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Kapitel I . Afhandlingens afgrænsning og problemformulering 

I.1 Genstandsfeltet 
Denne afhandlings genstandsfelt er af noget utraditionel karakter, idet det er mit formål at udarbejde 
en interventionsforskrift for selvevaluering til Esbjerg Gymnasium og HF-kursus, hvor jeg siden 
august 1999 har været ansat som Ledende Inspektor. Umiddelbart giver denne formålserklæring  
formodentlig anledning til at indvende, at dette er en utidig sammenblanding af ikke mindre end tre 
forskellige roller: forskerens, konsulentens og lederens, idet  
 

1. masterafhandlingen er forskningsbaseret videnskabelig produktion 
2. handlingsforskrifter (”kogebøger” ) oftest er konsulentanliggender 
3. handlingsimperativet er lederens (ledelsens) 

 
Heroverfor vil jeg anføre, at intentionen med masteruddannelsen i gymnasiepædagogik 
(MIG),ledelse anføres at være en forskningsbaseret og praksisrelateret videreuddannelse, som skal 
give den studerende bedre forudsætninger for at udøve sin profession som leder i gymnasieskolen.1 
 
Det betyder naturligvis ikke, at der ikke er vanskeligheder forbundet med mit valg af genstandsfelt, 
idet afhandlingen griber ind over de tre ovennævnte roller/funktioner,  men sammenfaldet er så 
tydeligt, at det har været krystalklart fra starten, at denne problemstilling skulle have konstant 
opmærksomhed. Der er således i høj grad tale om ”iagttagelse af iagttagelse” med deraf følgende 
risiko for ”blinde pletter”2 
 
Afhandlingen udspringer af arbejdet med implementeringen af gymnasie- og hf-reformerne3, hvor 
der som led i hele reformkomplekset er udsendt en bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering.4 En nærmere gennemgang af denne bekendtgørelse og diskurserne indlejret heri 
er ikke indeholdt i afhandlingen, idet jeg har valgt at lægge mit fokus et helt andet sted.5 Mit 
udgangspunkt er her den givne bekendtgørelse og de evalueringsforpligtelser, som det enkelte 
gymnasium og hf-kursus står overfor på baggrund af dels denne bekendtgørelse dels de specifikke 
uddannelsesbekendtgørelser. 
 
Det er således som ydre rammesætning tilstrækkeligt at fastslå, at det fra politisk hold synes 
nødvendigt at forstærke kvalitets- og udviklingsperspektivet med en specifik bekendtgørelse, som 
stiller krav om etablering af et systematisk dokumentations –og evalueringssystem på hver eneste 
institution. Der kan i punktform peges på mange forhold, som begrunder denne beslutning, jeg vil 
som de vigtigste pege på: 

1. moderniseringen af den offentlige sektor6 
2. ændring fra bevillingssystem og regelstyring til taxameterstyring og out-put-styring7 

                                                 
1 DIG’s oplysningsmateriale om masteruddannelsen, ”Master i Gymnasiepædagogik, MIG”,  Syddansk Universitet 
2003 
2 jf. Jens Rasmussen: Socialisering og læring i det refleksivt moderne, unge pædagoger, nr. B 62, 1996,  p 54  
3 fremover betegnet reformerne eller gymnasiereformen, således at hf-reformen også skal opfattes som omfattet af 
betegnelsen uden at den nødvendigvis eksplicit nævnes. 
4 Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, 
Undervisningsministeriet, januar 2005 
5 Hermed være ikke sagt, at dette er uden interesse – og jeg er selv blevet særdeles inspireret af  opgaver skrevet af mine 
medstuderende om dette emne ud fra en diskursanalytisk tilgangsvinkel. 
6 De tidligere moderniseringsbølger har ramt gymnasiet i større eller mindre grad (især mindre), jf. Glerup, J og 
Wiedemann, F: Kulturens koder i og omkring gymnasiet, 1995, Glerup og Wiedemann: De ungdomsgymnasiale 
læringskulturer – udfordringer under krydspreds, Gymnasiepædagogik, nr. 18, febr. 2001, OU, Kurt Klaudi Klausen: 
Skulle det være noget særligt? Organisation og ledelse i det offentlige, Kbh. 2001. 



 5

3. ændret indholdsstyring fra pensum-styring til mål-styring8 
4. ændring af ejendomsforholdet, idet gymnasierne overgår fra amtslig styring til selveje med 

statstaxameter som finansieringskilde.9 
 

I.2 Afhandlingens struktur 
 
Det empiriske grundlag 
Som afsæt for interventionsforskriften gennemføres i første del af afhandlingen (kapitel II) en 
empirisk analyse af  Esbjerg Gymnasiums handlemål og resultatvurderinger i perioden 1999 –
2004. Formålet med denne analyse er at undersøge og vurdere skolens ”take-off-position” i 
forhold til at skulle arbejde systematisk med  selvevaluering, kvalitetssikring og skoleudvikling. 
Det er mit mål med undersøgelsen at skabe et empirisk dokumenteret grundlag for efterfølgende at 
kunne vurdere,  
 

1. hvorledes man på institutionen arbejder med målstyring og udvikling 
2. hvilken evalueringskultur der findes (eller ikke findes) i institutionen 
3. hvor stor afstanden (”the gap”) er mellem hidtidig praksis og fremtidige krav   
4. hvor de kritiske succesfaktorer kan indkredses 

 
De metodiske problemer forbundet med arbejdet med de empiriske data og fremstillingen af 
kvalitative data vil blive diskuteret indledningsvist i dette kapitel. 
 

Evalueringsteori 
De efterfølgende kapitler (kapitel III og IV) vil omfatte en gennemgang af evalueringsteoretiske 
problemer, omfattende definition af begreberne evaluering og selvevaluering, diskussion af 
evalueringens forskellige aspekter og forskellige evalueringsmetoder samt en nøjere 
problematisering af evaluanden (evalueringsgenstanden) ”undervisning”. Undervisning er som 
evalueringsobjekt en vanskelig størrelse, idet mange elementer er indeholdt og filtret ind i 
hinanden, således som det er tilfældet med de såkaldte ”wicked problems”, som ofte søges løst i 
offentligt regi. De forskellige mulige evalueringsfelter vil blive søgt defineret og kategoriseret dels 
i relation til en række læringsniveauer dels i relation til institutionens værdisæt. 
 

Selv-evalueringsforskrift 
Hernæst følger i kapitel V et bud på en evalueringsforskrift koblet på skolens organisation, således 
at det tydeliggøres, hvad der evalueres af hvem og på hvilke niveauer samt i hvilket omfang. 
Hensigten er her at konkretisere og omsætte erfaringerne udledt af den empiriske analyse koblet 
med de teoretiske overvejelser over evalueringens muligheder og specifikke problemfelter. 
 
Efterfølgende ( kapitel VI) afprøves evalueringsforskriften i to forskellige perspektiver. Først 
afprøves den i det teknisk rationelle perspektiv, idet den underlægges en SWOT-analyse10 , hvor 
formålet er at indkredse styrker og svagheder ved forskriften for på baggrund heraf at kunne 
vurdere, om konceptet er anvendeligt og evt. for at sætte fokus på svagheder i modellen. SWOT-

                                                                                                                                                                  
7 Dette vender jeg tilbage til i det følgende kapitel 
8 At denne overgang er en vanskelig sag –set indefra med undervisningsministeriets embedsmænds optik - 
dokumenteres af de mange hundrede siders vejledninger, der er udstedt som støtte til de nye målstyringsbaserede 
læreplaner. Som noget helt nyt, er der netop udstedt en vejledning til selve hovedbekendtgørelsen! 
9 En kontrol-instans (amtet) falder således væk, samtidig med at der ikke i undervisnignsministeriet er hverken 
ressourcer eller politisk vilje til at overtage eventuelle kontrol- og kvalitetssikringsfunktioner udøvet af amterne.  
10 Jf. kapitel VI, hvor analysen introduceres: SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threaths 
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analysen lider imidlertid af den svaghed, at den er det teknisk rationelle perspektivs svar på 
strategisk tænkning og strategisk analyse, og grundlæggende anser jeg dette perspektiv for 
utilstrækkeligt og indsnævrende i forhold til en meget mere kompleks og uforudsigelig 
virkelighedens verden.11 Det er derfor efter min vurdering slet ikke tilstrækkeligt med denne 
analyse, hvorfor jeg i den afsluttende diskussion indleder med at udfordre selvevalueringsmodellen 
med en symbolanalytisk beskrivelse af  kulturen på Esbjerg Gymnasium anno 2005.12 Tanken 
hermed er dels at afprøve konceptet i forhold til en helt anden virkelighedsbeskrivelse, dels at søge 
at vurdere, hvorledes denne tilgang kan anvendes fremadrettet til at åbne for de kulturændringer, 
som nødvendigvis må til for at give begreber som ”kvalitetssikring” og ”resultatvurdering”,  som i 
gymnasieverdenen i den grad er forkætrede13, en mulig gang på jorden.  
 
Det er mit håb, at afhandlingen kan fungere som afsæt for gode diskussioner i relation til det 
fremtidige kvalitetsarbejde ikke blot på den skole, hvor jeg selv er ansat, men at den også kan 
fungere som spejl for andre gymnasier og hf-kurser, som befinder sig under samme handlingspres. 
Selv om kulturen og udgangspunktet (og opfattelsen heraf) er forskellig fra skole til skole og selv 
om mit perspektiv både er ”ledelsens”, ”forskerens” og ”konsulentens” på en og samme gang, så 
er det min vurdering at netop koblingen af de tre perspektiver er det som skiller denne afhandling 
fra andre forskrifter14, som er af mere ”kogebogsagtig” og mindre reflekterende karakter.    

                                                 
11 Om min positionering i forhold til begrebet organisationskultur kan jeg ganske kort anføre, at jeg deler 
”procespektivet”; organisationskultur er noget ”man er” ikke noget ”man har”. Som følge af denne positionering er 
ændringer i organisationskulturen ikke noget, som kan indføres, som man skifter skjorte (eller logo), men en lang og 
møjsommelig proces med en række forhold som konstant virker ind på hinanden, definerer hinanden og sætter 
forskellige tolkninger af  sammenhænge og ”virkeligheder” op over for hinanden. Jvf Ulla Sengers Phd-afhandling, 
hvor hun i et afsnit grundigt redegør for og diskuterer de 2 hovedpositioneringer overfor hinanden. Senger Ulla: 
Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet, Systime 2003, jvf ligeledes R. Stacey: Stacey, Ralph D.: 
Strategic management and organisational dynamics -The challenge of complexity-, London 2003, 
12 Inspirationen til at udfordre evalueringsforskriften i yderligere et perspektiv er opstået på baggrund af  Røviks artikel: 
Røvik, Kjell Arne: Verktøy og symboler – to analytiske tilnærmninger til studiet av populære organisasjonsoppskrifter,  
samt Finn Borums behandling af caset ABACUS i : Strategier for organisationsændring, Handelshøjskolens forlag 
1995, 5. oplag 2003 
13 jf. debatten om offentliggørelse af gymnasiernes karakterer på hjemmesiden 
14 Et eksempel på en forskrift af denne type er: Irene Thor Kaufmann: System til kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering, principper, ideer og modeller. Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, hæfte nr 
57. Uddannelsesstyrelsen, september 2004. 
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Kapitel II . Analyse af Esbjerg Gymnasiums handlemål og resultatvurderinger 1999 
til 2004 

II. 1  Mål- og rammestyring i Ribe Amt 
Kvalitetsbekendtgørelsen kommer som et nyt styringsinstrument som led i reformerne på 
ungdomsuddannelsesområdet, men dette er ikke ensbetydende med, at Esbjerg Gymnasium skal til 
at slå ind på en helt ny og ukendt praksis.  Som gymnasium beliggende i Ribe Amt har institutionen 
nemlig siden 1994 været underlagt mål- og rammestyring. Gymnasierne fik fra 1994 i opdrag årligt 
at udarbejde mål, som kunne indgå i et ”mål-hierarki”, således at målene på institutionsniveau 
tilsammen kunne bidrage til målopfyldelsen på det overordnede politikområde.15 Sammen med 
konceptet blev der relativt tidligt i forløbet udarbejdet en disposition til institutionerne, som skulle 
bruges i forbindelse med mål-udarbejdelse og senere afrapportering 
Målopfyldelsen blev  afrapporteret årligt i en resultatvurdering, men i tillæg hertil afholdtes hvert år 
i november et ”dialogmøde”, hvor undervisnings- og kulturudvalgets medlemmer og centrale 
embedsmænd sammen med institutionsledere og bestyrelsesformænd for politikområdets 
institutioner drøftede de opnåede resultater og især ”perspektiverne”, dvs. de nye temaer og mål, 
som trængte sig på. Sammen med målstyringen har den fulde rammestyring været praktiseret, 
hvilket har betydet, at institutionerne har haft ansvar for hele budgettet inklusive lønbudgettet og frit 
har kunnet overføre midler mellem de forskellige delrammer. De samlede rammer for 
institutionernes drift har således været: 

• Den gældende lovgivning på området (gymnasie –og hf-lovene) 
• De gældende bekendtgørelser (gymnasie- hf- og eksamensbekendtgørelserne) 
• Den gældende tjenestetidsaftale (overenskomsten) 
• Ribe Amts personalepolitik 
• Ribe Amts overordnede politikmål for gymnasieområdet 
• Ribe Amts udmeldte budget til institutionen samt gældende budgetforudsætninger 
• Arbejdsmiljøloven (fysisk og psykisk arbejdsmiljø, APV-bestemmelserne) 

 
Dette koncept har fungeret uden de store ændringer i hele den periode, hvor mål- og 
rammestyringen har været praktiseret i Ribe Amt og gennemgående til institutionernes tilfredshed. 
 
I en kortere periode i slutningen af 90’erne var også TQM 16-konceptet i spil, idet også Ribe Amt 
skulle være med på vognen og have sine kvalitetsudviklingsprojekter og sin kvalitetspris. Initiativet 
blev fulgt op med, at der hvert år blev udgivet en særlig publikation med alle kvalitetsprojekterne. 
Denne blev først udgivet i trykt format og under stor bevågenhed, men relativt hurtigt blev 
konceptet ændret til en elektronisk udgave, som skolerne selv skulle udfylde og senere ”uddøde” 
initiativet helt.17 Initiativet kan nok i højere grad ses som et udtryk for ønsket om at gøre Ribe Amt 
til en ”koncern” med fælles ”vi følelse”, frem for en traditionel forvaltning end et dybfølt ønske om 
indføre TQM-tænkningen i amtets virksomhed.  
Som udgangspunkt har Esbjerg Gymnasium således allerede trådt sine ”barnesko” ud i målstyring, 
resultatvurdering  og kvalitetsudvikling fra midten af 90’erne.  
 
 

                                                 
15 Mål for undervisnings- og kulturområdet, 1994-1995,1996-1999, 2000-2003, 2004- 2007 Ribe Amt 
16 TQM; Total Quality Management, kvalitetsstyringskonceptet se f. eks … Klaudi, Bakka og Fivelsdal, samt Pedersen, 
Steen Høyrup: Kvalitetsbegrebets historie og sammenhæng med pædagogisk virksomhed, Danmarks Lærerhøjskole, 
Institut for Pædagogik og uddannelsesforskning. F 2000, nr. 10, 1999. 
17 Ribe Amts Kvalitetsudviklingsprojekter 1996 , på Notes databasen fra  1999, gået ind omkring 2002.Databasen 
eksisterer stadig, men er ikke opdateret siden 2002-03. 
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II. 2 Den empiriske undersøgelses formål 
Formålet med den empiriske undersøgelse er at klarlægge følgende: 

• Hvad karakteriserer målsætningerne og den tilhørende evaluering?  
• Hvilken udvikling kan spores over tid? 
• Hvilke forudsætninger kan dette arbejde tænkes at give institutionen i forhold til det 

kommende arbejde med implementering af bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering? 

 
Kildematerialet karakteriseres af visse ret enestående forhold:   

• Materialet er 100 % intakt – der kan fremskaffes handlemål og resultatvurderinger fra 
samtlige år.18 

• Materialet er således fuldt ud validt – målsætninger og resultatvurderinger er udtryk for 
hvad skolen har ønsket, at der skulle tilgå amtet. 

• Materialet kan fortolkes både fra et levnings- og et beretningsaspekt. Det kan ses som et 
levn af processen, som institutionen var en del af, og det kan fravristes udsagn om, hvad 
man ønskede (målene) og mente (eller ville give udtryk af at mene), man havde gjort 
(resultaterne) 

 
Der er derimod en række omstændigheder ved materialets tilblivelse, som man ikke kan læse ud af 
materialet selv. Der kan her peges på følgende: 

• Tilblivelsesprocessen  
• Ejerskabet til målene og resultatvurderingerne  

 
Det første punkt kan belyses ud fra en række andre dokumenter, som findes på skolen, ligesom 
personer på skolen vil kunne berette om tilblivelsesprocessen. Spørgsmålet om ejerskabet til 
målene må bero på en tolkning bl.a. på baggrund af viden om tilblivelsesprocessen. De to aspekter 
må nødvendigvis inddrages i fortolkningen af  data, idet begge er af stor betydning for besvarelsen 
af den empiriske undersøgelses hovedspørgsmål : institutionens ”take-off-position” i forhold til  
implementeringen af den nye bekendtgørelse (fremover benævnt kvalitets-bekendtgørelsen19). 
 

II. 3 Udvælgelse og afgrænsning af datamaterialet 
Der er som påpeget ovenfor udarbejdet handlemål og resultatvurderinger på Esbjerg Gymnasium 
siden 1995, men kun perioden 1999-2004 ligger til grund for denne analyse. Det er for 
undersøgelsen kun relevant at undersøge data for en kortere periode,  da der skal tegnes et 
”øjebliksbillede”, men på den anden side er det nødvendigt med en række år, dels for at kunne 
vurdere, om der er sket væsensændringer i materialet over tid (tids- og procesaspektet), dels for at 
kunne vurdere, om der over tid kan konstateres bestemte sammenhænge i materialet, som også kan 
være med til at belyse, hvorledes institutionen indtil nu har forholdt sig til de to begreber 
kvalitetsudvikling og resultatvurdering. 

                                                 
18 Hvor skolens egen dokumentation og arkiveringsdisciplin kunne være mangelfuld, råder amtsgårdens 
journaliseringsdisciplin fuldt ud bod på dette. Der eksisterer en mål – og resultatvurderingssag for Undervisnings- og 
kulturområdet for hvert år i perioden. På disse sager ligger samtlige indsendte papirer fra institutionerne.  
19 Brugen af betegnelsen ”kvalitetsbekendtgørelsen” lægger implicit en tolkning ned over bekendtgørelsen, nemlig den 
antagelse, at det er kvalitets-aspektet, som er det væsentlige. Valget af betegnelse (og dermed vægtning) er ikke mit, det 
synes allerede at være den gængse betegnelse for bekendtgørelsen, således er den omtalt med denne betegnelse af bl.a.  
undervisningsministeriets embedsmænd i gymnasieafdelingen. (således f.eks. Claus Christensen på inspektorårsmødet 
på Nyborg Strand i marts 2005)  
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Inden for den udvalgte periode er materialet 100% validt, idet alt indgår som basisdata i 
undersøgelsen.  Eftersom der er talte om skriftligt og publiceret materiale er der heller ingen tvivl 
om reliabiliteten af det samlede materiale. Der er så længe materialet tages som udtryk for 
institutionens officielle melding udadtil ingen tvivl om, at meldingerne er pålidelige og sande. 
 

II. 3. 1 Præsentation af datamaterialet 
Der melder sig straks større problemer, når det undersøgte materiale skal præsenteres og 
efterfølgende tages til indtægt for at være grundlag og dokumentation for tolkninger og 
vurderinger. Det er i sig selv vanskeligt på en overskuelig måde at præsentere et ”kvalitativt 
materiale” af denne art i en sammentrængt form, som ikke gør vold på data, og som giver læseren 
en fair chance for at følge processen fra data til fortolkning og udlægning. 
Peter Dahler-Larsen har undersøgt denne problemstilling i bogen ”At fremstille kvalitative data”20 
og stiller 3 krav til hovedregler, som skal ligge til grund i fremstillingsformen for at sikre , hvad 
han kalder ”den videnskabelige redelighed”. Således konkluderer han om selve arbejdet med data: 
 

”Sagt på en anden måde konstitueres en undersøgelses perspektiv ikke blot af 
undersøgerens eksplicitte og erklærede udgangspunkt, men bestemt også af 
ubestikkeligheden i iagttagelserne og i måden, som der arbejdes med de datamæssige 
iagttagelser på. Det gør det interessant at foreslå nogle regler på dette område, der 
kan være med til at drive erkendelsen fremad.” 21     

 
De tre hovedregler er følgende: 

• Autencitetsreglen 
• Inklusionsreglen 
• Transparensreglen22 

 
Kort udlagt indebærer brug af autencitetsreglen, at man lader data ”tale selv” i stedet for at fortolke 
og udlægge eller referere på anden eller tredje hånd. Når der er tale om meget store datamængder 
bestående af en række statements kan disse systematiseres i kategorier under dækkende 
hovedoverskrifter, som indeholder alle de pågældende udsagn. Inklusionsreglen indebærer, at alle 
data (synspunkter/udsagn) skal medtages, man må ikke sortere udsagn, som ikke passer ind i 
hypoteser og formodede kategorier fra.23 Transparensreglen  siger, at man som læser skal kunne ”se 
igennem” data-fremstillingen til det bagvedliggende rådatamateriale. Man skal altså som læser 
kunne følge vejen  - og processen fra oprindelige data over fremstilling til udlægning og fortolkning 
af data. Især denne sidste regel er af stor vigtighed for, om man som læser kan have tillid til 
undersøgelsen og dens resultater. Man skal have en mulighed for selv at følge processen trin for trin 
og umiddelbart kunne genkende de oprindelige data bag fremstillingen af det kondenserede 
datamateriale. Transparensreglen stiller derfor også krav om, at det præcist fremlægges for læseren, 
hvorledes materialet er behandlet. 
 

