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Forord 
Denne projektopgave er min afsluttende opgave på den treårige masteruddannelse i MIG/ledelse 
på DIG, SDU. Vejleder er Ulla Senger. 
 
Projektopgavens empiriske del består af interview med tre - anonymiserede - rektorer. Jeg vil 
gerne rette en tak til dem for den inspiration og forståelse, som samtalerne med dem har bibragt 
mig1. 
 
Troels Vang Andersen 
Juli 2005 
 
 
 
 

                                                 
1Masteropgaven vil være tilgængelig for interesserede på DIG’s hjemmeside: 
http://www.dig.sdu.dk/mig/masterafhandling.htm  
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1. Indledning 
 
1.1 Problemstilling og problemformulering 
 
Evalueringer har gennem de seneste årtier fået større betydning som udviklings- og 
styringsværktøj inden for det offentlige. De store, rationelle modeller og langtidsplaner for 
udviklingen af samfundet, som man op gennem 1960-70’erne tillagde stor betydning2, har på flere 
måder vist sig at komme til kort i en kompleks verden præget af hastige ændringer i omgivelserne. 
I den sammenhæng bliver evaluering et alternativt værktøj til store, rationelle planer – et styrings-, 
udviklings- og kontrolværktøj, som baserer sig på en systematisk indhentet dokumentation om, 
hvad der er sket inden for et område. Evalueringer kan imidlertid også opfattes ud fra fx et 
magtperspektiv til at sætte dagsordener, eller ud fra et symbolsk perspektiv til at skabe mening og 
legitimitet3. 
 
Gymnasiereformen (GRF) har i løbet af 2004-05 gennem udfærdigelsen af en række love og 
bekendtgørelser sat nye rammer for uddannelse af studenter. GRF stiller bl.a. krav om en større 
grad af lærersamarbejde, som skal sikre et samspil fagene imellem og en fælles planlagt 
progression, så eleverne udvikler deres kompetencer. Disse tiltag kræver en organisatorisk 
udvikling af gymnasierne. 
 
En følge af GRF, er et øget fokus på systematiske evalueringer på tre niveauer: På elevniveau skal 
elevernes læring ikke blot evalueres summativt gennem årskarakterer og eksamener; der skal i 
stigende grad gennemføres en løbende evaluering af elevernes læring. På klasseniveau stilles der 
ifølge Stx-bekendtgørelsen krav om en systematisk, formativ evaluering af 
undervisningsaktiviteter, så klassens lærere kan justere deres planlægning og udførelse af 
undervisning. På organisationsniveau skal der foregå en evaluering af skolernes samlede 
aktiviteter.  
 
Mens forhold omk. evaluering på elev- og klasseniveau især regelsættes i stx-bekendtgørelsen, er 
evalueringen på organisationsniveau først og fremmest fastsat i ”Bekendtgørelse om 
kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser”4, kaldet 
”kvalitetsbekendtgørelsen” eller blot KB5. I naturlig forlængelse af ”Lov om gennemsigtighed og 
åbenhed i uddannelserne”6 stiller KB krav om en øget gennemsigtighed omk. evalueringerne. 
Fremtiden, som den regelsættes af lovgivningen, lægger derved op til at skabe en 
evalueringskultur, hvor elever, lærere og rektor gøres bekendt med undervisningsevalueringer7. 
Samtidig hermed skal eksterne interessenter kunne ”kigge skolerne i kortene” ved, at skolerne på 
deres hjemmesider publicerer studieplaner, visse evalueringer samt KBs opfølgningsplaner8.  
 
GRFs nye krav vil sammen med den øgede konkurrence, som det kommende selveje fra 2007 må 
formodes at skabe, lægge et pres på gymnasierne og gymnasiets ledelser for at udvikle skolerne, så 

                                                 
2 Perspektivplan I og II fra starten af 1970’erne er et godt eksempel herpå. 
3 Dahler-Larsen, 2001 samt Røvik, 1998. 
4 Undervisningsministeriet, 2005. 
5 Rammerne for kvalitetsbekendtgørelsen omtales i Folketinget, 2003: Forslag til lov om uddannelsen til 
studentereksamen (Gymnasieloven) – under ”Bemærkninger til lovforslaget” (kap. 8.5) samt under ”Bemærkninger til 
lovforslagets enkelte bestemmelser” (§37). 
6 Lov nr. 414 af 6.6.02 – kaldes i denne opgave “Lov om gennemsigtighed”. 
7 Stx-bekendtgørelsen §107, 108 og 110. 
8 Kvalitetsbekendtgørelsen §4 samt ”Lov om gennemsigtighed” § 1 og 2. 
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de lever op til omverdenens forventninger. KB kan i den sammenhæng ses som et redskab for den 
enkelte skole og skoleledelse til at skabe intern og ekstern opmærksomhed omk. de intentioner, 
man har for udvikling af skolen. Gennem anvendelse af et ”system til kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering” omfattende ”systematiske og regelmæssige selvevalueringer” efterfulgt af 
”opfølgningsplaner”9 kan KB yderligere ses som et redskab, der kan hjælpe skolerne til at sikre en 
evalueringskultur med fokus på kvalitetssikring. I den sammenhæng er det interessant at studere, 
hvilke forestillinger gymnasiernes ledelser - i et strategisk perspektiv - har omk. anvendelsen af 
Undervisningsministeriets (Uvm) nye KB. 
 
