen af fælles visioner for 

organisationen direkte til evalueringsarbejdet: ”så skal vi også gå 

ind og se på om det lykkes, ellers er det noget pjat”, siger rektor 

                                                                                                                                                 
49 Se evt. s. 80. 
50 Se s. 38 (”mine fantasier”) og s. 41 (”pisk”). 
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”vi mangler faktisk en vision, 
vi skal i det næste skoleår, så 
skal vi have formuleret 
visionen, det har været svært, 
vi har ikke rigtig kunnet finde 
ud af det, jeg synes vi har et 
helt vildt godt værdigrundlag, 
det vil vi gerne have skrevet 
ned i 7 ord, som vi kalder 
visionen, det er virkeligt 
svært, og … og det gør vi så 
til sådan en proces, hvor vi 
inddrager samtlige elever og 
lærere i nogle forskellige 
sammenhænge, hvor vi 
bruger en dag på, at de sidder 
i forskellige fora og vi får hints 
fra en professionel 
virksomhed, som kommer og 
fortæller, hvordan gør man de 
der ting, og så er det vigtigt, 
synes jeg, at vi udarbejder 
den selv, værdigrundlaget er i 
øvrigt blevet til på samme 
måde” (rektor, F-Gym.) 
 

for E-Gym. om de af værdier og mål afledte handlinger. Og rektor 

for F-Gym.: ”altså ethvert succeskriterium i de mål vi sætter op, 

skal passe med det værdigrundlag, vi har på skolen”. 

 

Den danske bekendtgørelse kræver af skolernes 

evalueringssystem, at det ”til stadighed [kan] belyse […] 

sammenhængen mellem institutionens værdigrundlag og den 

valgte strategi for selvevaluering.” (KRbek., § 1, stk. 4, pkt. 2) Her 

mødes værdiledelses- og selvevalueringsdiskurser, men i det 

ministerielle perspektiv på organisationerne, deres 

værdifindingsprocesser og begrebet selvevaluering er der hverken 

indeholdt noget om, hvorvidt disse værdifindingsprocesser er 

designede, så de i Senges forstand fører til fælles visioner på 

organisationsniveau, eller om, hvorvidt selvevalueringen foretages 

på en måde, så den af organisationens medlemmer opleves som 

selvevaluering på et organisationsmedlemsniveau.51 

 
 Det er altså højst forskelligt, hvordan rektorernes konstruktioner af 

visioner bidrager til at konstruere indre, fælles visioner og dermed 

et grundlag for organisatorisk læring. Med det sædvanlige 

forbehold kan dette skitseres: 

 
ydre/indre T U D ?   F  

     den lær. org. 

fælles? T S D   E F fælles vis. 

  

8.4. Teamlæring 

8.4.1. Senge om teamlæring 
  

Teamlæring handler hos Senge om en afbalanceret blanding af 

kreativ, divergerende, hierarki-fri dialog og argumenterende og 

konkluderende diskussion, hvilket som forudsætning for lærende 

team indebærer konflikter og et fælles arbejde på at artikulere de 

forsvarsrutiner, der som mentale modeller beskytter os mod 

frugtbare konflikter og læring. Teamlæring forudsætter participativ 

og reflekterende åbenhed og står for Senge i modsætning til et 

politisk miljø (hvor det handler om hvem frem for hvad, om magt, 

om vindere og tabere). 

                                            
51 Se s. 12. 
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 Lederen har ifølge Senge en væsentlig opgave i at facilitere 

teamlæring i organisationen og han bruger følgende billeder på 

lederens arbejde: forsker i organisationen som system, designer 

af organisationens læreprocesser, steward for visionen, fortæller 

af en formålshistorie og lærer, der sørger for, at folk rundt om 

lederen lærer. Til det formål skal lederen fungere som model. 

Derudover handler det om at lokalisere magt så bredt i 

organisationen som muligt. (Senge, 1999, s. 205-235, s. 295-314; 

Senge, 2006, s. 216-252, s. 317-340) 

 

8.4.2. Teoretisk diskussion 
 
 
 

 

Linstead, Fulop og Lilley kritiserer Senges forsøg på at borttænke 

organisationers politiske dimension: ”It [konceptet] does not see 

politics as an inevitable feature of organizations […], as endemic 

to social practice and structures within organizations. Nor does it 

view power and politics as a likely source of creative tension and 

innovation […]. Senge wants to get rid of it, as though this is 

possible in the world of work.” (Linstead, Fulop, Lilley, 2004, s. 40; 

smnl.: Stacey, 2003, s. 127) 

 
 Stacey kritiserer derudover den tendens til enhedskultur, der 

synes at være idealet for Senges teamlæring: “There is no notion 

that deviant and eccentric behaviour might be essential to any 

creative and innovative thinking and behaving.” (Stacey, 2003, 

s. 126) 

 
 Begrebet teamlæring knytter an til en nærmest klassisk konflikt 

med det traditionelle fagprofessionelle autonomirationale. (smnl.: 

Andersen, Hansen Thorndal, Læsøe, 2006) 

 
 Mintzberg, Ahlstrand og Lampel vurderer konceptet mere positivt: 

“The learning organization is the antithesis of the old bureaucratic 

organization: it is decentralized, encourages open 

communications and encourages individuals to work in teams. 

Collaboration replaces hierarchy, and the predominant values are 

those of risk taking, honesty, and trust.” (Mintzberg, Ahlstrand, 

Lampel, 1998, s. 215) De vurderer, at konceptet er vanskeligt, 

næsten utopisk, men ser fordele, specielt for organisationer med 

hurtigt skiftende omgivelsesbetingelser. 
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 Dette billede af teamlæring og Senges vægtning af dialog og 

frugtbargørelse af konflikter korresponderer med Pedersens 

begreber polycentrisk orden (hvis vi flytter det fra et 

samfundsmæssigt og makroorganisatorisk til et 

mikroorganisatorisk niveau) og forhandlet ledelse. (Pedersen, 

2005, s. 104, s. 124) Der er altså en vis overensstemmelse 

mellem Senges koncept om den lærende organisation og 

Pedersens analyse af ledelsesrummet i managementstaten. 

 

8.4.3. Empiri 
 

Jeg har prøvet at undersøge teamlæringsaspektet ved at spørge 

til rektors forståelse af sin egen rolle og så tolke på, om det er en 

rolle, der fremmer teamlæring sådan som Senge beskriver 

begrebet. 

 

Rektorerne ved U-Schule og D-Gym. konstruerer selvbilleder, der 

ikke umiddelbart lægger op til organisationsrelevant teamlæring 

blandt organisationsmedlemmerne. 

 

Opblødende i forhold til den tolkning kan anføres, at det i 

udtalelsen ikke er klart om ”magt” for rektor for D-Gym. i 

Pedersens forstand betyder et ”konstitutionelt ’magt over’” 

(government) eller et ”konstruktivistisk ’magt til’” (governance). 

(Pedersen, 2005, s. 120) Der er dog i formuleringen næppe tale 

om nogen synderlig bred magtlokalisering i organisationen, og 

sammenholdes udtalelsen med forestillingen om at kunne 

dekretere en fælles vision,53 peger det samlede billede mere i 

retning af traditionel ”magt over”, hvilket må vurderes at åbne 

færre muligheder for teamlæring i organisationen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ja ich leite … initiieren, 
anstoßen und kontrollieren, 
ob alles läuft“, „ich als 
Einzelkämpfer“ (rektor, U-
Schule om sin rolle som 
rektor; det sidste som billede i 
en anden sammenhæng)52 
 
”jeg gætter på om 2-3 år 
ligger al magt hos rektor og 
bestyrelsesformanden”, 
(rektor, D-Gym. om sin egen 
rolle som rektor) 
 
 
 
„ich denke, ich bin dazu da, 
Vorschläge aus dem 
Kollegium aufzugreifen und 
dafür zu sorgen, dass eben 
umsetzungswürdige Projekte 
eben auch weitergehen, mich 
immer ein bisschen so 
einerseits gut informiert, was 
läuft im Hause, mich 
andererseits aber auch ein 
bisschen zurückzunehmen 
um die Kreativität des 
Kollegiums nicht zu 
erdrücken, denke ich“ (rektor, 
T-Schule om sin egen rolle 
som rektor) 
 

Rektorerne for T-Schule og SN-Schule formulerer mere 

tilbageholdende lederbilleder, der kredser om at give plads til 

organisationsmedlemmernes kreativitet og skabe rammer for, 

samordne og lede deres kreative udfoldelse. 

 

 

                                            
52 Se s. 14. 
53 Se s. 45. Rektor forholder sig da også kritisk til denne magtkonstruktion, men ser den som en nødvendig følge af 
reformen. 
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„ich würde uns mehr so als 
Moderatoren betrachten, die 
versuchen alle Dinge, alle 
Kräfte zu mobilisieren, damit 
Schule funktionieren kann, 
Unterricht stattfindet usw.“ 
(rektor, SN-Schule om sin og 
stedfortræderens rolle) 
 

Det er en italesættelse, der umiddelbart korresponderer med i 

hvert fald nogle af Senges billeder af lederen i den lærende 

organisation: designeren og læreren, der – ved at give plads, 

skabe rammer, samordne og lede – faciliterer læringsprocesser 

for organisationens medlemmer. 

 

Spørgsmålet er imidlertid, om der bag den ovenfor beskrevne 

korrespondens ligger et bevidst valg af en lederrolle, der omfatter 

en bevidst forskende tilgang til organisationen og en bevidst 

holdning om at tjene en overordnet fælles vision ved at facilitere 

teamlæring i organisationen. 