                                                 
20 Peter Dahler-Larsen: At fremstille kvalitative data, Syddansk Universitesforlag,2002. 
21 Peter Dahler-Larsen: op. Cit, p 37 
22 Peter Dahler-Larsen: op. Cit. p 39-45 
23 Her ses en klar parallel til det positivistiske videnskabsideal, hvor det drejer sig om at falcificere antagelser / 
hypoteser, netop ikke om at verificere disse. Inklusionsreglen svarer til, at også de udsagn, som evt. ville kunne 
falcificere en hypotese, skal tages i betragtning. 
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II. 3. 2 Undersøgelsen og fremstillingen af datamaterialet 
Data er bearbejdet på følgende måde: For hvert af de undersøgte år, er der fremstillet et display, 
hvor der i den ene kolonne er fokuseret på målformuleringerne, mens der i den anden kolonne er 
fokuseret på  resultatvurderingerne. For hvert år er samtlige mål angivet (inklusionsreglen), ligesom 
det for hvert mål i resultatvurderingen er medtaget, hvorledes målet er evalueret. Derudover er det 
markeret, om der i det pågældende år er diskrepans mellem opstillede mål og gennemført 
resultatvurdering, at der f.eks. optræder mål, som der ikke efterfølgende er resultatvurderet på. De 
udarbejdede displays indgår som bilag I i afhandlingen. Formuleringerne i displayet angående 
målene er teksternes egne (autencitetsreglen), og der er i de grundlæggende displays således ikke 
foretaget nogen kategoriseringer under samlende overbegreber, her taler skolens egne formuleringer 
for sig selv. Dette indebærer imidlertid, at det på det næste bearbejdningsniveau bliver nødvendigt 
at samle de mange delkategorier i nogen overbegreber, når data skal fortolkes og kondenseres. 
Transparenskravet er imidlertid overholdt i og med at de grundlæggende displays er indeholdt i 
afhandlingen som bilag, således at man som læser ved hjælp af disse kan følge processen fra rådata 
til fortolkning. 
 
Til at illustrere metoden fremlægges 1 af de udarbejdede displays, for de resterende henvises til 
bilag 1. 
Figur II. 1: Eksempel på data-display 

Eksempel 1, bilag 1.4 
Handlemål 2002-2003 Resultatvurdering 2003 (dækker 2002-03) 
Mål i forhold til kerneydelsen 
1) Faglig brobygning med Syddansk Universitet i 
historie som forsøg under udviklings-programmet 
2) Faglig brobygning med Ålborg Universitet i fysik 
og kemi som forsøg under Udviklings-programmet 
3) Forberedelse af 4-årigt gymnasieforløb for elever 
optaget på BGK 
4) forsøg med projektopgave i 3g som erstatning for 
den større skriftlige opgave 
 
5) Elektronisk kommunikationsforsøg med afrikanske 
skoler 
6) Fortsættelse af igangværende ordning med 
lærerteams i alle 1 klasser samt tværfaglige 
projektforløb i 2g klasserne  

Resultatvurdering 
1) målopfyldelse samt effektevaluering 
Videre perspektiver angivet 
2) målopfyldelse samt effektevaluering 
Videre perspektiver angivet  
3) Målopfyldelsesevaluering 
 
4) Målopfyldelsesevaluering samt effektevaluering. Videre 
perspektiv angivet – at fortsætte med ordningen (omsætte 
den til drift) 
5) Effektevaluering –fortsættes 
 
6) Målopfyldelsesevaluering samt effektevaluering. 
 

Interne administrative mål: 
7) Fortsat arbejde med byggeprojektet 
8) Lærernes IT-efteruddannelse 

Resultatvurdering 
7) Mål-opfyldelsesevaluering 
8) Mål-opfyldelsesevaluering 

Perspektiv-mål: 
9) Første trin i udviklingen fra bibliotek til 
videnscenter 

Resultatvurdering: 
9) Målopfyldelsesevaluering 

 
 
Kommentar til datamaterialet, bilag 1.4 
Målene er operationaliserede , idet der i handlemålene er indsat resultat- og kvalitetskrav  og 
opgaveløsning for hvert enkelt mål. Resultatvurderingen forholder sig ikke specifikt til hverken 
resultatkrav eller opgaveløsningsanvisningerne, men skeler til disse. Resultatvurderingen bliver 
således en blanding af  ”mål-opfyldelsesevaluering” og ”effekt-evaluering”, dvs. fokuserer både på, 
om/at målene blev opfyldt og på, hvad der kom ud af at arbejde med hvert enkelt mål. 
Der er ikke konstateret nogen uoverensstemmelse mellem erklærede mål, beskrevet opgaveløsning 
og den efterfølgende evaluering. Der er således gennemført evaluering af alle målområder. 
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II. 4 Sammenligninger over tid 
Eksemplet viser på udmærket vis metodens styrker og svagheder. Et stort kvalitativt materiale kan 
kondenseres, således at det bliver relativt overskueligt, men samtidig indtræder vanskelighederne 
tydeligvis i næste led af bearbejdningsprocessen, i hvert fald når man som jeg ønsker at iagttage en 
proces over tid for at undersøge, om der kan iagttages nogle udviklingstræk og tendenser  og at 
vurdere, om der kan generaliseres på materialet.  
Sammenligninger er ikke umiddelbart oplagte, hertil peger eksemplet alt for tydeligt på problemet  
”pærer og bananer”, som jo ikke umiddelbart kan sammenlignes uden en overordnet kategori at 
sammenligne ud fra. I eksemplet ”pærer og bananer” kunne den overordnede kategori meget vel 
være ”frugt”, men den kunne principielt også være ”fordærvelige fødevarer” eller 
”livsstilssymboler”. Når man skal sammenligne på dette niveau er det med andre ord vigtigt, at man 
gør sig sit perspektiv (sin kategori) klart og på fornuftig vis kan argumentere for, hvorfor denne 
kategorisering er anvendelig i den konkrete kontekst. Peter Dahler-Larsen introducerer til løsningen 
af denne tilsyneladende konflikt begrebet ”aktiv perspektivisme” og giver et bud på, hvorfor man 
ved brug af dette begreb kan løse det tilsyneladende problem med at sammenligne ”pærer og 
bananer”. 
 

”Den aktive perspektivisme  er det modsatte af passiv perspektivisme, hvor man ikke 
vedgår perspektivets betydning for en selvfølgelighedsinstallation i konstitueringen af 
undersøgelsesfeltet ……… Den aktive perspektivisme, derimod, er bevidst om, at vi 
ikke bare ”snakker om det samme”, når perspektivet udskiftes. Den aktive 
perspektivisme forholder sig til sine konstitutionsbetingelser og er på en gang 
kontingent og stringent.”24  

 
Som kategorier i det videre analysearbejde har jeg valgt følgende 2: måltyper og 
evalueringsmetodik. Det er i forhold til undersøgelsens formål relevant at undersøge hvilke typer af 
mål, institutionen har sat sig, og hvorledes disse mål er blevet evalueret med henblik på mere 
overordnet at vurdere, hvilken funktion (er) målstyringen har haft i forhold til institutionen. En 
vurdering i relation til disse to overordnede begrebskategorier vil kunne sige noget værdifuldt om 
skolens ”take-off-position” i forhold til den nye bekendtgørelse.  
 

II. 4. 1 Måltyper sammenlignet over tid 
 
Effektmål/driftsmål 
Målene er delt op i tre hovedkategorier, hvor den første kategori (effektmål/driftsmål) inkluderer 
alle de typer af mål, som i sig har et overvejende element af daglig drift. Målet kan omhandle såvel 
organisatoriske forhold som kerneydelsen undervisning. Men karakteristisk for placeringen i denne 
kategori er, at realiseringen (effektueringen) af målet er et ”driftsspørgsmål”. Karakteristisk for 
driftsmål er, at de er relativt ressourcetunge, at de er integrerede i institutionen (eller ved at blive 
det) og at de derfor i et vist omfang er relativt godt procedurebeskrevne. Der er normer for, ”hvad 
man gør” og ”hvordan man gør det” og der kan følgelig både evalueres på, at ”man gør det” (mål-
opfyldelsesevaluering) og ”hvordan det man gør virker” (effektevaluering). 
 

                                                 
24 Peter Dahler-Larsen: op. cit. pp. 102-103 
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Kerneydelsesmål:  
Denne kategorisering er forbeholdt mål, som entydigt relaterer sig til undervisning og institutionens 
kerneydelse. Kriteriet for, om et mål placeres som et udviklingsmål eller i rubrikken kerneydelse er, 
om dette mål implementeres i forhold til den daglige undervisning (eller dele af den) uden at der 
endnu er tale om drift. Dette hænger sammen med, at disse mål oftest har en ”eksperimentel 
karakter”, som gør, at enten finansieringen eller substansen i målet er tidsmæssigt afgrænset og 
opgaven således ikke endeligt er overgået til drift. Ofte vil grænsen mellem kerneydelsesmål og 
udviklingsmål være temmelig flydende. 
 
Udviklingsmål:  
Denne kategorisering er anvendt til de mål, som er karakteriseret af, at der er et relativt stort indhold 
af forsøg, eksperiment og usikkerhed om det fremtidige perspektiv for indsatsen. Udviklingsmålene 
kan således principielt vedrøre både kerneydelsen, driftsforhold eller blandingsformer. Oftest er 
finansieringen enten baseret på eksterne udviklingsmidler eller endnu ikke på plads.  
 
Figur  II. 2: Esbjerg Gymnasium, måltyper over tid 
(Signaturforklaring: samtlige mål fra hvert bilag er med, men nummereringen svarer ikke nødvendigvis til det enkelte 
bilags nummerering  af samme mål. Målene er sorteret i forhold til de tre ovennævnte hovedkategorier. En bestemt 
farve angiver, at målområdet er det samme og  genfindes flere steder.) 
 
År Måltyper 
Bilag nr. Effektmål/Driftsmål kerneydelse udviklingsmål 
Bilag 1: 
1999-2000 

1) organisationsplan for skolen 
2) Elevinddragelse og 
elevindflydelse på skolen 
3) Fysiske rammer svarende til 
moderne lærings- og 
kommunikationsformer 

 1) ordentlige rammer for 
kommende forsøgs- og 
udviklingsarbejde 
2) afprøvning af nye arbejds- 
og tilrettelæggelsesformer 
3) styrkelse af samarbejdet 
med universiteter og 
folkeskoler 

Bilag 2: 
2000-2001 

1) Ny tilrettelæggelse af 
skoleåret -  ny årsnorms-
model. 
2) Indkøring af ny kantine-
model 
3) styrkelse af IT-afdelingen og 
it-perspektivet på skolen 

1) udvidet faglig vejledning og 
rådgivning 
2) Lærerteam i 1.årsklasser og i 
fire 2-årsklasser 
3) projektarbejde 
4) IT-klasse 
5) Naturfag med C-niveau i 
matematik 
6) Forsøg med tysk i 1a 

1) etablering af en byggesag 
(ombygning og nybygning af 
skolen) 

Bilag 3: 
2001-2002 

1) tværfagligt forløb med 
projektarbejde i alle 2g klasser 
2) at sikre at indsatsområder 
fra det foregående år 
videreføres med nødvendige 
justeringer på baggrund af 
indhøstede erfaringer 
3) APV-arbejdspladsvurdering 

1) Fagligt pædagogisk 
samarbejde med Syddansk 
universitet under 
udviklingsprogrammet 

1) Åben –skole for eleverne 
2) planlægning af faglige 
udviklingsprojekter med 
Ålborg Universitet Esbjerg, 
samt historie på Syddansk 
Universitet, Esbjerg 
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År Måltyper   
Bilag nr. Effektmål/Driftsmål kerneydelse udviklingsmål 
Bilag 4: 
2002-2003 

1) Fortsættelse af 
igangværende ordning med 
lærer-teams i alle 1 klasser 
samt tværfaglige projektforløb 
i 2g klasserne. 
2) fortsat arbejde med 
byggeprojektet 
3) lærernes IT-efteruddannelse 

1) Faglig brobygning med 
Syddansk Universitet i historie 
som forsøg under 
Udviklingsprogrammet 
2) Faglig brobygning med 
Ålborg Universitet i fysik og 
kemi som forsøg under 
Udviklingsprogrammet 
3) forsøg med projektopgave 
som erstatning for den større 
skriftlige opgave i 3g og 2hf 
4) Elektronisk 
kommunikationsforsøg med 
afrikanske skoler 
5) Åben skole for eleverne 

1) Forberedelse af 4-årigt 
gymnasieforløb for elever 
optaget på BGK 
2) første trin i udviklingen fra 
bibliotek til videnscenter 

Bilag 5: 
2003-2004 

1) Tilpasning af 
tilrettelæggelsen af skoleåret til 
byggeprojektet på skolen 
2) Tilpasning af 
udvalgsstrukturen til den nye 
skolehverdag 
3) fortsat forberedelse af hf- og 
gymnasie-reformen gennem en 
styrkelse af nye lærings- og 
elevaktiverende 
undervisningsformer 
4) fortsættelse af samarbejdet 
med Ålborg Universitet 
Esbjerg inden for fysik og 
kemi 
5) Fortsættelse af lærernes IT-
efteruddannelse (fase 2)  
6) Fra bibliotek til videnscenter
 

1) deltagelse i internationalt 
SOS (Save Our Seas) projekt  
 

1) deltagelse i landsdækkende 
pilotprojekt omkring 
udarbejdelse af lokal 
handleplan for sorg- og 
krisearbejde på skolen 

Bilag 6: 
2004-2005 

1) afslutning på byggeprojektet 
2) etablering af 
hensigtsmæssige 
organisatoriske og 
undervisningsmæssige rammer 
til reformerne : 
a) lærer-teamordning 
b)skema-struktur 
3) nye studie- og ordensregler 
4) udmeldinger om 
studieretninger samt evt. toning 
af hf 
5) implementering af justeret 
IT-politik 
6) etablering af videnscenter 
7) værtskab for Euro-sport 
 

1) Forberedelse af reformerne 
via forsøg med nytænkning 
a) almen sprogforståelse 
b) naturvidenskabelig 
fagfamilie i hf 
c) kultur-
samfundsvidenskabelig 
fagfamilie i hf 
2) afslutning på SOS-projektet 
i 3y 
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II. 4. 2 Iagttagelser på baggrund af kategorisering i måltyper 
 
Kerneydelsen (undervisning) er kun målsat i ydelsens ”grænseområder”  
Målene drejer sig typisk om rammerne for undervisningen evt. afprøvning af og eksperimentering  
med nye rammer. Rammerne er uden tvivl af stor vigtighed både for elevernes mulighed for 
læring25 og for elevernes oplevelse af undervisningen som betydningsfuld og relevant26 og derfor 
også et relevant evalueringsfelt, men det er tankevækkende, at der f.eks. ingen mål ses af typen: 
forbedring af matematik-undervisningen i 1 hf (selv om skolen i nogen år faktisk satte ekstra 
timeressourcer ind til hjælpelærertimer i matematikundervisningen og også efterfølgende 
evaluerede på det, blot ikke i handlemåls/ resultatvurderingsregi.).27 
 
Der kan peges på 2 forklaringer på dette: 
For det første er mål- og resultatvurderinger indlejret i et amtsligt regi, hvor det fra den allerførste 
periode –fra 1994 – har været helt klart, at målene er integreret i den amtslige målstyringsstruktur, 
som udspringer af amtets myndighed som driftsherre og arbejdsgiver. ”Det pædagogiske tilsyn” var 
ikke amtets anliggende, og der har i Ribe Amt aldrig været eksempler på beskyldninger om, at 
amtet har villet gå undervisningsministeriet i bedene. Når de ”undervisningsmæssige mål” 
efterhånden er kommet ind, skyldes det gymnasierne selv, som (fornuftigt nok) har valgt at lægge 
deres fokus der.  
 
For det andet er undervisningen – og evaluering af undervisningen – hos den 
professions(ud)dannede lærer omgærdet af de vanskeligste ”hellige køer”, f.eks. ”metodefriheden”,  
”kontrol-frygt”, og endelig er det umådeligt vanskeligt konkret at effektmåle på denne type mål.  
Ikke desto mindre viser nærlæsningen af den nye kvalitetsbekendtgørelse, at gymnasieskolen i en 
eller anden form skal til at nærme sig dette problemfelt –og dette målområde – med betydelig større 
systematik.  
 
Der kan iagttages sammenhængende mål-styringskæder 
Fra mål som forsøg i mindre skala til mål, som gælder en hel årgang eller skole. Dette er i displayet 
illustreret ved at anvende samme farve for det samme mål/målområde. Denne farvelægning gør det 
helt tydeligt at konstatere målstyringskæder, som opstår i yderste højre felt, passerer ind over 
midterfeltet, hvis målet er bundet op på kerneydelsen undervisning for derefter at ende som et 
driftsmål helt ovre til venstre. Mål, som ikke har direkte tilknytning til undervisning springer 
midterkategorien over og går direkte over i driftsmål. Efterfølgende går målet ud af handlemålene, 
men fungerer videre som en integreret del af skolens daglige funktion.  
  
Eksempel 1:  Lærerteam ( blå farve) på forsøgsbasis som del af et større forsøg (hf-forsøg i 1999-
2001), herefter lærerteam i 1. klasser og endelig en form med lærerteam koblet med lærernetværk. 
Udvikling af team-lederfunktionen samt grundlaget for teamets arbejde.  

                                                 
25 jf. Steen Beck og Birgitte Gottlieb: Elev/student – en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet 
studiekompetence, Gymnasiepædagogik nr. 31-32  Syddansk Universitet, 2002  
26 jf. også Flemming B. Olsen: ” Har du lavet dine lektier i dag?” Lektier og studiekompetence i det almene gymnasium, 
Gymnasiepædagogik nr. 53, Syddansk Universitet 2004. 
27 Jf. også  EVA’s forskellige undervisningsevalueringer, f.eks. Historie med samfundsvidenskab i det almene 
gymnasium, sept. 2001 
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Dette bliver forløberen til de nye lærerteam, som skal oprettes jf. gymnasiereformen. Lærerteam-
målet flytter sig fra højre mod venstre og nedad i displayet. 
 
Eksempel 2: Projektarbejde (lys-lilla farve) som del af forsøg med tilrettelæggelsesformer på hf 
(1999-2001) derefter handlemål med projektarbejde i 2 2g-klasser som forsøg og endelig en 
fastlæggelse af tværgående projektarbejde i alle 2g klasser. Også her udvikles der på konceptet, 
f.eks. hvad angår rammerne for projektarbejdet. Det nu en fast integreret del i skolens anvendelse af 
forskellige arbejdsformer, at der udarbejdes tværfagligt projekt i alle 2g klasser indenfor en fastlagt 
projektstruktur uden at det fremtræder som et eksplicit handlemål.  
 
Eksempel 3: Skolekulturen. (gul farve)  Denne gang starter målkæden helt oppe til venstre ( i 1999)  
som et driftsmål:  Fastlæggelse af tydelige procedurer og klare regler med konsekvens 
(forsømmelser, ordensregler, skriftligt arbejde) og  over udvidelse af elevernes muligheder for 
indflydelse via omstrukturering af udvalg (1999-2000), hvilket skaber afsæt for udviklingsmål (ryk 
nedad og helt til højre), dels ”åben skole” samt pilotprojektet ”sorg og krise” og efterfølgende 
arbejde med at skabe ansvarsområder for eleverne (tutorer, undervisere, medhjælpere ved bøger og 
IT), endelig  justeres regelgrundlaget for skolekulturen med de nye studie- og ordensregler helt ovre 
i kolonnen til venstre. 

II. 4. 3 Evalueringsmetodikker sammenlignet over tid 
Der opereres i forbindelse med denne kategorisering ud fra følgende grundlæggende 
evalueringsmodeller: 28 a) Målopfyldelsesevaluering, b) effektevaluering/virkningsevaluering, c) 
brugerorienteret evaluering, d) deliberativ demokratisk evaluering. De forskellige modeller vil i et 
senere kapitel blive udfoldet yderligere.29 
 
Figur II. 3: Esbjerg Gymnasium,  evalueringsmetodikker over tid 
År Mål-nr. (tallene referer til målnummereringen i 

bilagsmaterialet) 
Evalueringsmetodik 

Bilag 1: 
1999-2000 

1.1 
1.2 
2.1 
3 
 

Sammenblanding af alle 4 evaluerings-
metodikker, hvor formen med en konklusion 
vedr. hvert hovedområde peger på 
målopfyldelsesevaluering som idealet. 
Derudover er det vigtigt at notere 
inkonsistensen mellem målsætninger og 
evaluering. Nogle mål bliver ikke evalueret 
(forties), andre fremtræder ikke som evaluerede 
til trods for at målene faktisk er blevet ført ud i 
livet. 

Bilag 2: 
2000-2001 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1: effektevaluering 
2: effektevaluering 
3: effektevaluering 
4: effektevaluering 
5: mål-opfyldelsesevaluering 
6: mål-opfyldelsesevaluering 
7: effektevaluering 
8: mål-opfyldelse samt effektevaluering 
9: mål-opfyldelse samt effektevaluering 
10: mål-opfyldelsesevaluering 
11: mål-opfyldelsesevaluering 
ingen konstateret inkonsistens mellem 
handlemål og efterfølgende resultatvurdering. 