 
”jeg tror, at de væsentligste 
elementer at være en god 
entrepreneur, en innovatør, 
og være blæksprutte, være 
mangfoldig, ingen opgaver er 
for små, ingen for store”, ”det 
handler jo om, at 
kompleksiteten er enorm, og 
den allerførste 
ledelsesopgave er vel i 
virkeligheden at reducere 
den, og det er jo ikke andet 
end en italesættelsesopgave, 
og det er mig, der prioriterer, 
hvad det er jeg synes er 
væsentligt, hvordan jeg vil 
kommunikere udfordringerne 
ud i organisationen” (rektor, 
F-Gym. om sin egen rolle som 
rektor) 
 

Rektor for F-Gym. tegner et selvbillede, der både med sine 

billeder, entrepreneur og innovatør, og med formuleringen, en 

italesættelsesopgave, korresponderer med Senges billeder af 

designeren, stewarden og læreren, og det bevidste valg af, 

hvordan kommunikationen mellem leder og organisation skal 

være, forudsætter en refleksion som den, Senge beskriver med 

billedet forsker i organisationen. Rektor konstruerer hermed en 

lederrolle, hvis kerneopgave det er at iscenesætte styrede 

læringssituationer for organisationen. 

 

Her åbner der sig en bro mellem Senges begreb om teamlæring 

og lederens rolle i forhold til denne på den ene side og Åkerstrøm 

Andersens og Borns analyse af en konstruktion af leder-

medarbejderrelationen og af selve medarbejderen i offentlige 

organisationer i Danmark i dag i en pædagogisk og 

kærlighedskode. (Åkerstrøm Andersen, Born, 2001; Åkerstrøm 

Andersen i: Weicher, Fibæk Laursen, 2003, s. 38-44; Åkerstrøm 

Andersen i: Pedersen, 2005, s. 241-267; Fibæk Laursen taler for 

samme analyse, men normativt imod tendensen i: Weicher, Fibæk 

Laursen, 2003, s. 13-37, særligt s. 37) 

 
”vi har nogen flotte traditioner 
for kreativitet og vilje til at 
skabe noget også i 
fællesskab, ikke at alting går 
gnidningsfrit og nemt, det gør 
det ikke, men der er alligevel 
en vilje til at gøre noget, der 
er lidt anderledes” (rektor, E-
Gym. om sin skole) 

Rektor for E-Gym. tegner et billede af et gymnasium, der ikke bare 

har tradition for at være kreativt og lærende, men også har en 

indsigt i, at konflikter hører til teamlæring. Der er altså her italesat 

et konfliktaccepterende klima. Det er selvfølgelig et åbent 

spørgsmål, hvordan organisationen og dens medlemmer 

håndterer disse konflikter. 
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 Det er altså i høj grad forskelligt, i hvilken grad de lokalt 

konstruerede lederroller bidrager til at konstruere et grundlag for 

teamlæring og dermed den lærende organisation. Også her med 

det sædvanlige forbehold slutter jeg med en skitse: 

 
rolle U    D ?   S T ?   E F  

     den lær. org. 

     teamlæring 

  

8.5. Systemtænkning 

8.5.1. Senge om systemtænkning 
  

Senges systemtænkning samler de 4 ovenfor beskrevne 

discipliner. Den er en måde at håndtere kompleksiteten i verden 

på, hvis hovedkendetegn ifølge Senge er informationsmængden, 

graden af indbyrdes forbundenhed og forandringstempoet. Modsat 

et detaljeorienteret blik på kompleksiteten, der forsøger at 

klarlægge alle mulige variable og deres indbyrdes årsags-

virknings-forhold, er alene en kompleksitetstænkning, der 

fokuserer på det dynamiske, dvs. accepterer uklare og 

vekselvirkende, ikke-lineære og cykliske årsags-virknings-

relationer på tværs af tid og rum, udtryk for egentlig 

systemtænkning.  

 

 Senge satser i den forbindelse på refleksion, især lederen har 

brug for ren refleksionstid, Schein taler endog om, at ledere i høj 

grad har brug for tid udenfor organisationen for at være lærende 

ledere. (Schein, 2004, s. 399) En vigtig teknologi er konceptets 

såkaldte mikroverdener, hvor ledere og organisationens 

medlemmer eksperimentelt kan simulere forskellige situationer for 

organisationen. (Senge, 1999, s. 57-122 o.a.; Senge, 2006, s. 57-

125 o.a.) 

 

8.5.2. Teoretisk diskussion 
  

De positioner, jeg i de foregående afsnit 8.1-8.4 har refereret til, 

udtrykker kritik af den lærende organisations teoretiske og 

videnskabsteoretiske grundlag, af enkeltelementer i konceptet og 

af dets sigte. Konceptet karakteriseres som utopisk og umuligt. 
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Denne kritik overser måske til en vis grad betydningen af 

kernebegrebet den kreative spænding, der som betegnelse for 

afstanden mellem vision og realitet er kilden til læring. Anvendt på 

konceptet selv, betyder det, at organisatorisk læring i konceptets 

forståelse opstår på vej mod målet, netop i organisationens 

bemestring af den kreative spænding og ikke først, når konceptet 

er realiseret i organisationen. 

 
 Konceptets grundlæggende organisationsretning af al individets 

tænkning, engagement og aktivitet står i modsætning til traditionel 

fagprofessionel vægtning af den individuelle fagprofessionelle 

autonomi samt af faget og det fagprofessionelle fællesskab, der 

går ud over organisationen. 

 

8.5.3. Empiri 
Jeg vil prøve at undersøge 2 delaspekter af begrebet 

systemtænkning ved først at spørge til, hvordan rektorerne 

håndterer begreber som skyld og fejl, for at se om de tenderer i 

retning af Senges dynamiske kompleksitetstænkning. Dernæst vil 

jeg kigge på, om rektorerne finder tid til refleksion og læring i et 

omfang, som Senge forestiller sig det nødvendigt. 

 

 
 
 
 
”altså hvis det nu viser sig fx, 
at vi siger, at vi behandler 
eleverne ordentligt, det ville 
være mit største mareridt, tror 
jeg, […] og så det viser sig 
ved en undersøgelse, at de 
føler sig elendigt behandlet, 
[…] det ville være et gigantisk 
problem og der vil jeg sige, at 
hvis det var den ting, der tror 
jeg nok, at jeg ville gå ret 
drastisk til værks i forhold til 
de lærere, som eleverne føler 
sig dårligt behandlede af” 
(rektor, E-Gym.) 
 
„man kann nicht einen 
einzelnen raussuchen und 
sagen, du bist Schuld, dass 
wir schlecht sind“ (rektors 
stedfortræder ved SN-Schule) 
 
”det handler jo også om, at 
man ikke udpeger, om jeg så 
må sige, de dumme svin i 
systemet, ikke, … her på 
stedet har jeg sådan en 
strategi eller hvad du vil kalde 
den, mellem os, der hedder 
det: det er dem, der arbejder, 
der laver fejlene, for dem, der 
ikke arbejder, kan jo af gode 
grunde ikke lave fejl, og så 
må vi jo rette op på det, der 
sker” (rektor, F-Gym.) 

Jeg har (helt abstrakt og hypotetisk) spurgt rektorerne, hvordan de 

ville håndtere det, at skoleevalueringen afdækkede et alvorligt 

problem. 

 

Rektor for E-Gym. forestiller sig som en mulig konsekvens heraf at 

”gå ret drastisk til værks i forhold til de lærere”. Dette forudsætter 

en forestilling om ganske enkle årsags-virknings-sammenhænge, 

der muliggør en entydig placering af skyld. Her er altså ikke tale 

om en dynamisk kompleksitetstænkning som i Senges koncept. At 

”gå ret drastisk til værks” kunne jo faktisk i Senges 

systemtænkning tænkes at konstituere eller forstærke mentale 

modeller hos organisationens medlemmer om adfærd i 

problemsituationer, der fører til eller forstærker en tendens til en 

adfærd, der netop er af den type, eleverne opfatter som elendig 

behandling.  

 

Rektorerne for SN-Schule og F-Gym. går med deres hypotetiske 

overvejelser i en anden retning, hvor de ikke vil lokalisere skyld, 
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 hvilket kan være et udtryk for en dynamisk kompleksitetstænkning. 

 

Rektor for F-Gym. taler om en strategi, en positiv fejlkultur, hvor 

det handler om at være kreativ og eksperimenterende og 

acceptere, at til det hører der fejl, der så kan betragtes som 

udgangspunkt for organisatorisk læring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”jeg bliver nødt til fra næste 
skoleår at have en dag om 
ugen, hvor jeg går hjem for at 
skrive, altså jeg kan ikke nå at 
skrive de her papirer, selv om 
jeg knokler hele weekenden, 
altså hvis jeg nogen sinde 
skal have fri og ikke sidde 
både lørdag og søndag ved 
computeren fra om ikke kl. 8 
om morgenen så i hvert fald 
en meget stor del af dagen, 
så er jeg nødt til at finde … og 
jeg skal kunne skrive de der 
ting, og jeg skal have 
tænketid, og det skal, jeg skal 
skaffe … og hvad det så 
bliver på bekostning af, det 
ved jeg ikke endnu” (rektor, E-
Gym.) 

At rektorer eller ledere i almindelighed har travlt, er ikke nogen ny 

erkendelse.  

 

De interviewede rektorer taler alle om et ledelsesteam med 

regelmæssige møder; længere ledelsesseminarer på 1-2 dage 

eller mere forekommer hos de fleste af de interviewede i en eller 

anden form, men relativt sjældent, måske én gang om året eller 

sjældnere. Disse møder og seminarer har imidlertid overvejende 

diskuterende karakter54, egentlige simulationer og andre legende 

og lærende teknikker, der kunne minde om Senges 

mikroverdener, finder rektorerne ikke tid til – endsige til, som 

Schein anbefaler, at gå ud af organisationen for at lære andre 

organisationskulturer at kende.  

 

Det anførte citat fra interviewet med rektor for E-Gym. illustrerer 

dennes oplevelse af travlhed, men også en bevidsthed om 

nødvendigheden af at skaffe sig tid til ren refleksion, sådan som 

Senge ser det som en forudsætning for en leder af en lærende 

organisation. 

 
 Der er altså stor spredning i, i hvilken grad rektorerne konstruerer 

en skyld- og fejlkultur og deres egen tidssituation som to 

indikatorer for systemtænkning og dermed som udgangspunkt for 

konstruktionen af den lærende organisation. Følgende skitse kan 

med det sædvanlige forbehold sammenfatte dette: 

 
skyld/fejl E   S F  

     den lær. org. 

tid D E F E   systemtænkn. 

 

  

                                            
54 Jeg bruger her begrebet diskussion i en bred betydning og skelner ikke mellem dialog og diskussion som i Senges 
koncept, fordi interviewmaterialet med de spørgsmål, jeg har stillet, ikke gør det muligt for mig at skelne her. 
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9. Konklusion 
 

A 

 
”Hvordan konstrueres 
evalueringssystemerne lokalt i 
den enkelte organisation?”, 
s. 7 

 

Skoleevalueringssystemerne i Danmark og Slesvig-Holsten viser 

udprægede forskelle i vægtningen af interne og eksterne 

elementer i evalueringsprocessen samt i forholdet til offentlighed 

om evalueringsresultatet. Med udgangspunkt i Dahler-Larsens 

evalueringskritik viser den empirisk baserede undersøgelse af 

rektorernes iagttagelse af systemerne i afsnit 7 uagtet denne 

forskellighed en overvejende tilslutning til karakteren af det 

evalueringssystem, de er omfattet af; de opfatter det i deres og 

dets kulturelle indlejring som det eneste naturlige og har ikke 

noget blik for kontingensen i systemets grundlæggende 

konstruktion, som jo ellers netop viser sig i de 2 systemers 

forskellighed. Det er dette forhold, jeg har søgt at indfange i 

opgavetitlen, hvor ordene ”selvfølgelig skal vi da” udtrykker denne 

fælles opfattelse af naturlighed, det aktive ”evaluere” refererer til 

den overvejende interne og den passive form med ”s” til den 

overvejende eksterne form. 

  

 Alligevel repræsenterer de 2 evalueringssystemer udfordringer for 

organisationernes identitetskerner, som ikke kan håndteres alene 

med tilsyneladende udvikling, men hvor omvendt ministerier og 

rektorer er bestræbte på at undgå en grad af inkompatibilitet 

mellem udfordringen og identitetskernen, som i Gagliardis 

begreber ville føre til organisationens død. 

 

 De danske rektorer lægger vægt på det overvejende interne 

evalueringssystems muligheder for at initiere refleksive og 

diskursive processer, der kan føre til inkrementelle 

kvalitetsforbedrende ændringer i organisationskultur og praksis, 

mens de slesvig-holstenske rektorer derudover lægger vægt på 

det overvejende eksterne evalueringssystems reliabilitet i blikket 

udefra og legitimitet til at stille krav om kvalitetsforbedrende 

forandringer. Det slesvig-holstenske evalueringssystems eksterne 

vægtning – sammenholdt med tvivl om, hvorvidt den cykliske 

periode på 4 år faktisk vil kunne overholdes,55 – rejser imidlertid 

spørgsmålet om, i hvilket omfang det refleksivt-diskursive sigte 

                                            
55 Der er 101 offentlige gymnasier og der er 5 tilsynspersoner i ministeriet, hvilket svarer til, at hver tilsynsperson skulle 
deltage i 5 EVIT-evalueringer pr. år. Ministeriets medarbejdere gælder i forvejen som hårdt belastede. Rektor for U-
Schule anstiller denne overvejelse. 
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kan indfries. I dette lys kan Kant-citatet s. 2 forstås. I en måske lidt 

spidsformuleret analogi kunne man sige, at de slesvig-holstenske 

gymnasier tvinges til at ’betale’ EVIT-konsulenterne – og sig fra at 

tænke. 

 

 Den udbredte danske anvendelse af begrebet selvevaluering med 

dens mytisk-positive udstråling og med dens spejling af 

fagprofessionelle traditioner for kollegial kontrol kan ses som et 

dansk forsøg på at mildne udfordringen og muliggøre inkrementel 

udvikling. 

 

 Konstruktionen af det lokale evalueringsarbejde på skolerne viser 

på tværs af de 2 grundlæggende evalueringssystemer en høj grad 

af specialisering, men også et ønske om at reducere denne grad, 

fx med bred demokratisk participation i fastlæggelsen af 

evalueringsgenstande. På feltet ledelsesopbakning er 

spredningen mellem skolerne væsentligt større. Overvejende 

tildeler rektorerne relativt begrænset ledelsesopbakning til det 

lokale evalueringsarbejde, hvilket viser sig i en vis skepsis hos de 

slesvig-holstenske rektorer og en vis ulyst hos danske rektorer til 

omsætte det danske regelgrundlags krav om integration af 

undervisnings- og skoleevaluering. Med kombinationen af stor 

specialisering og lille ledelsesopbakning konstruerer de fleste 

interviewede rektorer et felt, hvor evaluationsarbejdet risikerer at 

blive marginaliseret i organisationen med ringere muligheder for 

refleksive, lærende og kvalitetsudviklende processer til følge. 

 

 Forholdet til offentlighed er væsentligt forskellig i de 2 systemer og 

reflekterer formentlig, at evalueringen som antastelse af skolens 

praksis er relativ ny i Slesvig-Holsten, hvorfor offentlighed i første 

omgang er fravalgt for at gøre antastelsen mere håndterbar for 

organisationerne og muliggøre inkrementel udvikling, mens der i 

Danmark har fundet en organisationskulturel tilvænning til den 

offentligt præsenterede antastelse sted via et krav om 

offentliggørelse af skolebaserede karaktergennemsnit, der nu 

altså er udvidet til at gælde skoleevalueringen, ligesom den mere 

fremskredne markedsgørelse af de danske gymnasiers 

omverdensbetingelser spiller en rolle her. 
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Undersøgelsen afdækker udover de 2 evalueringssystemers 

ministerielt tilsigtede anvendelser, kontrol og læring, hvor alle 

rektorer primært lægger vægt på evalueringen som initiator for 

refleksionsprocesser i organisationen som udgangspunkt for 

kvalitetsforbedrende forandringer i praksis, et bredt spektrum af 

anvendelser. Rektorerne tvivler overvejende på evalueringens 

mulighed for at producere ny information for dem og tager 

overvejende afstand fra evalueringens anvendelse som ekstern 

top-down kontrol, mens de danske rektorer overvejende er 

indforståede med dens anvendelse som brugerkontrol af 

organisationen, hvilket formentlig bunder i den fremskredne 

markedsgørelse. 

 

B 

 
”I hvilket omfang lægger 
systemernes lokale 
konstruktion op til, at skolerne 
kan konstrueres som lærende 
organisationer?”, s. 7 
 

En nærmere undersøgelse af anvendelsesaspektet læring i 

afsnit 8 med udgangspunkt i Senges koncept for den lærende 

organisation dokumenterer en meget stor spredning mellem de 

enkelte rektorers og deres lokalt konstruerede 

evalueringsarbejdes grad af korrespondens med konceptets 5 

discipliner og de deri formulerede krav til en lærende organisation. 

 

 Der er med Senges begreber stor forskel i rektorernes personlige 

beherskelse i deres præferencer mht. omgang med en 

(hypotetisk) kreativ spænding mellem vision og realitet samt i 

deres forhold til fælles visioner og teamlæring.  

 

 Undersøgelsen viser hos de slesvig-holstenske rektorer en vis 

afstand mellem egne visioner og de i makroorganisationen 

hegemoniske diskurser om undervisningens grundlæggende 

kompetencerettethed, således at der altså i makroorganisationens 

ledergruppe på dette punkt ikke er tale om fælles visioner. De 

danske rektorer spænder i deres opfattelse af, hvordan 

organisationens visioner etableres, fra, at disse kan dekreteres, til 

udpræget deliberativt-demokratisk baserede opfattelser, hvor de 

sidste må antages at udgøre en mere lovende basis for udbredt 

indrullering eller engagement blandt organisationens medlemmer. 

 

 De afdækkede selvbilleder blandt rektorerne viser en stor 

spredning og en meget forskellig grad af korrespondens med de 

lederbilleder, der ifølge Senge er fremmende for teamlæring. 
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 I deres omgang med kategorierne skyld og fejl viser der sig store 

forskelle mellem rektorerne, der spænder fra forestillinger, der er 

meget lidt i overensstemmelse med Senges systemtænkning, til 

opfattelser, der muliggør eller endog spejler denne. 

 

 På trods af de 2 evalueringssystemers vægtning af 

anvendelsesaspektet læring og en meget høj grad af tilslutning 

blandt rektorerne hertil afdækker undersøgelsen altså meget stor 

spredning mellem organisationerne og fra disciplin til disciplin 

også i den enkelte organisation mht. forudsætningerne for at 

konstruere et grundlag for at etablere læring i en form, der 

stemmer overens med den lærende organisations koncept. 