                                                 
28 Modellerne er hentet fra Peter Dahler-Larsen: Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk universitetsforlag, 2004 
29 Se kapitel III 
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År Mål-nr (tallene referer til målnummereringen i 

bilagsmaterialet) 
Evalueringsmetodik 

Bilag 3: 
2001-2002 

1 
 
2 
3 
4 
 
 
5 
 
6 

1) effektevaluering og brugerorienteret 
evaluering (eleverne) 
2) effektevaluering 
3) mål-opfyldelsesevaluering 
4) mål-opfyldelsesevaluering, effektevaluering 
og brugerorienteret evaluering (lærerne og i 
mindre grad eleverne) 
5) mål-opfyldelses-evaluering og 
brugerorienteret evaluering (lærerne) 
6) effektevaluering & brugerorienteret 
evaluering (eleverne) 
ingen konstateret inkonsistens mellem 
handlemål og efterfølgende resultatvurdering. 

Bilag 4: 
2002-2003 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 

1: mål-opfyldelse samt effektevaluering 
videre perspektiver angivet 
2: mål-opfyldelse samt effektevaluering 
videre perspektiver angivet 
3: målopfyldelsesevaluering 
4: Målopfyldelsesevaluering samt 
effektevaluering. 
Videre perspektiv angivet. 
5: Effektevaluering 
6: Mål-opfyldelsesevaluering samt 
effektevaluering 
7: mål-opfyldelsesevaluering 
8: mål-opfyldelsesevaluering 
9: mål-opfyldelsesevaluering 
ingen konstateret inkonsistens mellem 
handlemål og efterfølgende resultatvurdering. 

Bilag 5: 
2003-2004 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1: mål-opfyldelsesevaluering 
2: mål-opfyldelsesevaluering 
3: mål-opfyldelsesevaluering 
4: mål-opfyldelsesevaluering 
5: mål-opfyldelsesevaluering 
6 mål-opfyldelsesevaluering 
7: mål-opfyldelsesevaluering 
8: mål-opfyldelsesevaluering 
9: mål-opfyldelsesevaluering 
ingen konstateret inkonsistens mellem 
handlemål og efterfølgende resultatvurdering. 

Bilag 6: 
2004-2005 

Mål 1-6 resultatvurdering foreligger ikke pt. 

 

II. 4. 4 Iagttagelser på baggrund af evalueringsmetodikker 
 
Resultatvurderingerne  
Displayet viser tydeligt, at der i det tidligst medtagne datamateriale hersker stor mangel på 
konsistens i evalueringen. Der er for det første eksempler på, at områder, som man erklæret at ville 
lave bestemte typer af evalueringer på, ikke er blevet evalueret, uden at det dertil i skemaet er 
bemærket, hvorfor den pågældende evaluering ikke er gennemført.30 Dette tenderer, hvad man 
kunne fristes til at kalde fusk eller ”manglende videnskabelig redelighed”, selv om det nok kommer 

                                                 
30 jf. Bilag 1.1, display vedr. 1999-2000 
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virkeligheden nærmere at fortolke den manglende konsistens som en lapsus. Dette bestyrkes af, at 
det omvendte også er tilfældet inden for den samme resultatvurdering, altså at mål og 
opgaveløsninger rent faktisk er fulgt og gennemført efter programmet (og evalueret i andre regi), 
men at man ikke har skrevet om det i resultatvurderingen. Det er simpelthen blevet glemt. 
Det er på den baggrund mest nærliggende at tolke den manglende konsistens som en manglende 
bevidsthed om sammenhængen mellem handlemål og resultatvurdering eller som udtryk for, at 
skolen på dette (relativt tidlige) tidspunkt ikke har lært sig evalueringshåndværket godt nok. 
 
Herefter kan der iagttages et bestemt mønster i evalueringsmetodikken. For det første er der nu 
fuldstændig konsistens mellem handlemål (med opgaveløsningsanvisninger) og det, som 
resultatvurderingen faktisk evaluerer på. For det andet ses det, at metodikken skifter fra mål-
opfyldelsesevaluering til effektevaluering, dvs. fra fokus på en undersøgelse af, om ” vi har gjort, 
det vi sagde vi ville” til undersøgelse af, ”om det vi ville også virkede efter hensigten” . 
Det er derpå påfaldende at iagttage, at der sker et skift igen i den sidste periode, idet tegnene på 
effektevalueringer forsvinder og mål-opfyldelsesevalueringen bliver helt dominerende. Et blik på 
skolens hjemmeside 31 under handlemål viser imidlertid, at effektevalueringen er rykket ud i 
særskilte rapporter, som der henvises til på hjemmesiden. Den entydige overgang til 
målopfyldelsesevaluering skal derfor nok især ses som en konsekvens af ”lov om offentlighed og 
åbenhed” samt undervisningsministeriets rapporteringskrav i forbindelse med forsøgsaktiviteter, 
hvor der stilles krav om tilgængelig afrapportering via hjemmesiderne. Resultatvurderingen kan 
gøres kortere – og mere læsevenlig – samtidig med at værdifulde evalueringsoplysninger stadig er 
fuldt ud tilgængelige.  
 

II. 5 Sammenfatning – målsætningsarbejdets betydning for take-off-positionen 
 
Undersøgelsen af det empiriske materiale dokumenterer, at der på Esbjerg Gymnasium har fundet 
evalueringer i helskoleformat sted i en periode af ca.10 år, og at denne proces efter en noget 
famlende start har fundet en relativt fast ramme og form, hjulpet godt på vej af det amtslige krav om 
handlemål og årlige resultatvurderinger. 
Der har altså været et ydre krav, som har tvunget institutionen til handling på dette felt, og kravet 
var i sær bundet til det politiske krav om synliggørelse og dokumentation, snævert forbundet med 
rammestyringen, indført fra 1994. Gymnasierne i Ribe Amt har således længe levet – i ret stor 
udstrækning – under en form for out-put-styring, hvor amtet som grundlag for bevillingen krævede 
en beskrivelse – ud over den lov- og bekendtgørelsesmæssige opgaveløsning – af de mål, som 
institutionen satte sig for det kommende år og i den modsatte ende en afrapportering. 
Argumenterne ført på banen var: politisk legitimitet og synliggørelse. Gymnasierne kunne med mål-
papirerne og resultatvurderingerne tydeligt vise, hvad ”man egentlig gik og lavede derude”, ”hvad 
amtet, politikerne og borgerne fik for pengene” og disse beskrivelser ville dels kunne give 
legitimitet til det tildelte budget – og ikke mindst hjælpe politikerne med argumenter i den 
vanskelige prioriteringsproces, hvor man som del af den amtslige sektor ofte har oplevet, at det var 
vanskeligt at skulle ”kæmpe med sygehusene om pengene”.  
Det store reelle råderum, som gymnasierne fik (stadigvæk med en vis rygdækning i vanskelige 
situationer) blev hurtigt opfattet som så stor en gevinst for den enkelte skole, at man gerne ”betalte” 
herfor med ”nogle mål” og et årligt dialogmøde.  
 

                                                 
31 www.e-gym.dk 
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De første år af  mål- og rammestyringens tid var der på institutionen en tydelig opfattelse af, at 
målene blev lavet ”til politikerne”, og generelt lykkedes det at opnå accept af, at det var en 
nødvendig pris for rammestyringen, men om nogen egentlig forbindelse mellem mål, som blev 
indsendt til amtet , og skolens liv i øvrigt var der ikke tale. Med andre ord en tydelig dekobling.  
 
Imidlertid viser de påpegede mål-kæder, at målene efterhånden begynder at fungere nedad og 
indadtil i institutionen. De bliver i højere grad et styringsinstrument indadtil, et oplæg til intern 
dialog om skolens udvikling. Dette bekræftes også af beslutningen om at nedfælde i målene, hvilke 
ressourcer der skal anvendes på at nå det pågældende mål. Når målene (og opgaveløsningen) 
konkretiseres helt ud i kr. og timer, er det en god indikator for, at det ikke er tilfældigt og 
ligegyldigt, hvad der står i de pågældende mål, eller hvordan en evaluering falder ud.  Målene 
skifter altså hovedfunktion fra at være ”legitimeringspapir udadtil ” til at blive ”prioriteringspapir” 
og en arena for en række kampe om bl.a. ressourcefordelingen på skolen.  
Sideløbende med at målene får stadig større betydning for skolens liv, udvikles også arbejdet med at 
fastlægge målene for den kommende periode.  I de første år blev målene skrevet af rektor og 
fremlagt i PR til drøftelse, herefter blev de efter at være forelagt bestyrelsen sendt til amtet – og det 
var så det. 
Siden den store revision af udvalgsstrukturen i 1999-2000 har målfastsættelsen fulgt en helt bestemt 
procedure, som er beregnet på  
 

• at sikre den fornødne tid til målfastsættelsen, så målene ikke bliver udtryk for tilfældigheder 
og pludselige ”stemninger” 

• at åbne diskussionen om skolens fremtidige kurs mest muligt i forhold til alle 
personalegrupper 

• at udbrede viden om skolens mål –og udviklingsområder samt at skabe opbakning herom 
• at skabe klarhed om, at målene –efter fastlæggelsen – er forpligtende og bindende for skolen 

samt for ansatte og elever. 
 
 
Figur II. 4 : Proceduren for udarbejdelse af handlemål på Esbjerg Gymnasium 
 

Processen for udarbejdelse af handlemål for skoleåret 2005- 06 
Oktober 2004 Skoleudviklingsudvalg indkalder ideer og 

forslag 
Åben ide-fase, f.eks drøftelse i 
andre udvalg  

Oktober/nov Sk.udv udarbejder oplæg til handlemål Oplæg fra ledelsen hertil 
December 2004 1.drøftelse i PR og i elevrådet Ændringsforslag, kommentarer 
Dec/jan  1. drøftelse i MED-udvalget Ændringsforslag, kommentarer 
Januar 2005 Revideret 1. udkast forelægges bestyrelsen Ændringsforslag, kommentarer 
Februar 2005 Sk.Udv reviderer målene 2.gang Ressourcer tilføjes 
Februar 2005 2. drøftelse i PR Afstemning 
Marts 2005 2. drøftelse i MED-udvalget Tiltræder målene 
Maj 2005 De færdige mål forelægges bestyrelsen orientering 
Sept/okt 2005 Handlemål for 2006 fremsendes til amtet Dækker skoleår 2005-06 
  
 
Afslutningsvis  kan der på analysen  konkluderes, at der på Esbjerg Gymnasium er en solidt 
funderet praksis omkring mål-styring som skoleudviklingsredskab med tilhørende procedurer for 
håndtering af denne praksis. Der er i alle personalegrupper en klar bevidsthed om, at målene skal 
tages alvorligt, og udtrykket ”det står i vores handlemål, at …..” høres ofte i de interne diskussioner 
om dette eller hint.  
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I forlængelse heraf kan det også konstateres, at der er en klar forståelse af, at mål også bliver 
resultatvurderet, og at denne resultatvurdering bør have konsekvenser for det videre 
udviklingsarbejde. Dette kan ses i de konstaterede mål-kæder, hvor succesfuldt forsøgsarbejde i 
løbet af nogle år omsættes til ”almindelig drift”, evt. med nogle justeringer på baggrund af de første 
års erfaringer.32        
 
For så vidt angår skoleudviklings- (kvalitetsudviklings-) delen af den nye kvalitetsbekendtgørelse, 
må Esbjerg Gymnasium vurderes at være i en gunstig ”take-off-position”. Begreberne er kendte og 
alment accepterede, ligesom den toneangivende diskurs nu er, at skolens mål forpligter alle ansatte, 
også selv om man ikke som enkeltperson ”har stemt for” i PR. Dette er naturligvis ikke det samme 
som at antage, at der ikke i det skjulte vil være unddragelser eller forsøg på at omgå, måske endda 
sabotere målene, eller at alle vil tage forpligtelser og ansvar lige alvorligt.33 
 
Den store udfordring bliver at gøre resultatvurderingen meningsfuld som andet end et ”status-papir” 
34og opbygge et selv-evalueringssystem, som kan blive en ramme herom. Dels viser data-analysen, 
at der hersker nogen begrebsforvirring om de forskellige evalueringsmodeller, dels peger mål-
fastsættelsen på, at det kan blive endog temmelig vanskeligt at skabe kobling mellem læringsmål, 
undervisningsmål og skoleudviklingsevaluering, altså at opbygge et middel-mål- 
evalueringssystem, hvor indfrielsen af mål på et lavere niveau bliver middel til opfyldelse af mål på 
et højere.  
Denne problemstilling vil være udgangspunktet for den resterende del af afhandlingen, hvor den 
næste del vil blive en diskussion af de metodiske aspekter af evaluering og selvevaluering og 
herunder specielt evaluering i en uddannelsesinstitution, mens den efterfølgende del vil være et bud 
på en konkret operationalisering (eller ansatser til en operationalisering) af kvalitetsbekendtgørelsen 
på Esbjerg Gymnasium fra august 2005.  

                                                 
32 Eksempelvis blev beslutningen om tværfagligt projektarbejde i alle fag ledsaget af en bestemmelse om, at det var op 
til de pågældende lærere sammen med eleverne frit at tilrette lægge dette projektarbejde. På baggrund af evalueringen 
efter dette år, anbefalede PR, at Fagligt-pædagogisk udvalg udarbejdede et sæt rammeprincipper for projektarbejdets 
omfang og organisering, som alle efterfølgende var forpligtede på at følge. Herefter har strukturen og rammerne 
omkring det tværfaglige projektarbejde fungeret uden ændringer.  
33 I forhold til sådanne ”private diskurser” må man ledelsesmæssigt i det enkelte tilfælde konkret vurdere, hvorledes 
sagen skal håndteres. I nogle tilfælde kan en tjenstlig påtale være nødvendig – og den må man så være parat til at give 
på en sådan måde, at budskabet går klart igennem uden at den enkelte af den grund bliver ydmyget eller føler sig talt 
ned til.  
34 Denne funktion skal dog bestemt ikke underkendes. Den kollektive oplevelse af ”så nåede vi så langt”, eller ”se hvad 
vi har opnået” (f.eks. byggesagen) er både en af ”de gode fortællinger” som i løbet af en årrække kommer til at udgøre 
en del af institutionens fælles ”saga” og en god måde at give den enkelte medarbejder en oplevelse af både at være en 
del af et fællesskab og af at være af betydning for dette fællesskabs resultater. (Der vendes tilbage hertil i kapitel VII) 
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Kapitel III. Evaluering og selv-evaluering –metoder og redskaber 
 
Sigtet med dette kapitel er at afgrænse og definere det metodiske rationale som danner grundlag for 
forsøget på operationaliseringen af kvalitetsbekendtgørelsen i forhold til Esbjerg Gymnasium.  

III. 1 Hvad er evaluering? 
Først den helt overordnede kategori evaluering. Hvad er ”meningen” med denne kategori, hvilket 
betydningsindhold skal lægges i den? Jeg vælger at tage udgangspunkt i Dahler-Larsens antagelser 
om evalueringens 4 dimensioner på baggrund af  Evert Vedungs definition af evaluering i offentlige 
virksomheder: 

”en systematisk retrospektiv vurdering af gennemførsel, præstation og udfald af 
offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske 
handlingssituationer”35    

 
Når jeg vælger at anvende Vedungs definition skyldes det, at der i denne er foretaget en 
afgrænsning af ”evaluanden” til at være offentlig virksomhed. Evaluering ( = vurdering) kan jo 
principielt foretages i forhold til mange genstandsfelter, offentlig og privat virksomhed, på 
organisationsplan eller på privat personlighedsplan. Den offentlige virksomhed har imidlertid en 
række særlige kendetegn og tilbyder ofte en særlig type af ydelser og fungerer under særlige 
betingelser. Sammenfattende har flere forskere konkluderet, at et af de særlige kendetegn ved 
offentlig virksomhed er, at den beskæftiger sig med ”wicked problems” i modsætning til de mindre 
komplekse ”tame problems”36 . Det følger heraf, at også begrebet evaluering må defineres særskilt i 
relation til offentlig virksomhed for at blive konsistent. 
 
Dahler-Larsen udskiller på baggrund af Vedungs definition 4 grundlæggende dimensioner i 
evaluering: 

• Evaluering er systematisk – hvilket betyder, at den evalueringsmæssige vidensindsamling 
må benytte en gennemskuelig og stringent metode, som kan gøres til genstand for en 
redelighedsvurdering. 

• Evaluering er vurdering, hvilket er ensbetydende med, at evaluering rummer en værdi-
dimension. Denne må lægges klart frem og valget af værdi-grundlag må begrundes. 

• Evaluering har en genstand (kaldet evaluanden) 
• Evaluering har et anvendelsessigte37  

 
Når evaluering skal gennemføres med udgangspunkt i disse 4 dimensioner, rejser der sig hurtigt en 
række nye spørgsmål og problemer, som der skal tages stilling til i forbindelse med beslutninger 
om konkret evaluering.  
Systematik og videnskabelig funderet metodik stiller krav til redskaber og ressourcer samt viden 
om systematisk data-indsamling og datapræsentation. 
Vurdering og værdidimension stiller krav om et eksplicit værdigrundlag at vurdere ud fra, hvilket 
måske forudsætter, at dette først etableres for institutionen. 
Evaluanden må oftest afgrænses og udvælges nærmere, evt. opsplittes i en række mindre og mere 
operationelle evaluander, hvis der samtidig skal være mulighed for på ”redelig vis” at leve op til 
fordringen om videnskabelig systematik. Selv om der må foretages en udvælgelse, giver 

                                                 
35 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning, Lund, Studentlitteratur, 1991, p 33. Her citeret efter Dahler-
Larsen: Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag 2003, p 17. 
36 Vibeke Normann Andersen – oplæg for master-studerende (se Blackboard) samt Kurt Klaudi Klausen; Skulle det 
være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlige, Børsen 2001. Klaudi diskuterer emnet  i kapitel 4, 
rammebetingelser, pp 92-148, især siderne 113-117 
37 Peter Dahler-Larsen: op. cit. p 17 
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konstitueringen (rammesætningen) nogle pejlemærker for, hvad som udvælges. Der skal være 
sammenhæng mellem valg af evalueringsfelter (evaluander) og skolens værdigrundlag . 
Den sidste vigtige dimension, anvendelsesdimensionen kræver nok en kategorisering, idet 
evalueringer kan anvendes på mange forskellige måder. Dahler-Larsen udskiller 7 
hovedanvendelsesformer:38 

1. Evaluering som kontrol – evalueringsindsatsen er summativ39 
2. Evaluering som grundlag for udvikling (læring) (single- eller douple-loop-læring) 
3. Evaluering som oplysning (enlightenment) – spredning i tid og rum af ideer og erfaringer 
4. Evaluering som led i strategi (fremme af skjulte, uofficielle formål og interesser) 
5. Evaluering som led i taktik (evaluering som grundlag for en ikke – beslutning) 
6. Evaluering som symbolsk fænomen. Resultaterne spiller ingen rolle,  anvendes ikke i 

praksis. 
7. Evaluering som konstitutiv praksis. (En opskrift på en tolkning, som derefter påvirker og 

bestemmer praksis). 
 
Ofte vil der i den almindelig brug af begrebet evaluering være sammenblanding eller modstilling 
mellem de forskellige anvendelsesformer, typisk vil evaluering af nogle kun opfattes som 
”kontrol”, mens andre vil hævde, at meningen med evaluering er ”udvikling og læring”. Begge 
aspekter er indeholdt i begrebet og spiller sammen, og kunsten består i at afgrænse og konstituere 
det perspektiv, som i den konkrete situation skal lægges på evalueringen.  
Imidlertid er det indlysende, at man ikke altid kan være sikker på, at evalueringer ikke, når de først 
er frigivet, efterfølgende ”lever deres eget liv” eller anvendes af andre til helt andre formål end det, 
man som evalueringsopdragsgiver oprindeligt havde forestillet sig40.   

III. 2 Grundmodeller i evaluering 
  
Grundlæggende kan udførelsen af evalueringsarbejdet indlejres i en af flere mulige 
evalueringsmodeller. De enkelte modeller er udviklet og formet, således at der i modellens valg af 
metodik, arbejdsform og evalueringsområde er en nær sammenhæng med formålet med den 
pågældende evaluering. 
Dahler-Larsen  skelner grundlæggende mellem 4 modeller41,nemlig: 

• Målopfyldelsesevaluering 
• Virkningsevaluering 
• Brugerorienteret evaluering 
• Deliberativ demokratisk evaluering 

 
Et forskningsstudie i 13 frie kostskolers valg af evalueringsmodel har dokumenteret en 
sammenhæng mellem evalueringens sigte, skoleform, problemforståelsen og valg af 
evalueringsmodel.  
 