 

 Senges lærende organisation er dog også kun ét (fremtrædende) 

blandt flere koncepter for organisatorisk læring og derudover langt 

fra at være uomstridt, alligevel antyder undersøgelsen på dette 

punkt mulige problemer i begge evalueringssystemer og deres 

lokale konstruktion af et evalueringsarbejde – i det omfang, dette 

har som sigte at føre frem til læring på organisationsniveau. 

 

C 

 
”Sidst og (!) mindst: Hvilke 
årsagen kan spores til, at de 2 
nabo-gymnasiesystemer har 
formet 2 evalueringssystemer 
med så umiddelbart synlige 
grundlæggende forskelle?”, 
s. 7 

På et makroorganisatorisk plan viser de 2 evalueringssystemer i 

en funktionel, politisk betragtning en vis spejl-symmetrisk 

udligning. Den overvejende centrale og eksterne skoleevaluering i 

Slesvig-Holsten modsvares af et (endnu) overvejende decentralt 

og internt eksamenssystem, mens omvendt den overvejende 

decentrale og interne skoleevaluering i Danmark modsvares af et 

overvejende centralt og eksternt eksamenssystem. Det er min 

vurdering, at det arbejde med overvejende intern evaluering på 

gymnasierne i Slesvig-Holsten, der har fundet sted også før 

etableringen af EVIT indenfor rammerne af skoleprogramarbejdet, 

ikke har haft den i ministeriet ønskede udbredelse eller effekt.56 

 

 I en organisationsstrukturel betragtning af de 2 

makroorganisationer fremstår det slesvig-holstenske gymnasium 

som en relativ stram, centralt og politisk styret koncern med en 

klar fagbureaukratisk struktur og en funderethed i en government-

forståelse af ledelse i det offentlige, indenfor hvilken det 

overvejende eksterne evalueringssystem er implemeteret som et 

                                            
56 Dette er imidlertid en personlig vurdering, der ikke er funderet i undersøgelsen, men alene i den efterfølgende 
indførelse af EVIT med dens stærke eksterne vægtning. 
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makroorganisatorisk ledelsesredskab. Heroverfor står de danske 

gymnasier som enkeltvirksomheder, hvor makroorganisationens 

koncernledelse (ministeriet) trækker sig tilbage – eller i hvert fald 

iscene- og italesætter en sådan tilbagetrækning – og satser på en 

governance-teknologi med det overvejende interne 

evalueringssystem som én blandt flere selvteknologier på 

mikroorganisationsniveau. (Pedersen i: Pedersen, 2005; smnl.: 

Bøje, Hjort, Larsen, Raae, 2006b, s. 26) 

 

 De slesvig-holstenske rektorer viser sig i overensstemmelse 

hermed som loyale tjenestemænd, der i overensstemmelse med 

tjenestemandskodningen er pligtopfyldende, men med Senges 

begreber ikke nødvendigvis indrullerede eller engagerede i 

makroorganisationens vision. 

 

 Heroverfor står de danske rektorer som ledere i 

managementstaten, udsat for et krav om forhandlet ledelse og i en 

organisatorisk (indre) omverden, hvor medarbejderne og 

medarbejder-ledelsesrelationen er pædagogisk og 

kærlighedskodet, (Åkerstrøm Andersen, Born, 2001; Åkerstrøm 

Andersen i: Weicher, Fibæk Laursen, 2003, s. 38-44; Åkerstrøm 

Andersen i: Pedersen, 2005, s. 241-267; Fibæk Laursen i: 

Weicher, Fibæk Laursen, 2003, s. 13-37) hvor de (med en 

drejning af et af Pedersens begreber) udfolder empirisk ledelse, 

altså ledelsesstrategier, der udviser en høj grad af spredning 

mellem de enkelte ledere i mikroorganisationerne. (Pedersen i: 

Pedersen, 2005)57 

 

 Disse 3 aspekter, den funktionel-politiske og den 

organisationsstrukturelle betragtning af de 2 makroorganisationer 

samt de 2 ledelsesforståelser, kan belyse, hvorfor de 2 nabo-

gymnasiesystemer har formet så umiddelbart forskellige 

evalueringssystemer. 

  

P erspektiv Ifølge Scott dominerer på globalt niveau 2 store 

evalueringstraditioner, ISO 9000 i Europa og TQM i USA og 

                                            
57 Min begrebsdrejning tager udgangspunkt i Pedersens konstatering af, at grundvilkåret, forhandlet ledelse, fører til, at: 
”Hvilke konkrete identiteter, strategier og ledelsesrelationer, der udvikles, er et empirisk spørgsmål.” (Pedersen, 2005, 
s. 119) Med begrebet empirisk ledelse ønsker jeg netop at udtrykke det individuelt søgende i ledelsesarbejdets 
udformning, der er et resultat af den forhandlede ledelsessituation og som giver sig udslag i den store spredning, 
undersøgelsen har afdækket, ikke mindst blandt de danske rektorer. 
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Asien, hvor ISO 9000 satser på dokumenteret implementering af 

standardiserede kvalitetsprocedurer og -strukturer, mens TQM 

lægger vægt på output og klientbehov. (Scott, 2003, s. 363) Såvel 

det danske som det slesvig-holstenske evalueringssystem synes 

dog at forene elementer af begge traditioner med den 

systemdokumentation, evalueringssystemet afkræver de danske 

gymnasier, og med den standardiserede evalueringsprocedure, de 

slesvig-holstenske gymnasier udsættes for, på den ene side og 

den vægt, der lægges på brugerinddragelse i evalueringen i 

begge systemer, på den anden side. 

 

 Hansen taler om 4 generationer af evalueringssystemer, hvor 

begge evalueringssystemer viser elementer af de 2 første med 

standardiserede landsdækkende elevtest58 og et sigte om 

tilpasning af undervisning og undervisnings-/læreplaner, mens det 

slesvig-holstenske evalueringssystem tilsyneladende i mindre 

grad end det danske lægger op til evaluering af mål for 

undervisning og undervisnings-/læreplaner og udviser en mindre 

grad af pluralisme i tilgang til og metode i evalueringen, herunder 

mulighed for deliberativ-demokratisk evaluering med vægt på 

deliberation, inklusion og konsensus, sådan som det i Hansens 

oversigt er karakteristisk for 3. og 4. evalueringsgeneration. 

(Hansen i: Dahler-Larsen, 2004a, s. 151)59 

 

 Iagttagelsen af de 3 danske og 3 slesvig-holstenske rektorers 

iagttagelse af evalueringssystemernes iagttagelse af deres skoler, 

kombineret med en iagttagelse af rektorernes selviagttagelse og 

af rektorernes iagttagelse af deres skoler, afdækker samlet set 

store individuelle samt kultur- og systembetingede forskelle 

mellem rektorerne, men også ligheder og fælles problemer, der 

går på tværs af de 2 systemer og som – for problemernes 

vedkommende – antyder, at de ministerielt designede lineære veje 

fra evaluering til læring og kvalitetsudvikling på ingen side af 

grænsen er så let farbare som ønsket. 

 

 Opgaven lægger ikke op til at løse problemer i evaluering på 

organisationsniveau ved at kopiere hele eller dele af det andet 

system, men kan måske med sit blik på og sammenligning af 2 

                                            
58 Test i 1.-9./10. årg. og central eksamen i 9.-13. årg. 
59 Med ref. til: (Guba, Lincoln, 1993) 
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systemer være med til at åbne for en iagttagelse af 

evalueringssystemets kontingens og tjene som afsæt for 

refleksion over, hvordan det også kunne være – og måske helt 

anderledes. 

 

10. Summary in deutscher Sprache 
  

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Beobachtung der Evaluation 

als retrospektives Kontrol- und Reflexivitätsmedium sowie als 

konstitutives Medium der Spätmoderne. In Programmen zur 

Schulevaluation findet dies zusammen mit der wachsenden 

Bedeutung, die Schule und Bildung in der Wissensgesellschaft 

beigemessen wird, konkreten Niederschlag. 

 

 Die Arbeit beschränkt sich auf das EVIT-Programm in Schleswig-

Holstein und auf das auf die Gymnasien bezogene 

Selbstevaluationssystem auf Schulebene in Dänemark. Um eine 

Vergleichbarkeit herzustellen begrenze ich die Arbeit auf 

Gymnasien in den beiden Ländern. 

 

 Die beiden Systeme weisen auffällige Unterschiede in der 

Gewichtung interner und externer Anteile der Evaluationsarbeit 

sowie in ihrem Öffentlichkeitsbezug auf. Das dänische System ist 

als Selbstevaluation überwiegend intern, das schleswig-

holsteinische überwiegend extern. Eine Veröffentlichung von 

Evaluationsergebnissen und Entwicklungsplänen als Konsequenz 

dieser Ergebnisse ist in Dänemark zwingend vorgeschrieben, in 

Schleswig-Holstein (noch) nicht, im Rahmen der Schulporträts 

aber angedacht. 

 

 Die Analysestrategie dieser Arbeit geht von einem 

sozialkonstruktivistischen Ansatz aus, d.h. davon, dass 

Wirklichkeit eine kontingente, soziale und diskursive Konstruktion 

und Wissen kontingent und perspektivisch bedingt ist. 