Dahler-Larsen knytter følgende kommentarer til undersøgelsesresultatet: 

                                                 
38 Peter Dahler –Larsen: op. cit. p 21 -27 
39 en måling af, hvor evaluanden ”er” på en given skala på et givet tidspunkt modsat formativ evaluering, som sigter 
mod at anvise videre udviklingsveje for evaluanden., hvad evaluanden f.eks skal gøre/lære  for at blive bedre 
40 Eksempel: bip-testevalueringen af gymnasie- og hf-elevers kondition på Esbjerg Gymnasium. Historien om, 
hvorledes denne undervisningsevaluering blev grebet af andre med en anden dagsorden – nemlig idrætslærere, som (via 
medierne) kæmpede for deres fags eksistens i gymnasiet efter reformen, hvorefter skolen pludselig kom i mediernes 
rampelys uden selv at have sat dagsordenen herfor. 
41 Per Dahler-Larsen: op. cit. kapitel 5,6, 7,8 pp. 75 –167. Foss-Hansen præsenterer en udvidet typologi med ikke 
mindre end 6 overordnede modeller. Foss-Hansen, Evaluering i staten, 2003, s 30 
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” Vi har observeret, at skoler, som anvender skoleudvikling som en del af udviklingen 
af skolens organisation generelt, har valgt at anvende  enten den bruger-orienterede 
eller deliberativ demokratisk evaluering. De skoler, som anvender evalueringen til at 
dokumentere deres ydelser, arbejder med mål-opfyldelses eller virknings-
evaluering”42  
 

Sammenlignes disse observationer med iagttagelserne fra datamaterialet vedrørende Esbjerg 
Gymnasium (kapitel II) ses den samme tendens tydeligt. Da der efterhånden er udviklet en vis 
sikkerhed og stringens i evalueringsmetoderne, bliver mål- opfyldelses- og virkningsevaluering helt 
dominerende.43, hvilket kan begrundes i, at evalueringen anvendes til at dokumentere, at (eller om) 
institutionen har nået sine mål, og til at undersøge, hvorledes effekten af diverse udviklingstiltag og 
forsøg har været. Det skal dog hertil yderligere anføres, at også evalueringens kontekst, nemlig at 
den i dette konkrete tilfælde er indlejret i en amtslig mål- og rammestyringskontekst må antages at 
være af stor betydning for valg af evalueringsmodel. Endvidere er skellet mellem ”dokumentation 
af ydelser” og ”generel udvikling” som evaluand ikke så skarpt, som det her er opstillet. I tilfældet 
Esbjerg Gymnasium ses netop tydeligt dokumenteret, at elementer i skolens målsætninger, som vel 
i andre sammenhænge med rimelighed kan defineres som ”skoleudvikling”, er gjort operationelle 
ved at blive opdelt i flere stadier (milepæle), hvor målene starter som perspektivmål og afprøves i 
en forsøgsramme, hvorefter det gradvist ”flyttes mod venstre” og ender som driftsmål. Endelig vil 
jeg også fremføre det synspunkt, at ”den deliberative demokratiske evaluering” ligger camoufleret i 
evalueringsprocessen selv, jf. oversigten over mål- og resultatvurderingernes tilblivelse44. Der er i 
de mange delprocesser masser af rum til, at der kan skabes demokratisk opbakning og indflydelse, 
ligesom ”fejlskud” vil kunne luges ud, eller i hvert fald blive udfordret grundigt med efterfølgende 
nye diskussioner og argumenter for og imod.  
Den brugerorienterede evaluering er ikke synlig i samme grad i resultatvurderingerne, men kan dels 
findes i andre former for evalueringstiltag, f.eks. på skolens hjemmeside eller i jævnligt 
tilbagevendende evalueringer af ydelser, som ikke er definerede som specifikke handlemål. Et 
udmærket eksempel herpå er den afsluttende evaluering af 10. klasse-elevernes 4 ugers ophold på 
skolen. Hver enkelt elev udfylder et spørgeskema, som der derefter konkluderes på, hvorefter 
resultaterne drøftes med elevgruppen for at indfange og opsamle yderligere informationer om ”de 
måske kommende elevers” oplevelse og vurdering af forløbet.45  

III. 3 Selv-evaluering – det interne og det eksterne perspektiv 
Som anført i kapitel I er kravet om evaluering i kvalitetsbekendtgørelsen et krav om selv-
evaluering. Det er imidlertid ikke nærmere defineret, hvorledes dette begreb skal fortolkes, hvad jeg 
imidlertid finder nødvendigt, inden arbejdet med at definere en evalueringsforskrift konkret 
påbegyndes.  
Dahler-Larsen påpeger det vigtige i, at selvevaluering i princippet rummer de samme værdiaspekter 
og menneskesyn som al anden evaluering46, og at selvevaluering/intern evaluering ” alene vedrører 
det aspekt af evalueringen, der hedder ”evalueringens organisering”. Det handler kort sagt om 
”hvem, der gør hvad i forhold til evalueringen.”47  
Evaluators (den som udfører evalueringen) strukturelle placering i eller uden for organisationen er 
afgørende for, om der er tale om ekstern eller intern evaluering, og placeringen af evaluator som 

                                                 
42 Peter Dahler-Larsen: op. cit. p 69 
43 jf. kapitel II, figur II.3 
44 jf. kapitel II, figur II.4 
45 Derudover bliver også eleverne selv evalueret enkeltvis, idet alle får en skriftlig udtalelse med fra skolen. 
46 Dahler-Larsen: op. cit p 32 
47 Dahler-Larsen: op. cit. p 32 
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iagttager af iagttager indebærer naturligvis både fordele og ulemper. Der kan peges på, at det er 
lettere at sikre konkret anvendelse af evalueringsresultater, når evaluator selv er en del af 
organisationen og bl.a. derfor har stor viden om, hvor den genererede viden skal hen i systemet for 
at kunne få fremtidsvirkninger. Samtidig er der den udprægede vanskelighed , at der synes at være 
en tendens til, at  
 

” selvevaluering tenderer mod at fokusere på det, man i forvejen er nogenlunde god 
til. Man nøjes med at foreslå små, uskyldige ændringsforslag, der er lette at 
implementere”  

og videre  
…...” at intern evaluering mangler objektivitet og uafhængighed, men i stedet blot 
virker selvbekræftende, kan både skyldes, at den interne evaluator i store træk deler 
den kultur og det syn på verden, som hersker i organisationen, og at den interne 
evaluator frygter for sin egen fremtid,  i og med at evaluator er – eller gerne vil være 
–en del af organisationens struktur også efter at evalueringen er afsluttet.”48   

 
Som yderligere en væsentlig strukturel faktor af betydning for evalueringsarbejdets mulighed for at 
få virkninger i organisationen ud over evt. rent symbolske virkninger fremlægger Dahler-Larsen en 
illustration af sammenhængen mellem evaluators specialisering i evaluering og den 
ledelsesmæssige opbakning til evalueringen.49 
 
Figur III. 1 :  Forhold af betydning for den interne evaluators arbejde (efter Dahler-Larsen) 
    

Ledelsesmæssig opbakning Anvendelse af evaluerings- 
resultater i organisationen Høj Lav

 høj 

Specialisering i evaluering 
1 2 

lav 

 

3 4 

 
De 4 kvadranter giver nogle typiske konsekvenser og reaktionsmønstre, som det er værd at være 
opmærksom på.  
I felt 1, hvor evalueringsarbejdet er udskilt og specialiseret (f.eks. i en kvalitets-enhed i 
organisationen)  og hvor der er stor ledelsesmæssig opbakning bag evalueringen skal man være 
specielt opmærksom på, at der kan opstå konflikt mellem evaluator og andre dele af organisationen. 
 
I felt 2, hvor specialiseringsgraden stadig er høj, men hvor den ledelsesmæssige opbakning og 
interesse for evalueringen er lav, kan der typisk opstå det problem, at evaluator kan blive 
marginaliseret i organisationen og det kan være vanskeligt at opnå både tilstrækkelige ressourcer og 
opmærksomhed. Endelig risikerer man også at evalueringerne (hvis det overhovedet lykkes at 
gennemføre disse) bliver af rent symbolsk karakter, fuldstændig dekoblet fra organisationens indre 
liv. 
I felt 3 er der høj ledelsesmæssig opbakning (det signaleres tydeligt, at evaluering ikke er  
ligegyldig, men en vigtig del af organisationens redskaber til udvikling) men der er lille 
specialiseringsgrad og der eksisterer en ”genuin” evalueringskultur, men ikke i form af særskilte 
medarbejdere og særskilte roller. I stedet er åbne diskussioner, eksperimenter og  
udviklingsparathed en karakteristisk del af institutionens kultur. 

                                                 
48 Dahler-Larsen: op. cit. p 34 
49 Dahler-Larsen: op. cit. p 35  
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I felt 4 er den ledelsesmæssige opbakning lav og specialiseringsgraden ligeledes lav. I dette felt er 
det typiske problem, at evalueringen løber en stor risiko for at blive glemt og miste sit særpræg 
blandt skolens andre aktiviteter.50 
 
Denne feltanalyse giver et udmærket pejlepunkt forud for diskussioner og beslutninger om, 
hvorledes en skole kan konstruere sit selvevalueringssystem og forankre det i institutionen. 
 
Efter disse diskussioner om evaluators placering i forhold til evaluanden er det også værd at 
inddrage nogle overvejelser om evalueringsprocessen, som kan være præget af større eller mindre 
grad af  ekstern og intern evaluering. Esbjerg Gymnasium blev i 2003-04 udpeget til at deltage i 
EVA’s evaluering af faget engelsk i det almen gymnasium, på hhx og htx. Denne evaluering blev 
styret og tilrettelagt af EVA, men en del af konceptet bestod af ”selvevaluering”, hvor en række 
udpegede elever blev bedt om at udfylde spørgeskemaer, konstrueret af EVA. EVA stod også 
efterfølgende for bearbejdning og rapportskrivning, men skolen fik en mulighed for at holde de 
lokale resultater op mod de generelle resultater, hvad man nu ikke benyttede sig af i den konkrete 
situation.51 Umiddelbart vil de fleste opfatte denne type evaluering som ekstern, men eksemplet 
viser, at grænserne mellem ekstern og intern evaluering er flydende med en tendens i retning af at 
opfatte evalueringen som mere og mere intern i takt med, hvor stor indflydelse evaluanden selv har 
på evalueringsspørgsmål, evalueringskoncept og rapportfremstilling.52 

III. 4 Evaluering, når evaluanden er læring/undervisning og skoleudvikling 
Undersøgelsen af evalueringens metodiske problemer nærmer sig nu det helt centrale, nemlig 
genstanden for evalueringen, i evalueringsteori kaldet evaluanden. Det forekommer nærliggende at 
kategorisere en evaluand af denne type som et oplagt ”wicked problem” – jf. den tidligere 
konstatering af, at offentlig virksomhed vrimler med problemer af denne type. Problemet lever til 
fulde op til den karakteristik, som Harmon og Mayer giver af disse: 
 

“.... wicked problems have no definitive formulation and hence no agreed-upon 
criteria to tell when a solution has been found.... 
Since wicked problems are subject to innumerable political definitions, there are no 
ultimate test to measure the efficacy of their solutions. 
.... Moreover, because of their uniqueness, wicked problems are not amenable to 
standardized routines for analysis and evaluation.”53     

 
I et forsøg på at skabe overblik opdeles ”evaluanden” i en række dimensioner ligesom der ses på 
forskellige dimensioner af evalueringsarbejdet i sig selv. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Dahler-Larsen, op. cit. pp 35-37 
51 EVA: Engelsk i gymnasiale uddannelser, 2004 
52 Et eksempel på en ekstern/intern evaluering, hvor skolens indflydelse er betydeligt større er et ansøgt 
evalueringsprojekt under undervisingsministeriets efteruddannelses- og evalueringspulje, hvor Esbjerg Gymnasium 
indgår i et konsortium med 3 andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner og DIG, Syddansk Universitet om evaluering 
af lærer-team og samarbejdet mellem lærer-team og skolens ledelse. Projektet blev desværre ikke antaget.  
53 Harmon and Mayer: Organization Theory for Public Administration, 1989, 9, 10, 11, Her citeret efter Kurt Klaudi 
Klausen: Skulle det være noget særligt? Organisation og ledelse i det offentlige, Børsens forlag 2001, p 113 
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Figur III.2 Sammenhæng mellem læringsorden, evaluand,evalueringsspørgsmål og model54 
 

Orden Evaluand Evalueringsspørgsmål Løbende evaluering Slut-evaluering 
1.orden 
faktuel 
(K1) 

Elevens udbytte af læringen 
(out-put) 

Hvad har eleven lært 
om……? 

Test, skriftlige opgaver, 
elev-oplæg 
(formativ) 

Eksamen skriftlig, mundtlig 
(summativ) 

1. orden 
faktuel 
(K1) 

Elevens læreproces Hvordan har eleven 
arbejdet med at lære 
om……? 

Studiebog, 
portefolio,evaluerings-
samtaler (formativ) 

Opnået Studiekompetence? 
Gennemførelse/optagelse på 
videreg. Uddannelse 

1.orden 
faktuel 
(K1) 

Lærerens Undervisning 
 

Hvordan har 
undervisningsforløbet 
været med hensyn til 
,,,,, ,,,,, ,,,,,,  

Dialogisk samtale, 
brugerundersøgelse, 
Refleksion, supervision 

Elevernes resultater? 
Udtalelse fra supervisorer 
Brugerundersøgelser 

2.orden 
refleksiv 
(K2) 

Læring baseret på flerfaglighed 
(Almen st.fb) 

Hvordan anvender eleven 
de flerfaglige vinkler til 
refleksiv læring? 

Test, skriftlige opgaver, 
elev-oplæg, 
Dialogisk samtale 

Eksamen skriftlig, mundtlig 

2.orden 
refleksiv 
(K2) 

Lærerroller ved flerfaglig læring Hvordan tilrettelægges 
læreprocessen? 

Drøftelse i teamet, logbog, 
samtaler med ledelsen 

Årsrapport bl.a. baseret på 
Komparative analyser 

3.orden 
systemisk 
(K3) 

Lærer-team-arbejde som 
skoleudvilingsagent 

Hvor kan vi i et 
udviklingsperspektiv 
anvende erfaringerne fra 
lærerteamarbejdet? 

Drøftelse i teamet, 
samtaler med ledelsen 
 

Evalueringsrapport på basis af 
komparative analyser 

3.orden 
systemisk 
(K3) 

Flerfaglig undervisning som 
åbning til et nyt 
faglighedsbegreb 

Hvad viser den flerfaglige 
undervisning os som 
undervisere om 
begrænsningerne i vores 
faglighedsbegreb? 

Drøftelse i team og i 
faggrupper, drøftelse i 
faglige fora (de faglige 
foreninger) 

Evalueringsrapporter med 
oplæg til nyt indhold i 
efteruddannelsen 

4. orden 
meta-
systemisk 
(kultur) 

Evaluering af flerfaglig 
undervisning som 
konstituerende for ny 
strukturering af 
gymnasielæreruddannelsen  

Hvordan kan 
evalueringerne af den 
flerfaglige undervisning 
pege på indhold i et andet 
faglighedsbegreb? 

Diskussion i de faglige 
fora i og uden for skolen, 
og med universiteterne 

Omdefinering af 
gymnasiefaglighed, nye 
bestemmelser/nye 
uddannelser 

 
Figuren viser med al ønskelig tydelighed, at der er relevante evaluander nok at tage udgangspunkt i, 
og kompleksiteten understreger ligeledes behovet for en konsistent ramme til forankring af 
evalueringsindsatsen for at denne kan komme til at virke efter hensigten, og institutionen ikke skal 
sande til i uproduktive evalueringer.  
Samtidig viser figuren dog også, at evaluering vil kunne tænkes ind i et perspektiv, hvor 
underliggende niveauer anvendes som middel til at indhente erfaringer, som kan bruges på et højere 
niveau. Således kunne man tænke sig, at et evalueringsfelt som ”lærer-team-samarbejde”, som 
bygger på en række delevalueringer på niveau K1 på ét refleksionsniveau kan anvendes på først 
niveau K2 og efterfølgende på niveau K3 til organisationsudvikling. 
 
Tilbage bliver at undersøge det sidste aspekt af evaluering – al evaluering er pr definition vurdering 
og rummer et værdiperspektiv. Denne problematik vil blive diskuteret i det næste kapitel. 
 
 
 

                                                 
54 Denne figur er inspireret af både Dahler-Larsen: op.cit. pp 210, og Lars Qvortrup: det lærende samfund. 
Hyperkompleksitet og Viden,2001 passim samt Dale, Lars Erling: Didaktisk rationalitet –tre kompetenceniveauer i en 
moderne skole, Klim 2003. 
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 Kapitel IV. Den nødvendige værdi-forankring 

IV.1 Det institutionelle værdigrundlag 
Der er to aspekter af værdidiskussionen, som vil blive belyst i dette kapitel. Det første aspekt er det 
(de) værdi-sæt, som kan identificeres i kvalitets-bekendtgørelsen og i gymnasieloven og 
gymnasiebekendtgørelsen i relation til begrebet evaluering, det andet er det overordnede værdisæt, 
som er knyttet til Esbjerg Gymnasium.  
Værdi-elementet i eksplicit form fylder ikke meget kvalitetsbekendtgørelsen, idet denne først og 
fremmest ser sig selv som et redskab til at opfylde og sikre fastholdelse af reformernes intentioner. 
Begrebet værdigrundlag optræder slet ikke i gymnasiebekendtgørelsen og kun én gang i hele 
kvalitets-bekendtgørelsen, nemlig i § 1, stk 4, punkt 2, hvor der står: 
 

Stk. 4. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal til stadighed kunne 
belyse:  
2) sammenhængen mellem institutionens værdigrundlag og den valgte strategi for 
selvevaluering, 55 

 
Umiddelbart virker denne bestemmelse uforståelig eller i bedste fald meget tvetydig. Skal den 
forstås som udtryk for, at strategien for selvevaluering (det vil sige, hvordan man griber 
evalueringsopgaven an) skal udspringe af det af institutionen definerede værdigrundlag  - som der 
står i teksten - eller er det i virkeligheden sammenhængen mellem  værdigrundlaget og 
evalueringerne (dvs. genstanden for evalueringen, evalueringsspørgsmålene), der skal belyses via 
kvalitetsudviklingssystemet?  
Jeg vælger at tolke intentionen i bestemmelsen  således, at det er meningen, at systemet til 
kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal udformes i overensstemmelse med institutionens 
værdigrundlag eller med udgangspunkt i institutionens værdigrundlag. Andet giver ikke mening i 
forhold til evalueringsbegrebets indhold, jf.  kapitel III. 
 
Værdidiskussionen er imidlertid ikke afsluttet hermed, idet institutionens værdigrundlag, som f.eks. 
er udtrykt i institutionens målsætning, - herom senere – jo er indlejret i det værdisæt, som er 
gældende for typen af institutioner med den pågældende opgaveløsning, altså gymnasierne (og 
ungdomsuddannelserne under et)  
Følgelig er det relevant at undersøge, hvorledes dette værdisæt kan karakteriseres, også med henblik 
på at vurdere, om der kan komme skismaer mellem institutionstypens værdisæt og institutionens 
”eget” værdisæt. I lyset af de kommende store ændringer på gymnasieområdet, hvor både en 
indholdsreform og en styringsreform skal implementeres i løbet af meget kort tid, kunne det være 
nærliggende at forvente sådanne skismaer, hvis man ikke på den enkelte institution er tilstrækkelig 
bevidst herom. 
 
Som påpeget i flere undersøgelser56 er der flere rationaler på banen og flere diskurser i gang. På 
værdi-feltet og i relation til det reformerede gymnasium som selvejende institution med 
statstaxameterfinansiering  kan følgende værdisæt identificeres: 

                                                 
55 Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale 
uddannelser, § 1, stk 4.   
56 Jf. Glerup, J og Wiedemann, F: De ungdomsgymnasiale læringskulturer – udfordringer under krydspreds, 
Gymnasiepædagogik, nr. 18, febr. 2001, OU, Klausen, Kurt Klaudi: Skulle det være noget særligt? Organisation og 
ledelse i det offentlige, Kbh. 2001, Raae, P.H. og Abrahamsen, M: Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne I: 
Gymnasiepædagogik nr. 50, 2004, Ove Korsgaard: Kundskabskapløbet, uddannelse i samfundet, 1999,  
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Figur IV. 1. Karaktertræk ved marked, civilsamfund og stat som logikker og rationaler i forhold til 
fremherskende værdier. 
 
 
 ”markedslogik” ”civilsamfundslogik” ”Statslogik” 
Rationale Økonomisk rationale Socialt rationale Politisk rationale 
Overordnet værdisæt Konkurrence Samhørighed (fælles 

opgave) 
Mål-rationel handling 
(den vedtagne politik) 

Profil-begrebet Individualisme –
individuelt ”frit valg” 

Individualitet 
(mangfoldighed) 

Lige ret, retssikkerhed, 
standarder 

Taxa-meter Rationel ressource-
udnyttelse 
(profitmaksimering = 
overskudstænkning) 

Helhedstænkning og 
mulighed for 
prioritering –balance 

Moderniseret 
bevillingssystem 
(out-put-styring) 

Selveje Virksomhedstænkning 
– fusion –vækst 

Ansvar for helheden, 
forpligtelse overfor 
helhed og enkelt del 

Effektiv 
opgaveløsning, nær-
demokrati 

Kvalitet Vækst og overskud Innovation og 
traditionsforankring –
balance 

Out-put-kontrol,  
National standard 

Evalueringsbegrebets 
hovedvægt 

Kontrol –test og 
objektive 
måleparametre,  

Udviklingsagent og 
sikkerhedsnet under 
helheden, social 
ansvarlighed og 
indflydelse 

Kontrol og sikring af 
standard, monitorering, 
demokratisk kontrol 

Evalueringsform Bruger-orienteret 
evaluering, bench-
marking 

Deliberativ 
demokratisk 
evaluering 

Virkningsevaluering, 
Mål-opfyldelses-
evaluering 

 
 
Elementer af  disse 3  logikker kan spores i gymnasiereformen og kvalitetsbekendtgørelsen, og det 
er karakteristisk, at de er mere eller mindre overlejrede i hinanden. Dette kan dels ses som mangel 
på konsistens (sjusk), men jeg mener snarere, det skal fortolkes som en afspejling af det politiske 
kompromis om reformen , den position ”hvor kampen om diskurserne endte”. Diversiteten kan ses 
som udtryk for, at reformerne er udspændt mellem disse forskellige værdisæt og rationaler. Politik 
er i sit udtryk i et pluralistisk demokrati sjældent fuldstændig stringent og konsistent, og jeg finder, 
at Klaudis vektortænkning er en udmærket metafor til illustration af disse kæmpende logikkers 
skiftende ”magt” i samfundet og i uddannelsesdiskursen.57  
 
Ikke desto mindre må det på institutionsniveau være ambitionen, at selv-evalueringssystemet for at 
være konsistent og stringent må søge sit eget værdisæt afklaret, hvis det færdige resultat ikke skal 
”stritte i alle retninger” og dermed blive inkonsistent. Som minimum må der etableres en accept af,  
hvornår  og hvorfor perspektivet skifter eller af vægtningen mellem de tre paradigmer.  
 
 
 
 

                                                 
57 Klaudi: op. cit, pp 117-148 samt Ove Korsgaard: uddannelseskapløbet. Uddannelse i videnssamfundet, 
Gyldendal 1999 
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IV. 2 Esbjerg Gymnasiums værdigrundlag 
Esbjerg Gymnasiums overordnede målsætning er (2003) formuleret således 58:     
 
Figur IV.2. Den overordnede målsætning for Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 
 

 
Esbjerg Gymnasium og HF 

 
Skolens overordnede målsætning 
 
Esbjerg Gymnasium er et 3-årigt gymnasium og et 2-årigt hf-kursus, der tilbyder særlige 
uddannelsesforløb for elever på Team-Danmark, Musikalsk Grundkursus og Grøn (landbrugs) 
Linie, ligesom skolen har særlige aktiviteter indenfor det internationale område. 
 
Esbjerg Gymnasium & HF bestræber sig på at anvende sine ressourcer med det formål at give 
elever og kursister de bedste betingelser for at udvikle sig fagligt, menneskeligt og socialt og 
således forberede dem til en tilværelse som aktive borgere i det samfund, de skal leve i og sætte 
deres præg på. 
 
Esbjerg Gymnasium & HF bestræber sig på at fremstå som et uddannelsessted, der kendetegnes ved 
mangfoldighed i henseende til mennesker og tilbud. 
 
Vi lægger vægt på at eleverne og kursisterne: 
 
- værdsættes, møder forståelse og lydhørhed og får styrket selvtilliden for at kunne  møde deres 
medmennesker med samme indstilling 
 
- møder store udfordringer, som kan udvikle deres evner og talenter på det intellektuelle, 
kunstneriske og kreative område 
 
- møder konsekvente krav om deres forpligtelse som aktive deltagere i undervisningen 
 
- bidrager til fællesskabet på skolen med deres egen aktive indsats og individuelle ansvarlighed 
 
 
 
Statsrationalet og civilsamfundsrationalet er de to dominerende rationaler, om end også 
markedsrationalet stikker næsen en lille smule frem, idet der i præambelen lægges vægt på de 
mange muligheder og de mange tilbud til den enkelte. 
 
Skolen er sig altså tydeligt sine ”markedsmuligheder” bevidst, men kobler disse til eksplicitte 
civilsamfundsværdier som fællesskab, mangfoldighed og plads til den enkelte inden for et 
forpligtende fællesskab, som alle bør være aktive bidragydere i. Statsrationalet ses i henvisningen til 
den fremtidige opgave som aktiv borger i samfundet (ikke bare det nationale, men også det globale 
verdenssamfund), bevidstheden om ressourceanvendelsen, samt i understregningen af, at det ikke er 
                                                 
58 sidst revideret 2003, jf. publikationen:  Ribe Amt: institutioner på undervisningsområdet p 55, Ribe Amt 2003 
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”gratis”, men at eleven vil blive mødt med ”konsekvente krav om deres forpligtelse som aktive 
deltagere i undervisningen”. Det ses således, at de tre tidligere identificerede rationaler for 
institutionstypen ”gymnasiale uddannelser” også genfindes i Esbjerg Gymnasiums overordnede 
målsætning, i 2003  med tydelig dominans af civilsamfundsrationalet og statsrationalet. 
 
Derfor må hovedkonklusionen blive, at i den konkrete udformning af ”systemet til kvalitetssikring 
og resultatvurdering” vil flere værdi-sæt (paradigmer) spille både sammen og op mod hinanden, og 
kunsten vil være, at få de enkelte elementer til at spille logisk og stringent sammen, således at der er 
”kontingent stringens og stringent kontingens” , jf. følgende figur: 
 
Figur IV. 3 Samspillet mellem kontingent stringens og stringent kontingens –efter Dahler-Larsen.59 
 
Kontingens på makro-niveau     Stringens på makroniveau 
 
 
      
 
 
Kontingens på mikro-niveau  Stringens på mikroniveau 
 
 
Dahler-Larsen formulerer opgaven således: 

 
” Den aktive perspektivisme sætter de to niveauer og de to principper i aktivt samspil. 
Hvis man stringent holder sig til et bestemt paradigme på makroniveau, er det stadig 
sundt at redegøre for dette paradigmes kontingente konstitutionsbetingelser…. Hvis 
der arbejdes stringent med et bestemt paradigme, er det sundt at forholde sig til de 
metodiske muligheders kontingens inden for dette (givet paradigmet er nogle metoder 
rimelige, andre ikke). Men hvis en bestemt metodisk tilgang er valgt, bør dens 
anvendelse være stringent. Stringent metode på mikroniveau kan være den bedste 
medicin mod at overse de fænomener, som nødvendiggør en revision af de 
begrebslige forforståelser, man allerede har.”60 

 

                                                 
59 Peter Dahler- Larsen: at fremstille kvalitative data, Syddansk Universitetsforlag 2002 p. 103 
60 Ibid. p 103  



 30

Kapitel V. Et sammenhængende selvevalueringssystem til Esbjerg Gymnasium? 
 
Med udgangspunkt i figur III.2 i kapitel III over evaluander på de forskellige niveauer søges i dette 
kapitel givet et bud på, hvorledes kvalitetsbekendtgørelsen konkret kan omsættes til praksis på 
Esbjerg Gymnasium. Det siger sig selv, at der er tale om et af mange mulige bud, og at dette som 
udgangspunkt skal drøftes og forhandles på mange niveauer i organisationen.61 Modellen skal 
afprøves på andres virkelighedsopfattelse og antageligvis justeres på en række felter, inden den 
”søsættes” for derefter at skulle revideres og justeres løbende fremover. Også evalueringsstrategi 
kan betragtes i de 5 strategiperspektiver, jf. Mintzberg62 . 
 

V.1 Evaluering af læringsaktiviteter af 1. orden 
 
Figur V.1 :Evaluering af de enkelte undervisningsforløb i alle fag -evaluering af 1.orden 
 
orden 
 

Evaluand 
 

evaluator metoder 

K1 Elevens læring i det enkelte 
undervisingsforløb/fag 
(”det lærte”)  

læreren Karaktergivning 
Tests, 
Skriftligt arbejde 
Mundtlig fremlæggelse 
Andre former63 
summativ 

K1 Elevens læring i det enkelte forløb som del af 
en større helhed. (progressionen) 
(”kompetencerne”) 

Lærer & elev Aftales mellem lærer og elev (er) 
f.eks. Samtale 
Portefolio 
Formativt sigte 

K1 Det enkelte undervisningsforløb 
(lærerens ”produkt”)  
 

Lærer og elev 
 

Aftales mellem lærer og elev (er) 
f.eks. 
Spørgeskema 
Samtale 
Formativt sigte 

 
 
Skemaets evalueringsprocesser gennemføres løbende i forbindelse med hvert enkelt 
undervisningsforløb, jf. STX-bekendtgørelsen, § 107, stk. 3 og § 108 . Eksemplerne 1-3 vil oftest 
skulle evalueres synkront, men netop derfor er det vigtigt at påpege eksistensen af de 3 forskellige 
genstande for evalueringen (evaluander). Evalueringserfaringerne anvendes ud over det summative 
også i både elevens refleksion over sit fortsatte læringsforløb og i lærerens refleksion over sin 
videre undervisningspraksis. 
 
 
 
 

                                                 
61 Jf. den forhandlede ledelse Dorthe Pedersen (2004), Stacey’s definition på ledelsens rolle (2003),  Majken Schultz om 
positive fortællinger og myter (2004) 
62 Strategy as Plan, ploy, patttern, position and perspective, fra Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic 
Planning, 1994, kapitel 1: Planning and Strategy,  
63 Jf. Torben Spanget Christensens empiriske undersøgelse af forsøg med andre evalueringsformer, i ”Integreret 
evaluering – en undersøgelse af   den fagligt evaluerende lærer-elev-samtale som evalueringsredskab i gymnasial 
undervisning,  PHD-afhandling  , DIG, Syddansk Universitet, 2004 
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V.2 Evaluering af læringsaktiviteter af 2. orden 
 
Den efter min vurdering kvalitativt største nydannelse i gymnasiereformen, det flerfaglige 
samarbejde, som introduceres allerede i grundforløbet, er jf. gymnasiebekendtgørelsen også 
omfattet af evalueringsforpligtelsen64 . Undervisningsforløb, som bygger på flerfagligt samarbejde 
rækker i kompleksitet ud over K1- niveauet, idet målet med disse aktiviteter er, at eleven opnår en 
læring, som rækker ud over det umiddelbare anvendelsesniveau og opnår kompetencer i at 
samtænke forskellige fags tilgangsvinkler i forbindelse med arbejdet med komplekse flerfaglige 
problemstillinger. Studieplanen kan ses som den organisatoriske ramme omkring elevens læring og 
lærernes undervisning, og STX-bekendtgørelsen nævner direkte denne som omfattet af 
evalueringen.65  Evalueringensaktiviteten placeres derfor i samme ramme, som de aktiviteter, 
studieplanen rammesætter. 
 
Eksempler på de afledte evalueringsaktiviteter følger i det næste skema: 
 
Figur V.2: evalueringsaktiviteter på K 1- 2-niveau 
 
orden 
 

Evaluand 
 

evaluator Metoder 

K1 Elevens læring i de flerfaglige 
undervisningsforløb – almen sprogforståelse, 
naturvidenskabeligt grundforløb, 
almenstudieforberedelse 
(”det lærte”)  

Ad hoc -teamet66 Karaktergivning 
Tests, 
Skriftligt arbejde 
Mundtlig fremlæggelse 
Andre former 
Summativ 

K2 Elevens læring læring i de flerfaglige 
undervisningsforløb – almen sprogforståelse, 
naturvidenskabeligt grundforløb, 
almenstudieforberedelse 
(”kompetencerne) 

Ad-hoc-teamet & 
elev 

Aftales mellem team og elev (er) 
f.eks. Samtale 
Portefolio 
 
Formativt sigte 

K2 Det enkelte flerfaglige undervisningsforløb 
(ad-hoc-teamets ”produkt”)  
 

Ad hoc-team og elev 
Ad-hoc-team alene 
 

Aftales mellem team og elev (er) 
f.eks.:  
Spørgeskema 
Samtale 
Formativt sigte 

K2 
 

Studieplan og kompetencemål 
- anvendelse af forskellige arbejdsformer 
- progressionen 
- målopfyldelse  
 

Studieretningsteamet 
og klassen 
Studieretningsteamet 
og ledelse 

½-årlig evaluering på baggrund af 
delevalueringerne fra adhoc-team 
og lærere i øvrige fag 
summativ/formativ 

 
 

V. 3 Evaluering af læringsaktiviteter af 3.orden  
De evalueringsaktiviteter, som indtil nu er identificerede, er alle begrundede i STX – og HF-
bekendtgørelserne, men kvalitetsbekendtgørelsen gældende for de 4 gymnasiale 
                                                 
64 STX-bekendtgørelsen § 107, 109, bilag 8, kapitel 4, bilag 9, kapitel 4, bilag 44, kapitel 4 
65 STX-bekendtgørelsen, § 107 
66 ad-hoc-teamet : definitionen bruges om de lærere, som i den konkrete flerfaglige sammenhæng underviser eleven. 
Denne organisatoriske enhed er altså ikke identisk med studieretningsteamet, men der kan godt være personoverlap. 
Studieretningsteamet er et fast team på 3-4 personer, som har ansvaret for den overordnede planlægning og 
koordinering af klassens studieforløb hele vejen igennem forløbet. Klassens øvrige lærere udgør et lærernetværk 
omkring studieretningsteamet og kan i skiftende konstellationer indgå i ad-hoc-team. Se bilag 2 med model over team-
strukturen på Esbjerg Gymnasium. 
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ungdomsuddannelser under ét pålægger institutionerne at systematisere og opsamle den indsamlede 
viden og anvende den på et organisationsforandrende niveau, således at man i disse tilfælde kan 
anvende begrebet 3.ordens læring, eller systemisk læring.  
Det er en nydannelse i den gymnasiale uddannelsestænkning, at institutionen forpligtes til at arbejde 
på dette niveau, og at der stilles grav om en systematiseret  indsats. 
 
I nedenstående skema vil en række af aktiviteter af denne type blive identificeret. Flere vil uden 
tvivl dukke op i takt med at reformerne implementeres, og en ny praksis begynder at tegne sig. 
Kvalitetsbekendtgørelsen angiver ikke specifikt hvilke områder, som skal dækkes af den 
systematiske selvevalueringsindsats, idet der om ”evaluanden ” i § 1, stk.  4 blot står  ” hvordan 
institutionen gennemfører selvevalueringen på de af institutionen valgte nøgleområder”67 
 
Figur V.3: evalueringsaktiviteter på K 3-niveau 
orden 
 

Evaluand 
 

evaluator Metoder 

K 2-3  Lærer-team-arbejdets organisering i ad-
hoc team og studieretningsteam med 
tilhørende netværk 

Fagligt-pædagogisk Udvalg 
(FPU) eller ekstern evaluator, 
f.eks. DIG eller EVA  

Kvalitative undersøgelser 
(deliberativ demokratisk  
evaluering) eller 
virkningsevaluering 

K2-3 Lærer-team-arbejde som skoleudviklings-
agent 

Skoleudviklingsudvalget Deliberativ demokratisk 
evaluering 

K2-3 Fra elev til studerende – 
Progression i undervisningen 
Anvendelse af  forskellige arbejdsformer 

Fagligt-pædagogisk Udvalg 
(FPU) eller ekstern evaluator, 
f.eks. DIG eller EVA 
 

Virkningsevaluering, 
Brugerorienteret evaluering 
(elever, interessenter uden for 
skolen) 

K2-3 
 

 Flerfaglig undervisning og lærernes 
kompetenceudvikling 
 

Fagligt-pædagogisk Udvalg 
(FPU) eller ekstern evaluator, 
f.eks. DIG eller EVA 

Brugerorienteret evaluering 
(lærerne, eleverne) 
virkningsevaluering 

K2-3 Udbud og sammensætning af 
studieretninger 

Skoleudviklingsudvalg Brugerorienteret evaluering 

K2-3 Skolekulturen som understøtter af skolens 
værdisæt 

Skoleudviklingsudvalg Deliberativ demokratisk 
vurdering 
Brugerorienteret evaluering 

K2-3 Mål-styring i fagene og studieplanens 
omfang, undervisningens tilrettelæggelse 
som understøttende uddannelsernes 
formål 

Fagligt-pædagogisk Udvalg 
(FPU) eller ekstern evaluator, 
f.eks. DIG eller EVA 

Virkningsevaluering 
Mål-opfyldelsesevaluering 

K2-3 Skolens organisationsplan som ramme 
om uddannelserne 

Skoleudviklingsudvalget Deliberativ demokratisk 
vurdering 
Brugerorienteret evaluering 
virkningsevaluering 

 

V. 4 Organisatorisk forankring af selvevalueringen i organisationen 
Kravene i kvalitetsbekendtgørelsen om systematisk selvevaluering nødvendiggør nogle refleksioner 
over, hvorledes organisationen evt. skal omorganiseres for at kunne løfte opgaven. Som 
organiseringen er i dag68 vil der skulle nogle justeringer til for at sikre, at visse dele af evalueringen 
ikke bliver for tilfældig eller falder ”ned mellem flere stole” Det bliver især forbindelsen mellem 
K2 og K-3- niveauet, som bliver nyt at skulle håndtere, mens den empiriske analyse i kapitel II 
viste, at aktiviteterne på K3-niveau i sig selv ikke er nye for institutionen.  
 
 
                                                 
67 Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatvurdering, §1, stk. 4 
68 jf. bilag 3 – organisationsplan for Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 
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De 2 særligt nye træk er: 
• Den systematiske dokumentation – og dokumentationsopsamling 
• Anvendelsen af evalueringsresultater på hold- og klasseniveau på organisationsniveau 

 
Forskningserfaringer peger som nævnt , (jf. kapitel III) på, at stærk ledelsesmæssig opbakning og 
lille grad af specialisering af evalueringskompetencen giver den bedste sikring af, at 
evalueringsresultaterne anvendes i organisationen, og at der udvikles en egentlig selv-
evalueringskultur.69  Tilstræbes dette – og det vil i mit perspektiv være det optimale – skal den 
nuværende organisationsplan stort set fastholdes, og selvevalueringen skal integreres heri, uden at 
der skal etableres en særlig afdeling eller ”evalueringscenter”, endsige ”en kvalitetschef”. Der skal 
fortsat være mulighed for åbne diskussioner, skæve vinkler og  utraditionelle evalueringsformer, 
men skolen skal netop ved at sikre en forankring af selvevalueringen på de rigtige niveauer sikre, at 
evalueringen bliver anvendelig, bliver anvendt og bliver synlig både i og uden for organisationen. 70 
 
Det næste skridt i arbejdet bliver derfor i det kommende efterår (2005) i en særligt nedsat 
arbejdsgruppe at gennemdrøfte de mange praktiske aspekter af evalueringsarbejdets forankring. I 
denne sammenhæng kunne der passende tages udgangspunkt i det i gymnasieskolen kendte 
paradoks 
 

Alle skriger på vidensdeling og erfaringsspredning, men ingen benytter sig 
tilsyneladende af det i praksis. 

 
På Esbjerg Gymnasium har dette ”råb” været så udtalt i PR i forbindelse med drøftelse af 
udviklingsarbejde, at det ligefrem blev gjort til en del af handlemålene at sikre denne vidensdeling. 
Det vækker derfor stor undren, når man i kølvandet på succesfyldt og velgennemført forsøgsarbejde 
med nye undervisningsformer og flerfagligt samarbejde, hører en af de implicerede lærere (som 
virkelig har noget at dele ud af) syrligt kommentere, ”nå, nu kommer de pludselig og vil have 
kopier af vores projekter” (underforstået ” hvorfor kom de ikke før, mens vi var i gang” og ”så de 
bare kan kopiere dem og slippe let om ved det”) 
 
En mulig organisationsplan, der kan rumme alle de ovennævnte aspekter, og som samtidig tager 
afsæt i den eksisterende organisation, kunne se således ud:

                                                 
69 jf. Peter-Dahler-Larsen: Selvevalueringens hvide sejl, p ”Evaluering forplanter sig i form af en udbredt 
”evalueringskultur”, ikke i form af særskilte medarbejdere eller særskilte roller. Selvevalueringen er genuin og opleves 
som sådan. Ledelsen medvirker til at fastholde evalueringsaspektet som en integreret men ikke uddifferentieret del af 
hele skolens arbejde og udvikling. I felt 3 ses tydeligt, at ledelsen kan medvirke til at støtte evaluering også på andre 
måder end gennem tildeling af ressourcer til en særlig opgave eller en særlig rolle. I stedet støttes generelt en 
evalueringskultur præget af åbne diskussioner, eksperimenter og udviklingsparathed.” ( p 36) 
70 De samme elementer understreges i EVA’s nyeste publikation: Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium, Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2005, p 30-32  
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Figur V.4 : Organisationsplan vedr. selv-evaluering, resultatvurdering og kvalitetsudvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoleudviklingsudvalget:  
består af: 1-2 fra ledelsesgruppen 
 3-4 lærere,  

1 TAP-repræsentant (sekretær) 
 1-2 elever  
opgaver:  udpeger særlige evalueringsområder, udpeger evaluator (intern/ekstern) 
 fastlægger nye mål-sætninger/ handlemål (kvalitets- og udviklingsmål) 
 fastlægger særlige pædagogiske indsatsområder 
 fastlægger efteruddannelsesstrategi for personalet 

Fagligt –pædagogisk udvalg (FPU):  
består af: 1-2 fra ledelsesgruppen 
 3-4 lærere, 1-2 elever 
 1 sekretær tilknyttes med dokumentationsopgaver som arbejdsområde 
opgaver: opsamling af dokumentation – nødvendige nøgletal til afspejling af målopfyldelse 
 systematisering af erfaringer – , journalisering og kondensering af resultater 
 udpegning af relevante pædagogiske indsatsområder til Sk-udvalget 
 tilrettelæggelse /gennemførelse af særlige evalueringer (hvis udpeget evaluator) 

udarbejdelse af  ramme- og opgavebeskrivelser (f.eks. for projektarbejde, 
evaluering af  flerfaglige undervisningsforløb)

Klasse 1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolens øvrige klasser: 
Organiseres som 1a 
 

Studieretningsteamet: 
Indsamler erfaringer fra ad-hoc-teams og lærere 
Indsamler erfaringer fra eleverne 
Udarbejder: Evaluering af studieplanen 
Drøfter: evalueringen med ledelse 
Giver feed-back til klassens lærere og elever 

AS-
team 

Asp.-
team 

Nat.gr
-team 

Fag 1, f.eks. dansk

Fag 2 f.eks. matematik

Fag 3 f.eks biologi

Fag 4 f.eks idræt

Alle steder evalueres og  der 
rapporteres til 
Studieretningsteamet  

Bygningsudvalg 
Aktivitetsudvalg 
Ad hoc-udvalg 
Studievejledningen 
Afleverer 
dokumentation til FPU 
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Dokumentationsopsamlingen tænkes baseret på en form for elektronisk journal, som gradvist vil 
kunne udbygges år for år, og hvor designet skal være så fleksibelt, at det løbende kan justeres og 
udbygges. 71 
§ 5 i kvalitetsbekendtgørelsen giver undervisningsministeriet hjemmel til at bestemme både format 
og indhold i oplysninger, som man måtte ønske indberettet fra skolen, ligesom der her også er 
hjemmel til at pålægge skolen andre evaluander end dem, skolen selv har besluttet at arbejde med.72 
Sidstnævnte tolker jeg som et udtryk for, at man fra undervisningsministeriets side fortsat ønsker at 
”kunne trække i nødbremsen”, såfremt det viser sig, at evalueringsarbejdet på institutionerne ikke 
lever op til forventningerne om at kunne levere den nødvendige dokumentation for at uddannelserne 
lever op til uddannelsesmålene. Yderligere giver nævnte bestemmelse mulighed for at indhente 
oplysninger, som muligvis ikke anses for relevante på institutionsniveau, hvorimod de kunne 
tænkes at være det på nationalt niveau, f.eks. i forbindelse med en bench-marking med andre landes 
ungdomsuddannelsessystemer. 
 