 

 Hauptansatz der Arbeit ist der Versuch zu beobachten, wie 

SchulleiterInnen das Evaluationssystem beobachten, das ihre 

Schulen beobachtet, um herauszuarbeiten, wie sie an der 

Konstruktion des Evaluationssystems vor Ort teilnehmen. Diese 
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Beobachtung erfolgt in Form von qualitativen 

Forschungsinterviews mit je 3 SchulleiterInnen aus Schleswig-

Holstein und Dänemark.60 

 

 Die Arbeit setzt sich im Rahmen einer Evaluationskritik u.a. mit 

dem Aspekt tatsächlicher Anwendung von Evaluation 

auseinander, die weit über die offiziell angestrebten Ziele von 

Kontrolle und Qualitätsentwicklung hinausgehen (Kapitel 7). Die 

Arbeit stellt die Frage, ob die Evaluation die Entwicklung von 

Schule als lernende Organisation im Sinne Senges fördert, was 

aber überwiegend nicht unmittelbar gegeben ist (Kapitel 8). 

 

 Trotz der auffälligen Unterschiede zwischen den beiden Systemen 

erleben die SchulleiterInnen das jeweils Ihrige als das einzig 

natürliche, sie und die Systeme sind also kulturell eingebettet, 

sodass sie keinen Blick für die Kontingenz der Systeme haben. 

Dennoch stellen sie eine Herausforderung an die Organisation 

und ihre kulturell tradierten Form der Qualitätssicherung dar und 

es zeigen sich unterschiedliche Strategien um so mit dieser 

umzugehen, dass inkrementelle Entwicklung ermöglicht wird. 

 

 Trotz großer Unterschiede gibt es auch Übereinstimmungen über 

die Systemgrenze hinweg – auch in den Problemen. 

Problemlösungen sind nicht in einer Übernahme von Elementen 

aus dem jeweils anderen System zu suchen. Ziel der Arbeit ist es 

allerdings, durch den Blick auf das Andere einen Blick für die 

Kontingenz der Evaluationssysteme zu ermöglichen und so für 

Reflexion, wie es auch und vielleicht ganz anders sein könnte. 

 

                                            
60 Personen und Schulen sind anonymisiert. 
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Bilag 1, gymnasier i Slesvig-Holsten og Danmark 
 

På trods af Danmarks og Slesvig-Holstens naboskab er gensidig 

kendskab til hinandens skole- og skoleevalueringssystemer, som 

det illustreres af citatet til venstre, begrænset. 

 

Det følgende er en beskrivelse af de to systemer.  

 

 
”vi er meget på bølgelængde 
sådan rent menneskeligt, men 
rent fagligt kan vi næsten ikke 
nå hinanden havde jeg nær 
sagt […], lærerne forstår ikke 
et suk af, hvad vi siger, og vi 
forstår ikke et pluk af, hvad de 
siger” (rektor, D-Gym. om 
forskellige kontakter med 
tyske skoleledere og lærere) 
 

Skole som et 

politikområde for de 

enkelte lande i Tyskland 

I Forbundsrepublikken Tyskland er skole et politikområde, der 

udelukkende varetages af de 16 lande (delstater) og altså ikke på 

forbundsniveau.61 Der eksisterer en organisation, 

Kultusministerkonferenz (en stående konference med de 16 

kultur- eller uddannelsesministre), der koordinerer centrale 

områder af undervisnings- og uddannelsespolitikken, men 

beslutninger her kræver enstemmighed og det er på landsniveau 

der vedtages love i landsparlamenterne og udstedes 

bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger i landsministerierne. 

Der eksisterer i Tyskland således 16 forskellige skolesystemer. 

Jeg kigger her på det slesvig-holstenske og det danske. 

 

Fælles rødder De 2 nabo-skolesystemer, det danske og det slesvig-holstenske, 

har fælles historiske og idémæssige rødder, som det fremgår af 

den fælles brug af ordet gymnasium / Gymnasium med dets 

romantisk-klassiske reference til det antikke Grækenland og af 

den fælles betoning af gymnasiets dobbeltrolle som 

almendannende62 og studieforberedende: 

 

 

 

                                            
61 Det samme gælder i udstrakt grad universitetsområdet. På skoleområdet er landenes enekompetence netop blevet 
styrket med den grundlovsændring (reform af de føderale relationer), der i juni-juli 2006 er blevet vedtaget i 
Forbundsdagen og Forbundsrådet. Herefter kan forbundsniveauet ikke fortsætte sine økonomiske tilskud til udbygning af 
såkaldte heldagsskoler (Ganztagsschulen, kan sammenlignes med skoler med skolefritidsordninger, SFO). Denne 
føderale struktur spejler sig også i det faktum, at Danmark, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen og Bayern er 
medlemmer af SICI, Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education (under EU's 
Socrates-program), men ikke Tyskland – og altså heller ikke Slesvig-Holsten. SICI står bl.a. for ESSE-projektet, Effective 
School Self Evaluation. 
62 Interessant nok findes hverken almendannelse eller almen dannelse som stikord i Den Store Danske Encyklopædi, 
men almen dannelse indgår dog som et forudsat kendt begreb under stikordet borger. I den tyske pendant, Brockhaus 
Enzyklopädie, henviser en artikel under stikordet Allgemeinbildung til de tyske og schweiziske pædagoger og filosoffer 
Johann Heinrich Pestalozzi, Wilhelm von Humboldt og Johann Friedrich Herbart fra slutningen af det 18. og begyndelsen 
af det 19. århundrede. Smnl. fx: ”Dannelsestænkningen har fra Tyskland bredt sig til nabolandene” (Tarp, 2006), der 
konstruerer en modsætning mellem dannelses- og oplysningsbaserethed. 
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”Das Gymnasium vermittelt nach Begabung und Leistung 

geeigneten Schülerinnen und Schülern im Anschluss an 

die Grundschule eine allgemeine Bildung, die den 

Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums 

und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht.“ 

(SH-SchulG, § 14)63 

 

”Uddannelsen til studentereksamen (stx), (det almene 

gymnasium) indgår […] i et samlet gymnasialt system, som 

er studieforberedende og almendannende, og som giver 

grundlag for videregående uddannelse.” (Stxlov, § 1) 

 

Organisation I et organisationsperspektiv kan gymnasierne i Slesvig-Holsten 

beskrives som en fagbureaukratisk koncern med en vis 

formaliseret lokal brugerindflydelse i form af skolekonferencerne 

(Schulkonferenzen)64 og med et ganske ringe lokalt økonomisk 

råderum for de enkelte gymnasier. Gymnasierne i Danmark 

fremstår (forstærket med kommunal- og strukturreformen fra 

1.1.2007) som fagprofessionelle enkeltvirksomheder med en vis 

lokal omverdensindflydelse i form af bestyrelserne og med et 

omfattende lokalt økonomisk råderum for det enkelte gymnasium 

indenfor rammerne af en statsligt fastlagt taxameterfinansiering, 

hvilket kan ses som udtryk for en politisk vilje til indenfor 

rammerne af en new-public-management-strategi at markedsgøre 

offentlige organisationers omverdensbetingelser og satse på 

output-styring (smnl. fx: Hjort, 2002; Hjort 2005) – uden dog at 

give afkald på en omfattende og detaljeret central regelstyring (der 

dog ikke itale- og iscenesættes som sådan) og med visse (for at 

blive i terminologien:) planøkonomiske islæt (selvfølgelig uden at 

de italesættes som sådanne) i form af såvel 

taxameterfinansieringen som regionerne og deres opgaver.65 

 

Skolestruktur i 

sammenligning 

Den aktuelle slesvig-holstenske skolestruktur har en udpræget 

lighed med den, der blev etableret i Danmark i 1958 med 

ændringer i folkeskolen og gymnasiet (jf. Den Store Danske 

Encyklopædi, stikord: dansk skolehistorie). De 2 strukturer – og 

den aktuelle danske, der som bekendt er en anden end i 1958 –  

                                                                                                                                                 
63 Enslydende i regeringens udkast til ny skolelov. (SH-SchulG/Reg.entw.,  § 43) 
64 Se s. 79. 
65 Se s. 78. 
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kan i reduceret form og koncentreret om det almene gymnasium / 

stx og de tilhørende grundskoleformer skitseres:66 

 

 

 

Danmark 1958    
     
    

10.-12. / 11.-13. kl., 
1.-3. g. 

gymnasium  
    

 8.-9. kl. 
folkeskole 

8.-10. kl.,  
1.-3. real  

realafd., folkesk.  
 almen 6.-7. 

folkeskole 
boglig 6.-7. 
folkeskole  

 
 
 
 

 
 

1.-5. klasse 
folkeskole 

 

 
 Slesvig-Holsten 2006 
   

10.-12. / 11.-13. kl., 
1.-3. g. 

gymnasium, stx 

Danmark 
2006 

 

11.-13. kl. 
overtrin 

gymnasium   
   10. kl., fsk.   

 
 
 

 
7.-10. kl. 

mellemtrin 
gymnasium 

 
7.-10. kl. 
realskole 

7.-9. kl. 
hoved-
skole 

 
 

5.-6. kl. 
orient.tr., 

gymnasium 

5.-6. kl. 
orienteringstrin, 

realskole 

5.-6. kl. 
orient.tr., 
hovedsk. 

 
 
 

 
 
 
 

1.-9. kl. 
folkeskole 

 

 
1.-4. klasse 
grundskole 

  

Gymnasierne i tal Et par tal kan måske også hjælpe til at sætte de 2 

gymnasiestrukturer og makroorganisationer i relation til 

hinanden.67 Der er i Slesvig-Holsten 101 offentlige gymnasier med 

ca. 75.000 elever. Hertil kommer 25 offentlige fællesskoler med 

ca. 18.000 elever, hvoraf vel ca. 1/3 kan regnes som 

gymnasierettede. Derudover er der et meget lille antal private 

gymnasier og fællesskoler. Det almene gymnasiums frekvens i 

Slesvig-Holsten er inkl. den anførte andel af fællesskoleeleverne 

ca. 33 %. I Danmark er der 153 stx-gymnasier, hf- og  

                                                                                                                                                 
66 I Slesvig-Holsten benævnes 5.-10. klassetrin under et uanset skoleart sekundærtrin I og gymnasiets 11.-13. klassetrin 
sekundærtrin II. Den slesvig-holstenske gymnasiestruktur omfatter derudover såkaldte faggymnasier – med speciel 
orientering imod ernæring, social- og sundhed, teknik, økonomi eller agrarøkonomi –, der forudsætter en bedre end 
gennemsnitlig realeksamen, tilbyder undervisning i 11.-13. klassetrin og fører frem til en såkaldt faggymnasial 
studentereksamen, der dog på lige fod med det almene gymnasiums studentereksamen giver adgang til alle 
universitetsstudier. Ved siden af det tredelte skolesystem i 5.-10. klasse findes der  i Slesvig-Holsten 2 
fællesskolesystemer (Gesamtschulen): de kooperative fællesskoler (Kooperative Gesamtschulen), hvor de 3 skolearter 
er fælles om bygninger og til dels personale, men hvor eleverne er delt som i det tredelte skolesystem, og de integrerede 
fællesskoler (Integrierte Gesamtschulen), hvor eleverne fra fag til fag og semestervist vælger sig ind på et fagligt niveau, 
der svarer til et af de 3 skolearters niveau, og hvor eleverne, alt efter i hvilket omfang de har haft hvilke fag på hvilke 
niveauer, kan tage en hovedskoleeksamen, en realeksamen eller gå videre i den gymnasiale overbygning. Tilsvarende 
omfatter den danske gymnasiestruktur derudover de toårige hf- og studenterkurser samt de treårige hhx- og htx-kurser. 
For overskuelighedens skyld og af hensyn til en bedre sammenlignelighed vælger jeg at begrænse denne 
sammenligning til det almene gymnasium i Slesvig-Holsten og stx i Danmark. 
67 Tallene stammer fra forskellige kilder og er fra 2001-2006. 
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studenterkurser med ca. 70.000 elever. Gymnasiefrekvenser for 

disse områder (altså ekskl. hhx og htx) er ca. 40 %. 

 

Juridiske rammer, ejere, 

ansættende instans, løn 

og arbejdstid 

Slesvig-Holstens befolkning på ca. 2,8 mio. indbyggere er fordelt 

på 4 kredsfrie byer (samtidige primær- og sekundærkommuner) 

og 11 kredse (sekundærkommuner) med i alt 1.127 (til dels meget 

små) primærkommuner. Danmarks 5,4 mio. indbyggere er – før 

kommunalreformens ikrafttræden 1.1.2007 – fordelt på 3 amtsfrie 

kommuner (med status af samtidig kommune og amt, samtidig 

primær- og sekundærkommuner) og 13 amter 

(sekundærkommuner) med 267 primærkommuner.  

 
„Ich wünsche mir schon ein 
bisschen mehr Freiheit und 
wenn es nur darum geht, z.B. 
mit den Mitteln, die mir zur 
Verfügung stehen, ein 
bisschen sparsamer 
umzugehen, insofern als ich 
z.B. von der Stadt gesagt 
bekomme, ich muss da und 
da Papier einkaufen, ne’, da 
bekommt irgend jemand den 
Zuschlag, und ich gehe aber 
auf den freien Markt, und 
wenn ich da so gucke, die 
einzelnen Prospekte, die ich 
so kriege, ich könnte da viel 
günstiger kaufen, d.h. ich 
könnte mir Geld 
erwirtschaften, so, schon von 
daher wünsche ich mir 
Freiheit oder eben mir meine 
Leute eben gründlich vorher 
angucken und gucken, will ich 
sie nehmen oder nicht, ich 
werde zwar gefragt, aber das 
ist meistens nur … also ich 
habe schon gehabt, dass man 
zwar einerseits gefragt wurde, 
der Kollege, den man 
ausgesucht hatte, aber schon 
den Zuschlag hatte, dann 
habe ich … das war albern, 
das kann ich gar nicht 
gutheißen“ (rektor, T-Schule) 
 

I Slesvig-Holsten er de kredsfrie byer, sammenslutninger af 

primærkommuner eller kredsene ejere (Schulträger) af de 

offentlige gymnasier og økonomisk ansvarlige for bygninger, alle 

materialer og lønninger til ikke-pædagogisk personale, hvilket, 

som interviewcitatet til venstre illustrerer, giver sig udtryk i en 

ganske detaljeret økonomisk styring af gymnasierne. Landet 

Slesvig-Holsten er arbejdsgiver for lærere og ledelse, der helt 

overvejende er ansatte som tjenestemænd, hvorfor løn og 

arbejdstid fastsættes ensidigt ved lovgivning. Rektorernes 

indflydelse på, hvilket personale de råder over, er, som 

interviewcitatet til venstre også illustrerer, dermed ganske 

begrænset.  

 

Arbejdstiden defineres for de slesvig-holstenske gymnasielærere 

ud fra et fastlagt pligtigt ugentligt skematimetal, der er betydeligt 

højere end i Danmark og indenfor de sidste 10 år er blevet 

forhøjet et par gange for at sikre besparelser i landets anstrengte 

offentlige økonomi. Opgaver, der ligger ud over skematimerne: 

forberedelse, rettearbejde, kollegialt arbejde, teamarbejde, 

arbejde med elever og forældre osv., udløser ikke ekstra 

arbejdstid og løn, men betragtes som en pligtig del af tjenesten. 

Livsbruttolønniveauet for gymnasielærere i Slesvig-Holsten er 

sammenligneligt med niveauet i Danmark, men slesvig-holstenske 

lærere har en lavere startløn og en højere slutløn og lønforløbet er 

overvejende rent anciennitetsafhængigt, selvom automatikken i 

forløbet indenfor de sidste 10 år er reduceret noget. 
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I Danmark er sekundærkommunerne (med enkelte undtagelser) 

ejere af de offentlige gymnasier og arbejdsgivere for lærere og 

ledelse, der helt overvejende er ansatte på overenskomstmæssig 

basis. Med kommunal- og strukturreformen overgår de offentlige 

gymnasier pr. 1.1.2007 til statsligt selveje og 

arbejdsgiverfunktionen til de enkelte statsligt selvejede 

gymnasiers bestyrelser (bestyrelserne ansætter/afskediger rektor 

og godkender efter indstilling fra rektor ansættelse/afskedigelse af 

øvrigt personale, herunder lærere), mens regionerne (med en vis 

reference til Undervisningsministeriet) kommer til at overtage visse 

koordinerende funktioner mht. udbud og kapaciteter ligesom 

gymnasierne (og andre ungdomsuddannelser) indenfor regionerne 

indgår i et forpligtende samarbejde. (Institutionslov, §§ 8-15, 

gældende fra 1.1.2007) 

 

 De danske gymnasielæreres løn- og arbejdstid er overenskomst- 

og aftalereguleret, men samtidig i høj grad individualiseret med 

detaljerede års-arbejdstidsberegninger, der tager udgangspunkt i 

en lang række forskellige arbejdsaktiviteter, og individuelle 

løntillæg som funktionsløn, kvalifikationsløn o.a. 

 

 Mens skattesystemet i Danmark integrerer skatter og visse sociale 

forsikringer (sygesikring og folkepension) er der i Tyskland et skel 

mellem skatter og sociale forsikringsbidrag. Tjenestemænd er i 

Tyskland ikke socialt forsikrede, men modtager delvist dækkende 

ydelser til sygeomkostninger og pension direkte fra 

arbejdsgiveren. For tjenestemænd betales der i Tyskland altså 

ikke sociale forsikringsbidrag, der ellers for overenskomstansattes 

vedkommende deles mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Landet 

Slesvig-Holsten forsøgte for ca. 10 år siden netop ved ansættelse 

af nye lærere at skifte fra tjenestemandsansættelse til 

overenskomstansættelse, men valgte hurtigt igen at opgive 

projektet, bl.a. for på kort sigt at spare udgiften til de sociale 

forsikringsbidrag.  

 

Tilsyn Det slesvig-holstenske Uddannelsesministerium står for tilsynet 

med gymnasier og fællesskoler, i Danmark fører 

Undervisningsministeriet tilsyn, men fokuserer på det enkelte 

gymnasium som organisation, dvs. på ledelsesniveau og ikke på 

lærerniveau.  
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Ledelse I de slesvig-holstenske gymnasier vælges rektorerne i et samspil 

mellem ministeriet og et valgudvalg bestående af repræsentanter 

for gymnasiets kommunale ejer, lærere, forældre og elever (i 

forholdet 10:5:3:2), hvor ministeriet udvælger op til 4 ansøgere og 

forelægger disse for valgudvalget, der så vælger den ansøger, 

som ministeriet så udnævner som rektor, hvorved der er tale om 

en tjenestemandsstilling med 5 års prøvetid. I Danmark ansættes 

rektorerne af den kommunale ejer (amtet), efter kommunal- og 

strukturreformen 1.1.2007 af det statsligt selvejende gymnasiums 

bestyrelse på en aftalebasis.  

 

 De slesvig-holstenske rektorer understøttes i deres arbejde af en 

stedfortræder samt af såkaldte trinledere (ledere for 

orienteringstrinnet: 5.-6. kl., mellemtrinnet: 7.-10. kl. og overtrinnet: 

11.-13. kl.). Der kan derudover være tale om årgangsledere. 