Overfor det oplagte behov for en eller anden form for ramme til at håndtere de nye krav står 
risikoen forbundet med, at evaluering i en organisationaliseret form kan have en række mulige 
negative følger, som påpeget af Dahler-Larsen  i 2001.73  
 Af mulige risici peger Dahler-Larsen på: 

• Evaluering fordrer i sig selv organisation 
• Evaluering kan blive en abstraktion (dekoblet fra virkeligheden) 
• Evaluering befordrer standardisering ( og dermed mulig trivialisering ) og ”teaching- to –

the-test-adfærd” 
 
Der skal til stadighed balanceres mellem yderpositionerne hykleri (symbolsk ”laden som om –
evaluering”) og regulær dekobling ( at resultaterne ikke anvendes i organisationen og at de 
”væsentlige” evalueringsspørgsmål ikke stilles ), samtidig med at organisationen skal adaptere 
evalueringskulturen uden dog at lade sig kolonisere af den. I sandhed en vanskelig opgave. 

                                                 
71 Netop betragtningen om, at evalueringen på alle niveauer også er en løbende læringsproces nødvendiggør fleksibilitet 
og plads til kritisk refleksion  i konceptet, jf. Yrjö Engeström: Den nærmeste udviklingszone som den basale kategori i 
pædagogisk psykologi, i Mads Hermansen (Red): Fra læringens horisont. – en antologi. Forlaget Klim 1998, pp 111- 
148. 
72 Undervisningsministeriet; Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatvurdering, § 5, stk. 1-3 
73 Organisationalisering af evaluering p 79- 94 i Dahler-Larsen & Kroghstrup, Hanne: tendenser i evaluering, Odense 
Universitetsforlag 2001 
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Kapitel VI. SWOT-analyse , udfordring af selvevalueringsmodellen 
 
Som redskab til at kommentere og vurdere den fremlagte selvevalueringsmodel vil jeg i dette 
kapitel underlægge modellen en SWOT-analyse.74 Det kan overfor dette indvendes, at SWOT-
analysen er udviklet til at arbejdede med strategisk udvikling, men det ministerielle krav til 
etablering af et system til selvevaluering kan som sådant jo udmærket anskues som en overordnet 
strategi til ændring af gymnasiekulturen i retning af en organisationskultur med mere fokus på 
resultatopfølgning, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på basis heraf. Ved at anvende denne 
analysemetode sætter jeg mig så at sige ind i den ministerielle optik og søger at anskue 
evalueringssystemet fra denne vinkel, men stadig med udgangspunktet lagt på organisationsniveau. 
Det er således ikke mit ærinde i denne sammenhæng på baggrund af analysen at vurdere, hvorvidt 
selvevalueringsmodellen på system (eller lands)-niveau vil kunne vil kunne sikre skabelsen af en 
stærkere evalueringskultur. 
 
En anden indvending mod anvendelsen af SWOT-analysen er, at den udspringer af en 
organisationsteoretisk opfattelse, som tager udspring i et teknisk rationelt perspektiv75. Ideelt set 
skulle man på baggrund af analyseresultaterne efterfølgende kunne vælge den mest rationelle 
strategi og ændre strategiforslaget på de punkter, hvor det er svagt eller utilstrækkeligt. 
Organisationsteoretisk forskning har for længst dokumenteret, at så enkelt forholder det sig ikke, jf. 
Mintzberg’s meget mere differentierede strategi-begreb76  og Ralph Staceys insisteren på, at 
organisationer skal forstås som en række af komplekse responsive processer, hvor 

” no manager can stand outside an organisation and choose how it is to operate”77 
       
Jeg vælger altså helt bevidst at skifte perspektiv, jf. den aktive perspektivisme behandlet i kapitel III 
og IV af følgende grunde: 

• En SWOT-analyse vil (inden for sit begrænsede perspektiv) kunne skærpe min egen for-
forståelse af den selvevalueringsmodel, jeg har udarbejdet 

• En SWOT-analyse vil kunne udpege nogle åbenbare svaghedspunkter, som fordrer en 
særlig i-talesættelses – indsats, hvis evalueringsmodellen skal indoptages i organisationen 

• En SWOT-analyse vil være et redskab til udbredelse og videre drøftelse af 
selvevalueringsmodellen, fordi den skaber overskuelighed. 

Samtidig vil jeg være (og gøre mine diskussionspartnere, hvem de end måtte være) opmærksom på 
modellens svagheder 

• Det ovennævnte teknisk rationelle perspektiv 
• Analysen tenderer at reproducere viden (fordi den ikke udfordrer sit eget system) 
• Analysen tenderer at reproducere konstruktørens (i dette tilfælde mine) ”blinde pletter” 

VI. 1 Analyseresultatet 
 
Med disse forbehold in mente vil jeg udfordre den fremlagte selvevalueringsmodel med en SWOT-
analyse og prøve at indkredse evalueringssystemets  styrker (Strenghts), svagheder (Weaknesses), 

                                                 
74 En kort introduktion til SWOT-analysen findes i: Bakka og Fivelsdal: Organisationsteori, struktur, kultur, processer, 
Handelshøjskolens forlag, 1998 pp 253-254. Derudover bygger min viden om modellens konkrete 
anvendelsesmuligheder og problemfelter på et oplæg fra 2 medstuderende  (Jens Bernhart og Annegrete Larsen) på 
masteruddannelsen, modul 3 efterår 2004. 
75 Modellen er oprindeligt udviklet i 1960’erne af den amerikanske organisationsforsker og konsulent Kenneth 
Andrews. 
76 De 5 P’er, jf. kapitel V 
77 Stacey, Ralph D: Strategic Management and Organisational Dynamics, Prentice Hall, 2003, p 416 



 37

muligheder (Opportunities) og trusler (Threats). 
 
Figur VI.1. SWOT-analyse: System til selvevaluering på Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 
 
 

Styrker Muligheder 
• Modellen er inkrementel ∏ vokser ud af 

en eksisterende praksis med at målsætte 
og resultatvurdere (jf. kapitel II) 

• Modellen er operationel og kan integreres 
i den eksisterende organisationsstruktur 

• Modellen styrker FPU (som i dag står lidt 
svagt i ”udvalgshierarkiet”) med et 
væsentligt nyt opgavefelt. 

• Modellen sikrer, at  ejerskabet til 
undervisnings, studie og træningsrummet 
forbliver hos dem, der opererer i rummet, 
nemlig lærere og elever. 

• Modellen indeholder den nødvendige 
systematik til at kunne leve op til 
kvalitetsbekendtgørelsens krav om 
systematisk dokumentation. 

• Modellen sikrer at alle 7 aspekter af 
evaluering (jf. kapitel III) er inddraget og 
afbalancerer hinanden 

• Modellen sikrer ledelsesmæssig 
bevågenhed og opbakning og udbredelse 
af evalueringsarbejdet på alle niveauer i 
organisationen (jf. kapitel V) 

• Modellen sætter fokus på evaluering – 
italesætter en ny praksis og giver dermed 
øget refleksion over egen 
undervisningspraksis hos lærerne. 

• Modellen skaber større helhedsforståelse 
blandt både lærere, elever og ledelse 

• Modellen underbygger forståelsen for 
skolens værdigrundlag  

• Modellen kan medvirke til at synliggøre 
skolens profil 

• Modellen kan synliggøre skolens 
udviklingspotentialer og kan dermed 
medvirke til at sikre skolens fremtidige 
eksistens 

• Modellen giver nye muligheder for 
kompetenceudvikling på 
evalueringsområdet for både lærere og 
administrativt personale 

 
 
 

Svagheder Trusler 
• Modellen er måske ikke radikal nok til at 

sætte tilstrækkelig fokus på alle de 
identificerede 3 aspekter på 
lærer/elevniveau (jf. kapitel V) 

• Modellen gør det vanskeligt for ledelsen 
umiddelbart at identificere 
”evalueringssvigt” nede i kæderne (f.eks. 
i undervisningen i de enkelte fag) 

• Modellen kræver et vist ledelsesmæssigt 
”erindringsarbejde” i forhold til lærerne, 
således som det i dag kendes i 
forbindelse med andet ”pligt-arbejde” 
(pensumindberetniner, karakterer osv.) 

• evaluering skaber i sig selv organisation 
(jf. kapitel V) 

• Modellen forudsætter en vis 
evalueringsmæssig ekspertise – er den til 
stede og tilstrækkeligt bredt funderet? 

• Modellens store uddelegering med 
selvvalg af metoder betyder, at der må 
forudses en vis vanskelighed i forhold til 
viderebearbejdning af  data på 
organisationsniveau (FPU)  

• Institutionalisering af evaluering har en 
række kendte bivirkninger (jf. kapitel V) 
hvordan undgår vi dem? 

• Er udsagn og konklusioner valide med de 
valgte evalueringsmetodikker og er 
evalueringsarbejdet håndværksmæssigt 
solidt udført?(jf. kapitel III) 

• Hvordan undgår institutionen at ”sande 
til” i indsamlede data, som kan ikke 
anvendes? 
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VI. 2 Kommentar til SWOT-analysen 
 
Umiddelbart viser analysens display, at der er nogenlunde balance mellem de 4 felter, og jeg vælger 
at lade de oplistede punkter stå uden yderligere detailkommentar. Overordnet kan analysens udfald 
fortolkes på flere måder: 
 

• Med det teknisk rationelle perspektiv som udtryk for balance i analysen/vurderingen af 
evalueringsmodellens styrker, svagheder, trusler og muligheder ( = redelig videnskabelig 
analyse i det perspektiv) 

• Med det konstruktivistiske processuelle perspektiv som udtryk for, at der hos undertegnede 
som analysens ophavsmand er en for-forståelse af organisationen, som peger på, at 
konfliktløsning, forhandling og ”mulig dekobling” hos visse subkulturer opfattes som 
grundvilkår, der skal håndteres. 

 
Jeg vil lade de identificerede felter (positive som negative) indgå i den afsluttende diskussion, hvor 
”take-off-positionen” (kapitel II), evalueringsovervejelserne (kapitel III), skolens værdier (kapitel 
IV) og selv-evalueringsmodellen (kapitel V) sammenfattende vurderes i et forsøg på at udfordre 
valget af handleforskrift (selv-evalueringsmodel), inden det derefter overgives til sin videre sejlads 
ind i organisationens mange subkulturer.    
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Kapitel VII. Afsluttende diskussion 
 
Trådene søges i dette kapitel afslutningsvis forbundet i en diskussion af afhandlingens indledende 
”undrende spørgsmål”, ”hvordan kan den fremlagte selvevalueringsmodel blive en positiv 
udviklingsspiral og stimulere til skoleudvikling?” – hvad der jo er en af intentionerne med 
kvalitetsbekendtgørelsen. Som rammesætning for denne diskussion  anvendes et symbolanalytisk 
perspektiv, idet den  fremlagte selvevalueringsmodel sættes ind i sin kontekst – Esbjerg 
Gymnasium anno 2005 – Det er mit håb, at konfrontationen mellem model (selvevalueringssystem) 
og kontekst kan bidrage til at belyse yderligere vigtige aspekter og afdække ”mening” i den valgte 
model, som ikke ud af en kontekstuafhængig betragtning af modellen nødvendigvis er indlysende. 

VII. 1 Det symbolanalytiske kulturperspektiv 
Som perspektiv for beskrivelse af konteksten (Esbjerg Gymnasium anno 2005) har jeg valgt det 
symbolanalytiske perspektiv frem for den funktionalistiske kulturanalysemodel (Schein78) af flere 
grunde. Majken Schultz79 har afprøvet begge perspektiver og når i sin sammenligning frem til, at 
det symbolanalytiske kulturanalyseperspektiv kan pege på interessante felter med et relativt 
begrænset data-sæt, når visse vigtige forudsætninger er opfyldt. Det gælder især forudsætningen om 
indblik i kulturen, dvs. en ”forforståelse”, som sætter analysens ophavsmand i stand til ”at få øje 
på” vigtige signaler i kulturen og efterfølgende fortolke dem, så det giver mening. 
Omkostningssiden er naturligvis også af afgørende betydning, idet kulturanalysen ikke er 
afhandlingens hovedformål, men derimod tænkt som en mulig ramme til at spejle den fremlagte 
handlingsforskrift i.  
 
I forhold til håndtering af udviklingsprocesser og håndtering af forandring i organisationen peger 
Majken Schultz 80 på, at 
” Symbolismen peger på forskellige indgange til at iagttage udviklingsprocesser i organisationen, 
der udnytter kendskabet til kulturens symbolske processer.”(p 125) 
 ….. 
”Den symbolske kulturfortolkning tager udgangspunkt i de associerede relationer imellem 
kulturens forskellige symboler, og søger at igangsætte udviklingsspiraler igennem bevidst 
udnyttelse af sammenhænge i kulturen” (p 154) 
…… 
” Symbolismen udvider repertoiret af handlemuligheder og rummer kimen til en overskridelse af 
den eksisterende kulturs verdensbillede” (p 155) 
 
Sammenfattende synes det symbolanalytiske kulturperspektiv således at kunne være en anvendelig 
nøgle til at afprøve det fremlagte selvevalueringskoncept. 
 

VII. 1. 1 Paradokser som udgangspunkt  
Det symbolske perspektiv har et særligt fokus på paradokser i kulturen, idet disse selv-refererende 
modsætninger inden for systemet peger på både dobbelttydighed og  indbyrdes kæmpende 
diskurser, og således dels kan pege på særlige konfliktfyldte områder, men også kan anvendes som 
”svage punkter”, hvorfra en nedbrydning af fastlåste opfattelser kan påbegyndes.81 
                                                 
78 Schein,: Organisationskultur og ledelse, Valmuen ,1994 
79 Majken Schultz: Kulturer i organisationer. Funktion eller symbol, Handelshøjskolens forlag, 9. oplag 2004 
80 Majken Schultz: op. cit. :passim 
81 Paradoksets mulighed som øjenåbner i forhold til kulturforandring er påpeget af Quinn i: Quinn, R. E, & Cameron, 
K.S. Paradox and Transformation. Toward a Theory of Change in Organization and Management, Cambridge, Mass, 
1988. 
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Jeg har udvalgt yderligere 3 paradokser i E(sbjerg)G(ymnasium)-kulturen, som jeg finder givtige i 
forhold til afprøvningen af det fremlagte selvevalueringskoncept. 
 

1) Hvorfor vil de som er mestre i evaluering (lærerne)  – og som tror på evaluering (af 
eleverne) være skeptiske overfor og evt. modsætte sig evaluering ? 
  
2) Hvorfor mener man, at beslutninger om skoleudviklingstiltag, evalueringer mv. 
skal træffes af PR, når man samtidig ikke føler sig forpligtet af og ansvarlig overfor 
PR’s beslutninger? 
  
3) Hvordan kan evaluering legitimt betragtes som en ”privat sag” (evt. mellem lærer 
og elever), når hele organisationens fremtidige overlevelse er afhængig af, at der leves 
op til opfyldelse af kvalitetssikrede nationale standarder og et krav om stadig 
udvikling? 

 

VII. 2 Udviklingsspiraler 
Til belysning af konteksten , hvori de tre paradokser optræder og skal konfronteres, har jeg 
konstrueret 3 udviklingsspiraler, som spejler den diskurs82, som selvevalueringssystemet på Esbjerg 
Gymnasium søges gjort til en del af. Det er, hvad man overordnet kunne kalde ”skolens udviklings-
diskurs” eller ”fornyelses-diskursen”, som har været i spil på skolen siden 1998-99, hvor den af 
ledelsen for alvor blev gjort til hoveddiskursen frem for at ”leve sit eget stille og isolerede liv” 
blandt nogle få ildsjæle, som ”da godt måtte arbejde lidt med pædagogisk nytænkning, bare andre 
ikke blev generede af det” .  
Fornyelsesdiskursen afspejles i 3 spiraler, som er indbyrdes forbundne, idet den ene glider over i 
den næste og er affødt af nye problemfelter rejst af den første. Udviklingsarbejdet kan i det 
symbolske perspektiv  anskues som en række valg og fravalg, der dels er bestemt af det 
overordnede sigte (visionen), men også af øjeblikkets muligheder, som er vanskelige at forudsige. 
Kompleksiteten er specielt i disse år med gymnasie- og hf-reform, en kommende strukturreform 
med selveje og taxameterfinansiering samt begyndende generationsskifte i lærergruppen voldsom, 
og kompleksitetsreduktion nødvendig for at organisationen og det enkelte individ ikke 
”overophedes” 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
Også Ralph Stacey understreger paradoksernes betydning, jf. Stacey, Ralph D.: Strategic management and 
organisational dynamics -The challenge of complexity-, London 2003, p 421-422. 
82 Om diskursanlyse se f.eks.: Winther Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskursanalyse. Som teori og metode. 
Samfundslitteratur, Roskilde Universitetsforlag, 1999    
83 , jf. Jens Rasmussen: Socialisering og læring i det refleksivt moderne. Unge pædagoger, nr. B. 62, Kbh. 1996, p 49: 
”Det er kendt, at menneskets kognitive kapacitet kun rækker til at overskue og håndtere et vist antal påvirkninger eller 
informationer ad gangen. Bliver antallet for stort fører det til overbelastning, akkurat som når vi ser en hurtigt klippet 
musikvideo og ind i mellem tvinges til at kikke bort eller lukke af, fordi billederne skifter for hurtigt og 
sanseindtrykkene bliver for overvældende: Den psykiske reaktion er overbelastning, som kan udmønte sig i stress og 
handlingslammelse” 
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Figur VII.1 .Fornyelses-spiralerne på Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 

 
 
Figuren læses nedefra, således at udviklingsprocessen starter med spiral 1 (den sorte), fortsætter 
over i spiral 2 (den blå) og foreløbigt ender i spiral 3 (den røde). Som antydet i figuren forventes 
spiral 3 at blive afløst af spiral 4, som endnu kun er på det meget hypotetiske plan, hvor 
valgmulighederne er helt åbne, og hvor systemet fortsat flyder – og holdes flydende for ikke at 
afskære fremtidige handlemuligheder.84  
Ved indgangen til hver spiral står visionen eller manifestet, som udfordrer den eksisterende kultur, 
som identificeres af moddiskursen placeret uden for spiralen. Inde i spiralen tegnes det 

                                                 
84 jv. Stacey, Ralph D.: Strategic management and organisational dynamics -The challenge of complexity-, London 
2003, ”So, the first move is to focus on how intention emerges rather than on what it is.The second move is to postulate 
that any novel intention initially emerges only in the tension between legitimate and shadow themes organising the 
experience of being together, that is, in ordinary conversations at the margins of the organisation”(p 423) 
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”verdensbillede” som søges fremmet og i spiralens kerne formuleres de nye problemfelter, som 
igangsætter den næste spiral. 
 