Sammen udgør disse skolens formelle ledelse. Rektor har typisk 

en undervisningsforpligtigelse på 8 uge-skematimer. De øvrige 

ledere har til dels kun en beskeden reduktion i deres 

undervisningsforpligtigelse. Det enkelte gymnasiums formelt 

øverste beslutningsorgan er den såkaldte skolekonference 

(Schulkonferenz), der er paritetisk sammensat af repræsentanter 

for skolens lærere, forældre68 og elever (i alt 24-42 personer alt 

efter gymnasiets størrelse). Til skolekonferencens opgaver hører 

at formulere og vedtage skolens skoleprogram (Schulprogramm), 

der danner ramme for gymnasiets pædagogiske arbejde og det 

samlede skoleliv og som forelægges ministeriets tilsyn. (SH-

SchulG, §§ 3 og 92)69 Rektors opgave er at være udførende i 

forhold til de beslutninger, skolekonferencen tager. (SH-SchulG, 

§§ 91-92)70 

 

 De danske rektorer understøttes i deres arbejde af en 

stedfortræder/ledende inspektor samt af et antal øvrige 

inspektorer. Sammen udgør disse skolens formelle ledelse. Rektor 

og rektors stedfortræder er typisk fritaget fra 

undervisningsforpligtigelse. Gymnasiernes øverste ledelse er en 

bestyrelse med typisk 6-10 medlemmer, hvoraf flertallet skal være 

                                            
68 Forældre spiller – naturligt nok – en større rolle i slesvig-holstenske gymnasier end i danske, alene pga. den 
anderledes alderssammensætning i elevgruppen med 5.-13. klasse (fra 2008: 5.-12. klasse) i Slesvig-Holsten og 10.-
12./11.-13. klasse i Danmark. 
69 Tilsvarende regeringens udkast til ny skolelov. (SH-SchulG/Reg.entw., §§ 3 og 65) 
70 Tilsvarende i regeringens udkast til ny skolelov. (SH-SchulG/Reg.entw., § 64) 
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udefra kommende personer (herunder 1 medlem, udpeget af 

kommunalbestyrelserne i regioner, og medlemmer, der har 

kompetencer indenfor uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, 

ledelse, organisation og økonomi og medbringer erfaring fra 

erhvervsliv, grundskole og videregående uddannelse) og hvor 

medarbejdere og elever har hver 2 medlemmer, hvoraf dog kun 1 

fra hver af de 2 grupper har stemmeret. Rektor er sekretær for 

bestyrelsen. (Institutionslov, §§ 16-17, gældende fra 1.1.2007) 

 

Undervisning I Slesvig-Holsten er gymnasiets overbygning, 11.-13. årgang, delt i 

et klasseorganiseret år i 11. og et såkaldt kursussystem i 12. og 

13., hvor den enkelte elev vælger 2 linjefag (Leistungskurse, 

egentlig præstationsfag) og derudover successivt kan fravælge en 

del af de fag, eleven tidligere har haft. Dette betyder, at der i 12.-

13. med et bredt udbud af linjefag stort set ikke findes identiske 

elevgrupper i 2 forskellige fag. Med en påtænkt reform af 

gymnasiet og specielt gymnasieoverbygningen pr. 1.8.2008 skal 

gymnasiet forkortes fra 9 til 8 år og overbygningens kursussystem 

erstattes af en såkaldt profiloverbygning i 10.-12., hvor der lægges 

særlig vægt på tysk, 1 fremmedsprog (typisk engelsk), matematik 

og yderligere et profilfag, som eleven selv kan vælge – blandt de 

(måske kun 2-3) profilfag skolen tilbyder. Undervisningen kan 

herefter således overvejende klasseorganiseres i hele 

gymnasieforløbet. I Danmark er gymnasiet med 

gymnasiereformen pr. 1.8.2005 overvejende et 

studieretningsgymnasium, hvor eleverne senest med afslutning af 

1. semester vælger en studieretning, der indeholder en pakke af 

fag på forskellige niveauer og hvor undervisningen indenfor denne 

pakke er klasseorganiseret.  

 

 De enkelte fags indhold, målsætning, arbejdsformer m.v. er i 

Slesvig-Holsten primært fastlagt i undervisningsplaner 

(Lehrpläne71), udstedt af Uddannelsesministeriet. Disse er siden 

1.8.2002 stærkt kompetenceorienterede, idet de arbejder med 

begrebet læringskompetence, der omfatter følgende 4 

delkompetencer: faglig sagskompetence, faglig 

metodekompetence, faglig selvkompetence og faglig 

socialkompetence, ligesom de prioriterer tematisk og 

                                            
71 Ordet ’lehren’, der indgår i ordet ’Lehrpläne’, betyder at undervise, at lære fra sig (modsat ’lernen’ der betyder at 
(til)lære noget). I Slesvig-Holsten er betegnelsen for disse undervisningsplaner (derfor) ikke skiftet i forbindelse med 
overgangen til kompetenceorienteretheden sådan som det i Danmark blev italesat med skiftet fra læse- til læreplaner. 
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projektorienteret læring. I Danmark er dette primært fastlagt i 

fagenes læreplaner, der er bilag til bekendtgørelsen. (Stxbek.) 

Den danske gymnasielov og bekendtgørelse (Stxlov, Stxbek.) 

arbejder på lignende vis med kompetencebegrebet og begrebet 

kompetenceudvikling, mest sammenhængende i forbindelse med 

studieplanen.72 

 

Eksamen I Slesvig-Holsten fastlægges elevens eksamensresultat ved en 

vægtning af semesterkarakterer fra de sidste 2 år, der igen er 

baserede på 1-2 interne skriftlige prøver pr. fag pr. semester, og 

eksamenskarakterer. Skriftlige eksamensfag er de 2 linjefag og et 

tredje fag, mundtlig eksamensfag er et fjerde fag, hvor eleven selv 

vælger disse fag under hensyntagen til en vis 

faggruppespredning. I profilgymnasiet fra 1.8.2008 vil der 

formentlig blive tale om skriftlige eksaminer i 3 af de 4 særligt 

vægtede fag, en endnu ikke fastlagt eksamensform i det fjerde af 

disse og en mundtlig eksamen i et femte fag, som eleven vælger. 

Eksamenerne er overvejende decentrale og interne i den forstand, 

at lærerne stiller opgaverne både til de mundtlige og skriftlige 

eksamener og censor ved de skriftlige og censorgruppen ved de 

mundtlige eksaminer er faglærere fra elevens skole. 

Uddannelsesministeriet fører dog et eksternt og centralt tilsyn med 

formuleringen af de skriftlige eksamensopgaver, hvor læreren 

typisk skal fremstille flere opgaver eller flere opgavesæt end 

eleverne får og ministeriet så står for at foretage et udvalg blandt 

disse, samt et stikprøvevist tilsyn med gennemførslen af og 

karaktergivningen for de mundtlige eksamener og med 

karaktergivningen for de skriftlige eksamener. Fra 

studentereksamen i foråret 2008 indføres der centralt stillede 

skriftlige eksamener for hver elev i mindst 1 af de 2 linjefag og 

med profilgymnasiet forventes centralt stillede skriftlige eksamener 

i 2-3 af de særligt vægtede fag med undtagelse af det fjerde, som 

                                                                                                                                                 
72 ”faglige, almene og personlige kompetencer som forudsætning for faglig fordybelse, studiekompetence og personlig 
udvikling” (Stxbek., § 63). I øvrigt benytter (Stxbek.) inkl. fagbilagene (læreplanerne) kompetencebegrebet – nærmest 
inflationært – bl.a. i følgende sammenhænge: ”almendannelse, viden og kompetencer”, ”studiekompetencer”, ”it-
kompetencer”, ”kompetencemål”, ”visuel kompetence”, ”fire kompetencer: lytte, tale, læse og skrive”, ”delkompetencer”, 
”viden og kompetencer”, ”kommunikativ kompetence”, ”matematiske kompetencer”, ”naturvidenskabelige kompetencer”, 
”kompetence i virtuel læring”, ”sociale kompetencer”, ”begreber, metoder og kompetencer”, ”analytiske, kreative og 
sociale kompetencer”, ”skriftlige kompetencer”, ”interkulturel kompetence”, ”andre kompetencer”, ”tilstrækkelige 
kompetencer”. Det kunne være en interessant opgave, at sammenligne de slesvig-holstenske og danske 
kompetencediskurser og indplacere dem i den internationale kompetencediskurs, men det ligger udenfor denne opgaves 
ramme, her skal det blot konstateres, at begge gymnasiesystemer placerer sig – om end forskelligt (men det er jo netop 
karakteristisk i forhold til flydende betegnere som kompetence og kompetenceudvikling) – indenfor 
kompetencediskursen. Om kompetence- og kompetenceudviklingsdiskursen: se fx: (Hjort, 2005, s. 71-86) 
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eleven selv har valgt. Censorfunktionen vil dog fortsat formentlig 

være intern og decentral med et stikprøvevist eksternt og centralt 

tilsyn.  

 

 I Danmark fastlægges elevens eksamensresultat ved en vægtning 

af årskarakterer fra det år, hvor faget afsluttes, og 10 

eksamenskarakterer, hvor eksamensfagene er centralt fastlagt på 

forhånd eller centralt fastlægges ved lodtrækning. Selve eksamen 

er eksternt kontrolleret ved censorer og tager udgangspunkt i 

centralt stillede opgaver i de skriftlige eksamener, henholdsvis 

decentralt stillede opgaver i de mundtlige eksamener. 