VII.2.1 Tolkning af udviklingsspiralerne 
Den første spiral igangsættes på en for systemet meget provokerende måde, idet det er gymnasiets 
bestyrelse, der første gang eksplicit formulerer visionen om, at ”Esbjerg Gymnasium skal være 
foregangsskole i amtet med henblik på udvikling og anvendelse af nye pædagogiske 
arbejdsformer”.  
Den traditionstunge PR-kultur blev nærmest rystet i sin grundvold, da bestyrelsen udviste et sådant 
initiativ, og bølgerne gik højt på det PR-møde, hvor man skulle drøfte bestyrelsens vision. Det blev 
for det første opfattet som ”utidig indblanding” i skolens egne forhold og som et voldsomt angreb 
på både skolens og især den enkelte lærers metodefrihed og autonomi. Eksemplet er et godt billede 
på ”et angreb udefra”, som systemet er nødt til at forholde sig til. Den umiddelbare reaktion, da det 
blev tydeligt, at PR ikke som kollektivt organ kunne ”forhindre” bestyrelsen i at have denne vision, 
var at ty til dekoblings-strategien. ”Lad bestyrelsen have visionen og bruge den til at fremme 
byggesagen – det er jo alligevel lærerne som bestemmer, hvad der faktisk kan gennemføres.” 
Dekoblingsstrategien relaterer sig klart til paradoks nr.2. Bestyrelsen kan ikke ”bestemme”, hvad 
skolen vil og skal vedrørende skoleudvikling, det skal lærerkollegiet kollektivt, men samtidig er det 
for den enkelte ikke noget problem ikke at føle sig forpligtet af PR’s-beslutninger. Allerede på dette 
tidspunkt var skolen dybt involveret i et forsøgsarbejde om udvikling af nye arbejdsformer på hf (på 
baggrund af en positiv PR-beslutning), hvilket ikke forhindrede enkeltpersoner i som argument mod 
involvering at fremhæve, at ”jeg stemte også imod” . 
Den næste spiral affødes tydeligt af det igangsatte forsøgsarbejde, som viste stor diskrepans mellem 
fysiske og organisatoriske rammer og anvendelse af nye arbejdsformer – bl.a. projektarbejde og 
lærerteamsamarbejde, og dermed gav den næste vision næsten sig selv. På dette felt (behovet for 
nye og tidssvarende fysiske rammer) var der ingen uenighed mellem bestyrelse og PR, hvilket 
indirekte betød en svækkelse af PR-kulturens gennemslagskraft, idet det blev tydeligt for enhver, at 
bestyrelsen med sin ”utidige indblanding i skolens indre liv” havde været en kæmpe katalysator for 
den politiske proces, som førte til byggeprojektet og den tilhørende anlægsbevilling på 54 millioner 
kr.  
I arbejdet med at definere og udforme byggeprojektet blev det næste ”verdensbillede” præsenteret. 
”Fleksible rammer skaber bedre læring. Ansvar og forpligtelse skaber engagement hos alle 
involverede”. Tankerne blev konkret udmøntet i kravene til de nye bygninger: fleksibilitet, plads til 
fleksible arbejdsformer, multianvendelighed i rummene, ”farvel til fagklassegymnasiet”. 
Som modbillede hertil accentueredes moddiskursen85: faglighed sikres bedst ved koblingerne: en 
lærer, en klasse, et fag, et afgrænset tidsrum (skema), et faglokale, et fast pensum og en 
undervisningsform og en fagdidaktik. På det konkrete plan udmøntedes denne konfrontation sig 
bl.a. i diskussionen om, hvorvidt der skulle være ophængningskort (historiske) i alle de nye lokaler, 
og hvordan man i fremmedsprogsundervisningen skulle kunne slæbe ordbøger frem og tilbage til 
alle mulige lokaler. Moddiskursen krævede ligeledes, at skemadiskussionen blev taget op igen, idet 

                                                 
85 De samme moddiskurser er også iagttaget af Dolin m.fl. i den seneste afrapportering af erfaringer fra 
udviklingsprogrammet, jf kap.1, p 11.” Helskoleforsøg med et generelt/strukturelt sigte opfattes af lærere som 
vanskelige at oversætte til deres undervisningsmæssige praksis. Der er tale om to forskellige diskurser, der brydes: 
Udviklingsdiskursen og faglighedsdiskursen. Forsøgene opleves endog i et vist omfang som trusler mod fagligheden, 
hvorfor lærere enten dekobler i forhold til de opstillede formål eller beklager sig over den manglende faglighed.” 
Dolin, Jens, Lauersen, Erik, Raae, Peter Henrik & Senger, Ulla: Udviklingsprojekter som læringsrum. Potentialer og 
barrierer for skoleudvikling i det almene gymnasium, Gymnasiepædagogik nr. 54, Dansk Institut for 
Gymnasiepædagogik, februar 2005. 
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nogle fastholdt, at det nyligt indførte skema med 90 minutters moduler, 14-dages skema og indlagte 
opbrudsperioder gjorde det umuligt at nå pensum. 
I spiralens kerne udkrystalliseredes en erkendelse af, at udvikling og fornyelse i helskoleformat  
krævede forpligtelse på fælles målsætning og deraf følgende engagement og involvering hos alle 
ansatte. 
 
Her kom omverdenen igen ind i billedet til fordel for fornyelsesdiskursen, idet gymnasiereformen 
understregede forpligtelsen på nye læringsformer og nye undervisningsformer, team-samarbejde og 
flerfagligt samarbejde. Diskursen blev med andre ophøjet til ”lov” og dermed gjort indiskutabel. I 
tilknytning til love og bekendtgørelser kom desuden kvalitetsbekendtgørelsen med krav om 
kvalitetssikring og fortsat skoleudvikling underlagt en form for systematik.  
 
På baggrund af handlemulighed 2 og 3, som ovenfor defineret af Majken Schultz tænkes arbejdet 
med etablering af en evalueringskultur ind i den eksisterende udviklingsspiral   ” igennem bevidst 
udnyttelse af sammenhænge i kulturen” og anvendes ydermere som spejlingspunkt i forhold til 
kulturen , idet den ” udvider repertoiret af handlemuligheder og rummer kimen til en overskridelse 
af den eksisterende kulturs verdensbillede”.   
Som det fremgår af spiral nr. 3 (som er fremtidig) skabes koblingen mellem spiral 2 og 3 i 
erkendelsen af, at skoleudvikling i helskoleformat kræver fælles forpligtelse på målsætningen og at 
alle engageres i arbejdet på en forpligtende måde, men anknyttet udsagnet om, at evaluering kan 
skabe afsæt for skoleudvikling via vidensdeling, og at evaluering er med til at sikre, at skolen 
fremover ”gør sit arbejde godt nok” . 
 
Der skal i-talesættes et nyt ”verdensbillede”, som mener, at der skabes sammenhæng i skolens 
udvikling via evalueringsarbejdet, og at refleksionerne i tilknytning til evalueringsarbejdet medfører 
læring på 2. og 3.ordens-niveau for både elever, lærere og organisationen som helhed.  
Undersøgelsen i kapitel V og VI peger på nogle problemfelter, som der skal være særlig 
opmærksomhed på86 , for som det symbolske perspektiv konstant understreger, så indeholder de 
samme interventioner altid både faldgruber og udviklingsmuligheder.87  
 
Mod-diskursen skal ligeledes identificeres og udgrænses . Den afspejles i paradoks nr. 1 
(evalueringsmestrene er imod evaluering) og 3 (evaluering er en ”privat sag i undervisningsrummet) 
og vil sandsynligvis finde sine argumenter i følgende påstande: Evaluering er en tidrøver, som blot 
er udtryk for skjult kontrol (af læreren) og den er i forhold til eleverne direkte uhensigtsmæssig, jf. 
”teaching –to the test- problematikken”.  
 
Det er i forhold til denne mod-diskurs vigtigt at i-talesætte evalueringens mange aspekter, jf. kapitel 
III og at understrege, at evaluering aldring er ”kun” et aspekt (f.eks. kontrol) og ligeledes at 
understøtte evalueringsarbejdet ved at pege på de mange mulige forskellige måder at arbejde med 
begrebet evaluering på. Her kan den store uddelegering og det ”frie metodevalg” bruges som 
løftestang, idet lærerens autonomi, suverænitet og faglighed gøres til garant for opgavens udførelse 
på et tilfredsstillende niveau. Hvis ”teaching –to- the –test anføres som problemet og risikoen , må 
opgaven for læreren jo være at udvikle og anvende evalueringsformer, som ikke inviterer til dette 
problem. 
 
SWOT-analysen i kapitel VI peger ( i det rationelle perspektiv) på, at modellens store uddelegering 
med selvvalg af metoder betyder, at der må forudses en vis vanskelighed i forhold til 
viderebearbejdning og –anvendelse af data på organisationsniveau. Det rationelle perspektivs svar 
                                                 
86 Disse er indikeret med ? i figuren i kernen af spiral nr.3 
87 Majken Schultz: op. cit. p. 154 
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herpå vil naturligvis være, at der så må udarbejdes en fælles norm og standard, således at data bliver 
sammenlignelige på et højere niveau. Kulturanalysen viser imidlertid, at denne i det rationelle 
perspektiv logiske konklusion vil være en voldsom udfordring til autonomi –og metodefriheds-
diskursen og levere stærk næring til antagelsen og mytedannelsen om, at evalueringen i 
virkeligheden er en skjult form for kontrol og standardisering af den enkelte lærers undervisning. 
Det symbolske perspektiv leverer hermed en plausibel begrundelse for, hvorfor det giver mening, at 
søsætte noget, som set kontekst-uafhængigt i det rationelle perspektiv på forhånd synes at være den 
lige vej til fiasko.  
Erfaringen fra arbejdet med indførelse af projektarbejde på helskoleplan understøtter den antagelse, 
at vejen til en eller anden form for hensigtsmæssig fælles evaluerings-norm skal en tur ind over 
”kaos”, hvorpå der sandsynligvis vil vokse en fælles forståelse frem for, hvad og hvordan tingene 
evt. bør rammesættes og standardiseres. Autonomien ligger som en grundlæggende antagelse (med 
Scheins perspektiv) dybt i gymnasiets fagbureaukratiske kultur, og der skal en alvorlig udfordring 
(f.eks. ekstremt meget ekstraarbejde) til, for at rokke ved forestillingen om, at lærerens autonomi og 
suverænitet i alle forhold altid er det optimale.  

VII. 3 Hvis det skal lykkes…. 
 
Det er på baggrund af den gennemførte empiriske analyse af EG’s take-off-position rimeligt at 
konkludere, at der på skolen er basis for skabelse af en evalueringskultur, som ikke blot bliver en 
dekoblet fiktiv ”papir-tiger” af formel udvendig karakter. Målsætningsarbejde og resultatvurdering 
har gennem en årrække været en højt prioriteret opgave, hvor anvendelse indadtil har været mindst 
lige så vigtig som signal-værdien udadtil. Der er således i organisationen et solidt kendskab til disse 
redskabers anvendelsesmuligheder og en godt indarbejdet praksis, som sikrer en stor spredning af  
ansvaret for processernes gennemførelse, så skolen skulle have gode muligheder for at forblive i felt 
3 karakteriseret af den ”genuine evalueringskultur”. 
   
Kulturanalysebilledet viser, at der er gode muligheder for at koble evalueringsarbejdet sammen med 
”fornyelses-diskursen”, således at det nye element bliver en del af en positiv fortælling, nemlig 
fortællingen om alles arbejde for at vende EG’s udvikling fra at være en nedslidt , forstenet kultur 
med svigtende elevopbakning og lukningstrusler i horisonten til at være et attraktivt skolemiljø, 
hvor både lærere og elever gerne vil have deres daglige gang. Visionen om bevægelsen fra 
”skraldespands-gymnasium” til ”foregangs-skole” ser i disse år sin fysiske levendegørelse med 
byggeriets færdiggørelse, støt stigende elevtal og 332 ansøgere til 3 uddannelsesstillinger! 
Transformationen har tydeliggjort, at udefra kommende ændringer ikke nødvendigvis er en trussel, 
men også kan være et stort potentiale. Evaluering ( set som en udefra påtvunget opgave) kan udført 
på den rigtige måde og i det rigtige omfang medvirke til at skabe refleksion og dermed basis for 
læring på 2.og 3.ordens-niveau og hermed bidrage til at opfylde intentionerne i den nye gymnasie- 
og hf-uddannelse.  
 
Opsummerende peger kapitlerne III- VI på, at det er vigtigt konstant at være opmærksom på 
følgende i arbejdet med at omsætte selv-evalueringskonceptet til anvendelig skolepraksis. 
    

• Evalueringen skal være operationel 
• Ejerskabet skal ligge på det niveau, hvor (selv)evalueringen udføres 
• Evalueringen skal opleves som meningsfuld af de deltagende (give mening) 
• Evalueringen må ikke opleves som en ”tidrøver” (= tage unødig tid fra undervisningen) 
• Evalueringen skal bruges til noget (konstruktivt fremadrettet) → skal nytte noget 
• Evalueringen skal kunne ses som en del af skolens værdisystem og ikke som en modsætning 

til det. 
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• Evalueringens forskellige aspekter skal inddrages, men ikke nødvendigvis alle  i hvert enkelt 
evalueringsforløb 

• Evalueringsresultater skal kunne anvendes som afsæt for vidensdeling i organisationen 
• Evaluanderne (evalueringens genstandsfelter) skal udvælges med kritisk opmærksomhed på 

evt. ”blinde pletter” i organisationen.   
 
Det er på baggrund af de gennemførte analyser med forskellige perspektiver (aktiv perspektivisme) 
min vurdering, at det fremlagte evalueringskoncept vil kunne integreres i skolens praksis, således at 
der til stadighed tages hensyn til de ovenfor anførte punkter, men før det når dertil, skal det 
indoptages i organisationen, hvad der er et af det kommende skoleårs handlemål. Konceptet skal 
således igennem en række kritiske afprøvninger i arbejdsgruppe, skoleudviklingsudvalg og 
Pædagogisk Råd, hvorfor det på nuværende tidspunkt kan være vanskeligt at forudsige dets videre 
skæbne.  
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Kapitel IX. Bilag 
 

Bilag 1.1 – Bilag 1.6  Data-displays over handlemål og resultatvurderinger 
 

Bilag 1.1. Handlemål og resultatvurdering 1999-2000 
Handlemål 1999-2000 Resultatvurdering 2000 (dækker 1999/2000)  
1. Interne handlemål 
1.1 Udvikling af en organisationsplan for EG 
målene er: 

• At få tydeliggjort 
beslutningskompetencer, arbejdsgange og 
kommunikationsveje 

• At få udbygget samarbejdet mellem 
ledelsen, tap’erne PR/lærerne, 
studievejledningen, datavejledningen og 
elevrådet/eleverne 

• At sikre at de ekspertiser og 
kompetencer, som er på skolen , 
inddrages i beslutningsprocesserne og det 
forberedende arbejde. 

 
 

 
1.1. Udvikling af en organisationsplan for EG 
evalueringen viser 

• Datavejledningens indsats er evalueret 
• Team-ledelse er evalueret 
• Projekt-organisation til aftale om 

arbejdstid er evalueret 
• Opdatering af skolens overordnede 

målsætning er gennemført 
• Reformering af udvalgsstrukturen er 

gennemført 
Konklusion på 1.1: ”En egentlig 
organisationsplan og –struktur foreligger 
(endnu) ikke, men der er i 1999/2000 taget 
væsentlige skridt i retning af at synliggøre og 
demokratisere skolekulturen.” 
 
Opgaveløsningsområder, som handlemålene 
peger på ,men som ikke er inddraget i 
evalueringen: 

• Tilfredshedsmåling vedr informationen 
fra og arbejdsgangene i ledelsen og 
administrationen 

Der er ingen forklaring på, hvorfor dette er 
udeladt. 
 

1.2 Elevdeltagelse og elevinddragelse på skolen 
målene er: 

• At fremme en forpligtende og ansvarlig 
elevdeltagelse i undervisningen og 
skolens øvrige aktiviteter 

• At fremme at eleverne aktivt inddrages i 
skolens liv 

• At fremme elevernes medbestemmelse og 
medindflydelse i undervisningen g 
skolens øvrige liv 

•  
 

1.2 Elevdeltagelse og elevinddragelse på skolen 
evalueringen viser 

• indsatsen vedr. tydeliggørelse af 
rettigheder og pligter er evalueret 

• praksis vedr. oprydning er evalueret 
• lærerdeltagelse i elevrådsarbejdet er 

evalueret 
• afvikling af cafe- og festarrangementer er 

evalueret 
• elevdeltagelse i ansvar for 

morgensamlinger er evalueret 
• tutorordningen for 1g og kommende 

elever er evalueret 
Konklusion på 1.2: ”Sammenfattende må man 
konkludere, at en mere forpligtende og ansvarlig 
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elevdeltagelse i undervisningen og skolens 
øvrige aktiviteter er blevet fremmet. Det er 
elevrådets vurdering, at elevrådsarbejdet har 
fået en højere prioritering og fungerer bedre. 
Fra lærerrepræsentanterne i skolens 
elevrådsudvalg er vurderingen, at samarbejdet 
med elevrådet i sidste del af skoleåret gik i stå. 
På den baggrund er det vigtigt, at der arbejdes 
videre med de igangsatte aktiviteter og at nye 
initiativer til fremme af elevdeltagelsen og 
samarbejdet overvejes.” 
Opgaveløsningsområder, som handlemålene 
peger på ,men som ikke er inddraget i 
evalueringen: 

• elevundersøgelse af medindflydelse og 
medinddragelse i fagene. 

 
Om dette punkt skrives der i resultatvurderingen:
”Den planlagte elevundersøgelse af 
medindflydelse og medinddragelse i fagene blev 
ikke gennemført på grund af manglende tid.” 

2. Mål i relation til kerneydelser 
2.1 Forsøgs- og udviklingsarbejde på skolen 
målene er: 

• At sikre ordentlige rammer og betingelser 
for forsøgsarbejdet i skoleåret 1999/2000 

• At sikre at skolen deltager i 
Uddannelsesstyrelsens 
udviklingsprogram, herunder får afprøvet 
nye arbejds- og tilrettelæggelsesformer 
samt får styrket samarbejdet med 
folkeskolen og de 2 universiteter 

• At sikre at skolens fysiske rammer og 
faciliteter er tidssvarende i forhold til 
moderne lærings- og 
kommunikationsformer. 

 
2.1 Forsøgs- og udviklingsarbejde på skolen 
evalueringen viser: 

• Efteruddannelsesaktiviteter i: 
teamarbejde, projektarbejde, evaluering 
er gennemført og evalueret. 

• Ekstra tildeling af timer til forsøgslærere, 
tildeling af it-ressourcer samt særlige 
skemahensyn er gennemført og evalueret 

• Formidling af forsøgserfaringer fra 
deltagende lærere til skolens øvrige 
lærere er gennemført og evalueret 

• Ressourcer til særlig evaluering i henhold 
til projektgodkendelsen er tilført lærerne. 

•  Tema-dag  for lærerne i samarbejde med 
universiteterne er gennemført 

• Forsøg ansøgt om brobygning på langs i 
uddannelsessystemet er indgivet 

• Punktet vedr. de fysiske rammer er 
evalueret. 

Konklusion på 2.1: ”Der er blevet gjort meget 
for at støtte og inspirere forsøgs- og 
udviklingsarbejdet på skolen, men en alvorlig 
barriere for det fortsatte faglige, pædagogiske 
og kollegiale udviklingsarbejde er de 
utidssvarende fysiske rammer og faciliteter på 
skolen.” 
Opgaveløsningsområder, som handlemålene 
peger på ,men som ikke er inddraget i 
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evalueringen: 
• Temadage i uge 41 med efterfølgende 

åbent hus. 
• Midlertidige forbedringer af de fysiske 

rammer (specielt vedr it) 
• Midlertidig forbedring af 

kantineforholdene 
 
Om disse punkter skrives der intet i  
resultatvurderingen, men anden dokumentation 
viser, at de alle blev gennemført. 

3. Kvalitetsudviklingsprojekt 
• Mål 2 er gjort til 

kvalitetsudviklingsprojekt 

Intet særskilt om dette, da mål 3 er lig med mål 
2. 

 
Kommentar 
Målene er operationaliserede ved at der er peget på specifik opgaveløsning for hvert enkelt mål i 
målpapiret. Resultatvurderingen forholder sig i de enkelte punkter til opgaveløsningsanvisningerne 
og sammenfatter med en konklusion resultatet i forhold til det formulerede mål. Evalueringen må 
nærmest karakteriseres som mål-opfyldelsesevaluering, men der kan konstateres stor inkonsistens i 
resultatvurderingsfokuseringen, når denne sammenholdes med mål-formuleringen. 
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Bilag 1.2. Handlemål og resultatvurdering 2000-2001 
 
Handlemål 2000-2001 Resultatvurdering 2001 (dækker 2000-2001) 
Mål i forhold til kerneydelser 
1) Udvidet faglig vejledning og rådgivning 
2) Lærerteam i 1-årsklasser og 4 2-årsklasser 
3) Projektarbejde 
4) IT-klasse 
5) Naturfag med C-niveau i matematik 
6) Forsøg med rygskole i idræt 
7) Forsøg med tysk i 1a 

Resultat-vurdering 
1) effekt-evaluering 
2) effektevaluering 
3) effektevaluering 
4) effektevaluering 
5) mål-opfyldelsesevaluering 
6) mål-opfyldelsesevaluering 
7) effekt-evaluering 

Interne (administrative) mål 
8) Ny tilrettelæggelse af skoleåret –ny 
årsnormsmodel 
9) Indkøring af ny kantinemodel 
10) styrkelse af IT-afdelingen og it-perspektivet 
på skolen 
 

Resultatvurdering 
8) mål-opfyldelse samt effekt-evaluering 
 
9) mål-opfyldelse samt effektevaluering 
10) mål-opfyldelses-evaluering 

Perspektiv-mål 
11) Skolens byggesag 
 

 
11) Mål-opfyldelses-evaluering 
 

 
Kommentar 
Målene er operationaliserede , idet der er indsat resultat- og kvalitetskrav  og opgaveløsning for 
hvert enkelt mål. Resultatvurderingen forholder sig ikke specifikt til hverken resultatkrav eller 
opgaveløsningsanvisningerne, men skeler til disse. Resultatvurderingen bliver således en blanding 
af  ”mål-opfyldelsesevaluering” og ”effekt-evaluering”, dvs fokuserer både på, om/at målene blev 
opfyldt og på, hvad der kom ud af at arbejde med hvert enkelt mål. 
Der er ikke konstateret nogen uoverensstemmelse mellem erklærede mål, beskrevet opgaveløsning 
og den efterfølgende evaluering. Der er således gennemført evaluering af alle målområder. 
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Bilag 1.3. Handlemål og resultatvurdering 2001-2002 
 
Handlemål 2001-2002 Resultatvurdering 2002 (dækker 2001-02) 
Mål i forhold til kerneydelser 
1) Tværfagligt forløb med projektarbejde i alle 
2g klasser 
2) Fagligt-pædagogisk samarbejde med Syd-
dansk Universitet under udviklingsprogrammet 
3) planlæging af faglige udviklingsprojekter ,ed 
Ålborg Universitet Esbjerg samt historie på 
Syddansk Universitet 

Resultat-vurdering 
1) effektevaluering og brugerorienteret 
evaluering (eleverne) 
 
2) effektevaluering 
 
3) mål-opfyldelsesevaluering 

Interne administrative mål 
4) at sikre at indsatsområder fra det foregående 
år videreføres med nødvendige justeringer på 
baggrund af indhøstede erfaringer 
5) APV-arbejdspladsvurdering 

 
4) mål-opfyldelsesevaluering, effektevaluering 
og brugerorienteret evaluering (lærerne og i 
mindre grad eleverne) 
5) mål-opfyldelses-evaluering og 
brugerorienteret evaluering (lærerne) 

Perspektivmål: 
6) Åben Skole for eleverne 

 
6) effektevaluering & brugerorienteret 
evaluering (eleverne) 

 
 
Kommentar til bilag 1.3 
Målene er operationaliserede , idet der er indsat resultat- og kvalitetskrav  og opgaveløsning for 
hvert enkelt mål. Resultatvurderingen forholder sig specifikt til  resultatkravene for hvert enkelt mål 
og til opgaveløsningsanvisningerne, men i en kondenseret form. Resultatvurderingen bliver således 
en blanding af  ”mål-opfyldelsesevaluering” og ”effekt-evaluering”, dvs fokuserer både på, om/at 
målene blev opfyldt og på, hvad der kom ud af at arbejde med hvert enkelt mål. Det fremgår af 
opgaveløsningsanvisningerne, at de involverede parters mening skal indgå i evalueringerne  i 
forhold til målene 1, 4, 5 og 6, hvorfor også den brugerorienterede evaluering er inddraget. 
Der er ikke konstateret nogen uoverensstemmelse mellem erklærede mål, resultat- og kvalitetskrav 
og beskrevet opgaveløsning og den efterfølgende evaluering. Der er således gennemført evaluering 
af alle målområder.  
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Bilag 1.4. Handlemål og resultatvurdering 2002-2003 
  
Handlemål 2002-2003 Resultatvurdering 2003 (dækker 2002-03) 
Mål i forhold til kerneydelsen 
1) Faglig brobygning med Syddansk Universitet 
i historie som forsøg under udviklings-
programmet 
2) Faglig brobygning med Ålborg Universitet i 
fysik og kemi som forsøg under Udviklings-
programmet 
3) Forberedelse af 4-årigt gymnasieforløb for 
elever optaget på BGK 
4) forsøg med projektopgave i 3g som erstatning 
for den større skriftlige opgave 
5) Elektronisk kommunikationsforsøg med 
afrikanske skoler 
6) Fortsættelse af igangværende ordning med 
lærerteams i alle 1 klasser samt tværfaglige 
projektforløb i 2g klasserne  

Resultatvurdering 
1) målopfyldelse samt effektevaluering 
Videre perspektiver angivet 
 
2) målopfyldelse samt effektevaluering 
Videre perspektiver angivet  
 
3) Målopfyldelsesevaluering 
 
4) Målopfyldelsesevaluering samt 
effektevaluering.Videre perspektiv angivet – at 
fortsætte med ordningen (omsætte den til drift) 
5) Effektevaluering –fortsættes 
6) Målopfyldelsesevaluering samt 
effektevaluering. 
 

Interne administrative mål: 
7) Fortsat arbejde med byggeprojektet 
8) Lærernes IT-efteruddannelse 

Resultatvurdering 
7) Mål-opfyldelsesevaluering 
8) Mål-opfyldelsesevaluering 

Perspektiv-mål: 
9) Første trin i udviklingen fra bibliotek til 
videnscenter 

Resultatvurdering: 
9) Målopfyldelsesevaluering 

 
kommentar 
Målene er operationaliserede , idet der er indsat resultat- og kvalitetskrav  og opgaveløsning for 
hvert enkelt mål. Resultatvurderingen forholder sig ikke specifikt til hverken resultatkrav eller 
opgaveløsningsanvisningerne, men skeler til disse. Resultatvurderingen bliver således en blanding 
af  ”mål-opfyldelsesevaluering” og ”effekt-evaluering”, dvs fokuserer både på, om/at målene blev 
opfyldt og på, hvad der kom ud af at arbejde med hvert enkelt mål. 
Der er ikke konstateret nogen uoverensstemmelse mellem erklærede mål, beskrevet opgaveløsning 
og den efterfølgende evaluering. Der er således gennemført evaluering af alle målområder. 
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Bilag 1.5. Handlemål og resultatvurdering 2003-2004 
 
Handlemål 2003-2004 Resultatvurdering 2004 (dækker 2003-04) 
1. Tilpasning af tilrettelæggelsen af skoleåret til 
byggeprojektet på skolen 

1) mål- opfyldelsesevaluering 

2. Tilpasning af udvalgsstrukturen til den nye 
skolehverdag 

2) mål-opfyldelsesevaluering 

3. Fortsat forberedelse af hf- og 
gymnasiereformen gennem en styrkelse af nye 
lærings- og elevaktiverende arbejdsformer  

3) mål-opfyldelsesevaluering 

4. Fortsættelse af samarbejdet med Ålborg 
Universitet Esbjerg inden for kemi og fysik 

4) mål-opfyldelsesevaluering 

5. Fortsættelse lærernes IT-efteruddannelse 5) mål-opfyldelsesevaluering 
6. Fra bibliotek til videnscenter 6) mål-opfyldelsesevaluering 
7. Deltagelse i landsdækkende pilotprojekt 
omkring udarbejdelse af lokal handleplan for 
sorg- og krisearbejde på skolen 

7) mål-opfyldelsesevaluering 

8. Deltagelse i internationalt SOS (Save our 
Seas) projekt 

8) mål-opfyldelsesevaluering 

9. Fagligt og pædagogisk samarbejde mellem 
gymnasiet og folkeskolen i lyset af reformerne i 
folkeskolen og gymnasiet. 

9)mål-opfyldelsesevaluering 

 
Kommentar 
Der er fra skoleåret 2003-04 gået over til en nyt koncept, hvor der ikke længere er opdeling af 
målene i bestemte typer (kerneydelse, administrative, perspektivmål) og hvor kravene om 
specificerede resultat- og kvalitetskrav samt krav om udspecificering af opgaveløsning heller ikke 
er med. Dette hænger formodentlig sammen med overgangen til fremlæggelse af handlemålene på 
skolens hjemmeside, hvor konceptet ved samme lejlighed er blevet moderniseret. Et blik på de 
øvrige skolers hjemmesider viser, at frafaldet af konceptkrav fra amtets side hurtigt har medført en 
vis grad af forskellighed mht skolernes opstilling af handlemålene.  
En gennemlæsning af målene viser dog, at tænkningen fra tidligere er videreført, således at målene 
stadigvæk optræder med en formålsbeskrivelse (et målkrav), samt konkrete løsingsforslag til 
indfrielse af målene. Disse fungerer som både resultatkrav og konkrete implementeringsforslag. 
Som noget nyt er tilføjet et generelt krav om erfaringsformidling internt på skolen i forhold til alle 
mål. 
Resultatvurderingen er for 2004 entydigt blevet til mål-opfyldelsesevaluering. Dette kan tænkes at 
være begrundet i følgende: 

1) Det nye koncept lægger implicit op til, at der måles om målene er nået 
2) Kravet om offentliggørelse på hjemmesiden befordrer alt andet lige en mere kortfattet 

(summativ) fremstiling 
3) En stor del af målene har tillige status af forsøg, hvortil der er søgt (og opnået) 

forsøgsmidler fra forskellige kilder. Der er udarbejdet særskilt rapport i alle disse tilfælde. 
Der henvises på hjemmesiden til disse rapporter, hvor overvejelser vedr. ”effekt” samt 
anbefalinger er placeret.  
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Bilag 1.6. Handlemål og resultatvurdering 2004-2005 
 
Handlemål 2004-2005 Resultatvurdering 2005 (dækker 2004-05) 
1. Afslutningen på byggeprojektet og starten på 
det nye EG 

IKKE GENNEMFØRT ENDNU 

2. Forberedelsen til reformerne i 2005 
1) Forsøg i skoleåret 2004/2005 med dele af 

nytænkningen i reformerne 
2) Efteruddannelse. 
3) Formulering af skolens studie- og 

ordensregler. 
4) Etablering af hensigtsmæssige 

organisatoriske og undervisningsmæssige 
rammer til reformerne. 

5) 5) Udmelding om studieretninger, 
valgfag samt evt. toning af hf 

IKKE GENNEMFØRT ENDNU 

3) Implementering af en IT-politik, der bruger de 
nye fysiske faciliteter på skolen, understøtter 
læringen i fagene samt fremmer 
kommunikationen og samarbejdet på skolen 

IKKE GENNEMFØRT ENDNU 

4. Etablering af videnscentret på skolen IKKE GENNEMFØRT ENDNU 
5. Værtsskab for Euro-Sport 2005 IKKE GENNEMFØRT ENDNU 
6. Afslutning på SOS-projektet i 3y IKKE GENNEMFØRT ENDNU 
 
Kommentar 
Konceptet følger konceptet fra 2003, men som et nyt element er der fra 2004 og fremefter også 
fastsat ressourceforbrug i kroner og timer i forbindelse med hvert enkelt handlemål. 
 
Handlemålene for 2005-06, som er under udarbejdelse på skolen følger samme koncept som for 
2004. 
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Bilag 2.1 Team-struktur på Esbjerg Gymnasium fra august 2005  
Teammodel:                         
Studieretningsteamet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teamleder 

Lærernetværk:                                  
Alle klassens lærere 

 
  
 
             

          Lærerteamet: 
          Gennemgående 
          4 lærere i 3 år 
 

                     
              
 
 

Studieretningsteamets sammensætning:                                                   
4 lærere, heraf 1 lærer fra de 3-årige obligatoriske fag (dansk, engelsk,historie), læreren 
med det fælles A- niveau for de 2 blandede studieretninger samt de 2 lærere, der 
repræsenterer A-niveauet i hvert ben af de blandede studieretninger. 
Studieretningsteamets opgaver: 

- skabe en klasserumskultur, der lever op til skolens studie- og 
ordensregler om aktiv og ansvarlig deltagelse 

- koordinere og udarbejde oplæg til studieplan, der omfatter alle 
holdets lærere og fag (og som viser, hvordan kompetencemålene   nås, hvordan 
progression og variation sikres, hvordan sammen-hængen mellem enkeltfaglige 
og flerfaglige forløb er, hvordan det skriftlige arbejde indgår i en helhed samt 
hvordan den løbende evaluering af eleven og undervisningen skal foregå) 

- tilrettelægge forløbene i almen studieforberedelse, herunder 
trække lærere ind fra netværket samt det øvrige lærerkollegium 

- pæd-/adm. opgaver, bl.a. tilrettelæggelse af  evalueringsmøder 
(tidligere lærerforsamlingsmøder), skemabytning, bøger mv i samarbejde med 
inspektor, ekskursioner og studierejser mv.      

- sikre erfaringsdeling og vidensdeling ifht de nye studieret- 
ningsteam inden for samme ’fakultet’ 

Studieretningsteamets organisation og ledelse: 
Den ene af de 4 lærere fungerer som teamleder med overordnet ansvar   for 
opgaveløsningen og mødekulturen samt samarbejdet med den studie- 
vejleder og ledelsesperson, som tilknyttes teamet. 
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Bilag 3.1. Organisationsplan for Esbjerg Gymnasium og HF-kursus 
 
 Ledelsesgruppen: 
 består af rektor, ledende inspektor og 3 inspektorer 
  alle i ledelsesgruppen er tilknyttet mindst et udvalg 
 

Udvalgene: 
Økonomiudvalget 
2 ledelsesrepræsentanter 
1 TAP (øk-sekretæren) 
4 lærere 
1 elev 
drøfter budget, regnskab samt  prioritering af 
evt. frie midler  

Skoleudviklingsudvalget 
1-2 ledelsesrepræsentanter 
4 lærere 
1 elev 
pt. ingen TAP 
drøfter handlemål, resultatvurdering, for- 
søg og udviklingsprojekter 

Bygnings-udvalget 
 
2 ledelsesrepræsentanter 
1 TAP (pedellen) 
3-4 lærere 
pt ingen elev 
følger byggeriet løbende 
drøfter forslag til  
inventar og bygnings- 
forbedring, IT- og andre 
former for undervisnings- 
midler 

Fagligt-pædagogisk 
Udvalg (FPU) 
 
1 ledelsesrepræsentant 
3-4 lærere 
pt ingen elev 
fastlægger rammer for  
studierejser, projektarbejde, 
introduktionsforløb 
tilrettelægger 
pædagogisk efterud- 
dannelse, tema-dage, 
 

Aktivitetsudvalget 
 
1 ledelsesrepræsentant 
1 TAP (pedellen) 
4 lærere 
2 elever 
fastlægger 
fællesarrangementer 
intro-fest, jule og som- 
merafslutning. 

Pædagogisk Råd 
Består af alle skolens lærere uanset ansættelsesstatus. (ca. 70 personer) 
Mødes ca. 8 gange i løbet af et skoleår. 
Vælger/udpeger lærere til de faste udvalg, en lærer kan maksimalt sidde 3 år i samme udvalg 
Udtaler sig om udvalgenes forslag til beslutning.  

Det enkelte udvalg kan nedsætte ad hoc- grupper til at forberede store beslutninger 
(f.eks om team-struktur, skema-struktur, IT-politik, evaluering) 
eller til at varetage konkret opgaveløsning: IT-efteruddannelse for lærerne, afvikling af  skolens 
fødselsdagsfest. 
Nedsættelse af ad hoc-grupper forudsætter  særlig honorering. 
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Chapter X. Abstract. Self-evaluation – paper tiger, phantom or everyday occurrence? 
 
Subtitle: 
A coherent concept of selfevaluation developed on the basis of an analysis of school experiences in 
regard to management by goals and frames at “Esbjerg Gymnasium og HF-kursus” during the 
period of 1999- 2004. 
 
The aim of my thesis is to introduce a framework of guidelines for assesment and evaluation to be 
used at Esbjerg Gymnasium from August 2005, when the reform of Upper Secondary Education in 
Denmark is initiated. As part of the reform laws and codexes a departemental order has been issued 
demanding schools to develop individually their “own system of  evaluation and development of 
quality” throughout the whole institution and at every level. 
 
The basic empirical work of the thesis is an analysis of the papers delivered by the school to the 
County Authorities every year concerning the goals for the school year to come and at the end of 
the term the evaluation of the formulated goals and the plan how to reach them. The Upper 
Secondary Schools of the County of Ribe have been submitted to “management by goals and 
frames”, i.e each institution has been given the total responsibility for the budget and on the basis of 
a “contract” with the County Community the liberty to fullfill the task prescribed in the laws of 
Upper Secondary Education. This has been practice since 1994-95, but only the last 5 school years 
have been selected for the research.  
 
The empirical data have been concentrated on this period because the aim of the analysis is to 
estimate the “take-off-position” of  Esbjerg Gymnasium in relation to the new demands from the 
Ministry of Education. To answer the question and define the “take-off-position” it is necessary to 
give a picture of the situation as it is today but also to examine a period of some years in order to 
trace any development over time and in this way be able to estimate for instance the ability of the 
institution to implement changes both in relation to the teaching pratices of the teachers and in 
relation to fundamental changes in the structural and organizational system of the institution. 
 
Some of the questions asked are: is there any knowledge of how to use evaluation at school level 
(organizational level)? 
Has evaluation been performed in a way that can be characterized as systematic and consequent? 
What types of goals have been set by the institution? 
What types of evaluation or assement methods have been used? 
Who has taken part in the proces of formulating goals and in the process of evaluating them? 
Is there any impact to be seen of the explicitly formulated goals of the development of the 
organization? 
 
Next follows a part where the methodological problems concerned with selection and presentation 
of qualitative data of this type are discussed. Here are presented three general rules: the rule of  
inclusion (no data must be excluded when creating a display), the rule of autencity (the data must 
“speak for themselves”, i.e. be quoted directly) and finally the rule of transparency (the process 
from raw data (the original documents) to the final conclusive data displays should be clearly 
visible to the reader) and next the data displays are constructed. 
For each year a “basic display” –which registrers every goal and the type of evaluation connected to 
it – is constructed. All these data displays are included as an appendix to the thesis. Next step is 
constructing a display showing what have been the types of goals listed by the institution for every 
single year. The goals are divided into three different categories,  
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1) goals in relation to operation (the running of the school), 
2) goals in relation to the central performance (i.e teaching)  
3) goals in relation to development and the future performance of the 

institution.  
The second comparative display compiles all evidence about methods and types of evaluation used 
by the institution during the period. 
 
On the basis of these two comparative displays some important conclusions can be drawn: 

1) The institution has developed a certain amount of knowledge and skills in regard to the 
problem of  performing self-evaluation. It has been done systematically and consistently. 

2) The proces of formulating goals and using these as an important tool in the management 
process is well verified.     

3) It has only been to a limited degree that goals have be formulated concerning key 
performance  and if so always with a reference to some kind of experiment. As a 
consequense of this also the experience of assesment and evaluation of  the teachers’ 
teaching has only to a very limeted degree been part of the school evaluation programme. 

This is most likely due to the fact that the plans which have been analysed have been demanded by 
the County Council and not by the Ministry of Education, which in Denmark is directly responsible 
for the different educational programmes and the final examinations which are all subject to one 
National Standard, where as the County Coucils are “only” responsible for the “management of 
schools” (i.e. staffing, buildings, finanancing and securing the necessesary capacity) 
 
The conclusion of the empirical analysis is that the “take-off-position “ of Esbjerg Gymnasium 
ought to be relatively good even though the demand of combining evaluation of teaching with 
development of future qualities at an organizational level is a new challenge to both teachers and 
school management. 
 
The next section of the thesis is concerned with the theoretical aspects of assesment and evaluation. 
What is evaluation, what are the different aspects of evaluation? 7 different aspects are identified: 
  

1) Evaluation as control (out-put-control)  
2) evaluation as the premise for learning and development (at individual as well as 

organizational level) 
3) evaluation as enlightenment (to spread out knowledge and experience) 
 
4) evaluation as part of a strategy (to promote hidden goals or interests)  
5) evaluation as part of tactic maneuvres ( for instance as reason for deciding “not to do”) 
6) evaluation as a symbolic phenomenon (which means that the the results are never meant to 

be used in practice),  
7) evaluation as a constitutive practice. (a prescription which later influences practice) 
 

Next the focus is put on different types of evaluation and assesment methods used in different types 
of schools when evaluation is practiced. 4 important methods are identified and characterized.  
The last theoretical aspect which is examined is the question of how to practice evaluation when the 
object is charactericed as a “wicked problem”, i.e. an object which is complex and contains 
different aspects which should all be evaluated at the same time but without mixing them. In order 
to handle this the object (“teaching output”) is divided into minor objects seperated from each other 
and organized in relation to the level of learning which is intended. (First, second, third and fourth 
order of learning ( Bateson, Dale, Qvortrup) 
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Finally, the question of values is taken into consideration. What types of values can be found 
connected to the Reform Programme and what are the values of the institution itself? It is found that 
different sets of positions can be identified, one is the perspective of the “market society”, one the 
perspective of the “National State” one is the perspective of the “civil (social) society”.  The 
mixture of perspectives and values connected with them can be seen at the National as well as at the 
institutional level (Esbjerg Gymnasium). 
Now the scene has been set for the formulation of the local plan and organization of the assesment 
and evaluation programme. This is constructed in a manner which tries to cope with the identified 
preconditions of Esbjerg Gymnasium (found on the basis of the empirical analysis), the demands of 
the new task and the identified theoretical problems concerning evaluation when the object is “the 
out-put of teaching”. Based on the theories of learning (nearest zone of development, situated 
learning and single and douple –loop-learning and practice-learning communities) a structure is 
presented which should be able to let the organization manage the proces without risking grave 
problems, i.e. that the evaluation is only symbolic and will not be used at all or that the teachers 
(and the organization as a whole) cannot handle too much change and too big challenges and 
therefore individually or as a whole group choose the stragegy of decoupling or letting the level of 
stress in the organization increase to uacceptable hights. 
 
In order to foresee or spot some of the future problems the concept of evaluation is subjected to a 
SWOT-analysis (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threaths), a tool developed within the 
framework of the technical rational perspective of organizational theory . The analysis comes out 
with a fare amount of balance in relation to the four aspects which in this perspective shows that the 
consept might face some problems but also is profoundly founded in the organization. 
 
The last chapter of the thesis is devoted to a general discussion of how to initiate the concept of 
evaluation in this specific institution at this specific time, i.e. the concept is confronted with its 
regular context. In order to challenge the SWOT-analysis this discussion is taken into a new 
perspective, as the present picture of Esbjerg Gymnasium is painted with the brush of the symbolic 
perspective. This picture shows that what might seem risky from the point of the technical rational 
perspective is quite “logical” when interpreted in the symbolic perspective.  
Furthermore using this perspective makes it possible to indicate some ways of how to enroll the 
evaluation concept into the affirmative discurse of  “the renewal and rebirth of Esbjerg 
Gymnasium” as well as to point out some of the central future obstacles.    
   
 
 