 

Standarder og test Både Slesvig-Holsten og Danmark arbejder med faglige 

standarder for bestemte fag på bestemte klassetrin i 1.-10. klasse 

og tilhørende landsdækkende test, hvor den enkelte elev og den 

enkelte kommune og den enkelte skole kan sammenligne skolen 

med et landsgennemsnit, men hvor skolernes gennemsnit ikke 

offentliggøres (Folkeskolelov, § 13, stk. 3, § 55b) I Danmark 

offentliggøres gymnasiernes eksamensgennemsnit dog og er 

således genstand for en åben sammenligning (ranking). 

Uddannelsesministeriet i Slesvig-Holsten påtænker noget 

tilsvarende indenfor rammerne af de såkaldte skoleportrætter.73 

 

Evalueringssystemer 

 

Både Slesvig-Holsten – i øvrigt som det første af 

Forbundsrepublikkens lande – og Danmark underlægger 

gymnasierne et system til evaluering på organisationsniveau.  

 

EVIT I Slesvig-Holsten er det EVIT, som startede i 2004 på grundlag af 

en ministerbeslutning og hvor skolerne evalueres af et 

evaluatorteam bestående af 3 personer: den medarbejder i 

ministeriet, der står for tilsynet med skolen, en medarbejder i 

IQSH (Uddannelsesministeriets Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holstein, der derudover står for 

efteruddannelse og pædagogikum) og en skoleleder, der som 

”kritischer Freund” (som 2 af rektorerne kalder det) vælges af 

lederen for den evaluerede skole til at indgå i teamet.  

 

I evalueringen indgår et omfattende datamateriale, som skolen 

stiller til rådighed for evaluatorteamet, standardiserede online-

                                            
73 Se s. 83. 
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spørgeskemaer, som udfyldes af elever, forældre og lærere, samt 

standardiserede skemalagte iagttagelser i undervisningsbesøg af 

en varighed på 5-10 minutter under et besøg på skolen med en 

varighed af 1-3 dage, hvor teamet også diskuterer resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelserne med ledelsen samt repræsentanter 

for lærere, elever, forældre og de kommunale ejere. Skolens 

interne kvalitetsmanagement og evaluering af dets skoleprogram74 

er et af de elementer, der er genstand for EVITs evaluering. 

Teamet analyserer materialet og udarbejder en afsluttende rapport 

med anbefalinger, der diskuteres i de nævnte gruppers 

repræsentationer: lærerråd, lærernes arbejdsplads- eller 

medarbejderråd, forældreråd og elevråd, hvorefter rektor sørger 

for at disse diskussioner føres sammen i skolekonferencen75 og 

munder ud i forslag til en aftale med ministeriets tilsyn om 

målsætninger for den videre udvikling af skolen som konsekvens 

af den afsluttende rapport samt planlagte skridt til at nå og 

evaluere disse mål. Dette munder ud i en skriftlig aftale mellem 

rektor og tilsynet, som følges op af et tilsynsbesøg efter 2 år, et 

revideret skoleprogram, som vedtages i skolekonferencen efter 

senest 3 år og en ny EVIT efter 4 år. (MBF, IQSH, 2005a, s. 16-

17) 

 

Ingen offentlighed, ingen 

ranking 

Selvom evalueringen og afslutningsrapporten er standardiseret, er 

en sammenligning mellem gymnasierne i Slesvig-Holsten ikke 

forudset og rapporten offentliggøres i reglen kun for en skoleintern 

offentlighed og for ministeriets kvalitetssikringskontor (Referat für 

Qualitätssicherung). Skolerne har alene mulighed for at 

sammenligne sig med et landsgennemsnit. (MBF, IQSH, 2005b) 

Uddannelsesministeriet har imidlertid planer om at indføre 

obligatoriske internetbaserede skoleportræter (Schulporträts), der 

skal indeholde oplysninger om resultater af sammenlignende test 

og centrale studentereksamener, centrale dele af den afsluttende 

EVIT-rapport og de af den afledte konsekvenser, som de er 

formuleret i aftalen mellem skolens ledelse og tilsynet. (MBF, 

IQSH, 2005a, s. 9) 

 

                                                                                                                                                 
74 Se s. 79. 
75 Se s. 79. 
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Kvalitetsudviklings og 

resultatvurderings-

bekendtgørelsen 

I Danmark danner et sæt af love og bekendtgørelser (KRbek., 

KRvejl., Stxlov, specielt §§ 37-38, Stxbek., Stxvejl. samt 

Åbenhedslov, specielt § 2) det centrale grundlag for det 

selvevalueringssystem (kvalitetssystem), som gymnasierne 

pålægges, men som ellers delvist i sin udformning er overladt til 

gymnasierne selv. Via den såkaldte evalueringsplan skal den 

løbende klasse- eller holdvise evaluering af undervisningen, som 

rektor, lærere og elever skal deltage i, som skal afrapporteres til 

rektor (Stxbek., §§ 107-110) og som ”naturligt” skal foregå 

indenfor rammerne af en fælles skolebaseret standard mht. 

metode, indhold og rapportering (Stxvejl., s. 26-28), kobles til eller 

inddrages i det samlede evalueringssystem på 

organisationsniveau. 

 

Evalueringerne på organisationsniveau skal foretages mindst 

hvert 3. år og skal undersøge visse centralt fastlagte områder 

samt nøgleområder, som organisationen selv vælger, og evt. 

nøgleområder, pålagt af ministeriet. De skal inddrage elever og 

aftagere og mindst hvert 3. år resultere i skriftlige 

opfølgningsplaner. (KRbek.) 

 

Offentlighed Evalueringer og opfølgningsplaner skal være offentligt 

tilgængelige via gymnasiets hjemmeside. (KRbek., § 4, stk. 3, 

Åbenhedslov, §§ 1-2, specielt § 2, pkt. 5) 

 

Evaluering på 

makroorganisations-

niveau 

 

 

 

 

I Danmark har EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, der er en 

selvstændig statslig institution under Undervisningsministeriet, 

primært til opgave at evaluere undervisning og uddannelse, 

herunder gymnasiet, som makroorganisation, men kan dog også 

evaluere enkeltskoler. (EVAlov, EVAvedtægt) I Slesvig-Holsten 

har EVIT alene som målsætning at evaluere enkeltskoler, mens 

evalueringen på makroorganisationsniveau ligger i 

Uddannelsesministeriet og tager udgangspunkt i afrapporteringen 

af EVIT-rapporterne samt i slesvig-holstenske, tyske og 

internationale test: PISA o.a. (MBF, IQSH, 2005a, s. 9)76 

 

                                            
76 En anden forskel på EVA og EVIT er, at EVA har et detaljeret lov- og vedtægtsgrundlag, mens EVIT hviler på en 
ministerbeslutning. 
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Videreførende links Slesvig-Holsten 

• Uddannelsesministeriet: http://www.schleswig-holstein.de → 

Landesregierung → Ministerien: Bildung und Frauen  

• IQSH: http://iqsh.lernnetz2.de  

• EVIT: http://evit.lernnetz2.de  

• Lovgivning m.v.: http://sh.juris.de/buergerservice.html  

• KMK: http://www.kmk.org  

 

Danmark 

• Undervisningsministeriet: http://www.uvm.dk  

• EVA: http://www.eva.dk  

• Lovgivning m.v.: http://www.retsinfo.dk  

 

EU 

• SICI (herunder ESSE): http://www.sici.org.uk  
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Bilag 2, interviewudskrifter 
 

Interviewene foreligger som audiofil i formatet Digital Voice File (Sony): filnavn.dvf 

 

Jeg har i udskriften anonymiseret interviewene (ændret navne, bynavne og andre relevante 

informationer) og foretaget få stiltiende rettelser for at gøre det talte forståeligt i en 

nødvendigvis reduceret skriftlig gengivelse; … angiver pauser i det talte. I opgaven er 

udeladelser i citatet markeret med […]. Mine indlæg i samtalen er indledt med ?: ___, den 

interviewede rektors indlæg med !: ___. Enkelte uklarheder i transskriptionen er skrevet i kursiv 

og markeret med [?], et par steder har jeg stiltiende udeladt sætninger, som jeg akustisk ikke 

kunne tyde ud fra optagelserne. 

 

Audiofilerne kan rekvireres hos forfatteren. Dette gælder af hensyn til materialets 

anonymisering dog kun vejleder og censor. 

 

Bilag 2-4 er ikke indeholdt i opgavens biblioteks- og webudgave. 
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Bilag 3, [=]: ikke- / kun-webpublicerede tekster fra litteraturlisten i 
print 
 

Bilaget omfatter følgende tekster jf. litteraturlisten: 

 

Andersen, Hansen Thorndal, Læsøe, 2005 

Andersen, Hansen Thorndal, Læsøe, 2006 

Hansen o.a., 2005 

 

Bilag 2-4 er ikke indeholdt i opgavens biblioteks- og webudgave. 
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Bilag 4, [O]: ikke- / kun-webpublicerede tekster fra litteraturlisten i 
elektronisk form (pdf) på cd-rom 
 

Cd-rom’en indeholder følgende filer jf. litteraturlisten: 

 

Andersen_oa_2005.pdf 

Andersen_oa_2006.pdf 

Hansen_oa_2005.pdf 

download_pdf-reader.html 

 

Der er link til webside med mulighed for download af program til læsning af pdf-filer fra 

sidstnævnte. 

 

Bilag 2-4 er ikke indeholdt i opgavens biblioteks- og webudgave. 
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