Problemformuleringen – eller udviklingsopgaven -  for denne masteropgave lyder derfor:  
 
 
Hvordan kan ledelsen ved almengymnasiale institutioner anvende Undervisningsministeriets 
krav om institutionel selvevaluering strategisk? 
  
 
I min undersøgelse vil jeg tage udgangspunkt i KB og kun inddrage andre dele af GRFs tekster i 
mindre omfang. KB stiller krav om, at den enkelte ”institution, der udbyder en eller flere 
gymnasiale uddannelser, skal have og anvende et system til kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering”10. Jeg vil lade det være op til andre, at forsøge at udvikle systemer og i stedet 
fokusere på, hvordan gymnasieledelserne kan anvende KB strategisk11.  
 
Udviklingsopgaven baseres på en konstruktivistisk grundopfattelse12. Jeg vil angribe 
udviklingsopgaven ad to veje – en teoretisk og en empirisk – som begge efter min opfattelse har en 
særskilt udsigelseskraft. I den teoretiske analyse vil jeg belyse udviklingstendenser i gymnasiet og 
dets omverden samt inddrage evalueringsteori og forskellige strategiske perspektiver. I den 
empiriske del af opgaven vil jeg undersøge, hvordan repræsentanter for gymnasieledelser opfatter, 
at KB kan anvendes ud fra en strategisk betragtning. Jeg vil naturligt nok anvende den inddragede 
teori i analysen af min empiri.  
 
Jerome Bruner har argumenteret for, at man for at forstå den moderne uddannelsesverden kan 
anlægge et dobbelt kulturelt perspektiv – et makrokulturelt niveau med fokus på overordnede 
samfundsmæssige forhold, som har betydning for udviklingen i det almene gymnasium; og et 
mikrokulturelt niveau med fokus på, hvordan det almene gymnasium påvirkes af krydspres fra fx 
myndighedernes side13. I kap. 2 vil jeg - for at skabe en rammeforståelse for ændringer inden for 
det almene gymnasium - skitsere nogle makrokulturelle ændringer inden for det offentlige, som 
kan sammenfattes under overskriften ”moderniseringen af den offentlige sektor”. Herefter vil jeg i 
kap. 3 anlægge et mikrokulturelt perspektiv med fokus på, hvordan ydre pres er med til at skabe 
ændringer inden for gymnasiet. Ændringer, som bl.a. har betydning for forståelsen af de tendenser, 
som medfører øgede krav til institutionel selvevaluering.  
 
Gymnasieledelsernes muligheder for at påvirke en udvikling hen imod en institutionel 
selvevalueringskultur, afhænger af gymnasiets organisationskultur. I kap. 4 inddrages en 
                                                 
9 Kvalitetsbekendtgørelsen § 1 og 4. 
10 Kvalitetsbekendtgørelsen §1. 
11 Irene Thor Kaufmann har i Kaufmann, 2004 for Uddannelsesstyrelsen arbejdet med udvikling af en model til et 
sådan system.  
12 Se kap. 1.2. 
13 J. Bruners dobbeltkulturelle perspektiv er fremlagt og anvendt i Gleerup og Wiedemann, 2001, p. 10ff. 
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kulturanalyse af gymnasieskolen mhp. at præcisere potentialer og barrierer for skoleudvikling. 
Kulturanalysen er med til at skitsere det landskab, gymnasieledelser opererer i, når de skal 
overveje anvendelsen af KB i et strategisk perspektiv.  
 
Litteraturen omhandlende strategier for organisationsudvikling rummer en række forskellige 
opfattelser af strategibegrebet. I kap. 5 vil jeg fremlægge en flerperspektivisk tilgang til begrebet 
strategisk14, som gør det muligt for mig, at analysere og forstå ledelsesopfattelser ud fra forskellige 
strategiske perspektiver.  
 
Opgavens genstandsfelt er Uvm’s KB, som stiller nye krav til gymnasiets ledelser om indføring af 
institutionel selvevaluering. Kap. 6 fremlægger evalueringsteori, bl.a. med inddragelse af det 
flerperspektiviske blik. Perspektiverne betoner hver især forskellige anvendelsesmuligheder af 
evalueringsbegrebet. 
 
Kap. 7 omhandler metoden, ”det semistrukturerede, kvalitative forskningsinterview”, der er 
anvendt ifm. indsamling og analyse af det empiriske materiale15. Kap. 8 er en analyse og 
diskussion af det empiriske materiale på baggrund af fremlagt teori. Kap. 9  er opgavens 
afsluttende konklusion.  
 
1.2 Analyseposition og analysestrategi 
Min baggrund for arbejdet med udviklingsopgaven er dels en mangeårig professionel baggrund 
som gymnasielektor og inspektor dels en treårig baggrund som studerende på MIG/ledelse. Min 
primære synsvinkel er derfor ”forskerspirens” undersøgende blik med en næsten afsluttet 
professionsbachelor i gymnasieledelse som ballast. Dette blik er dog præget af min professionelle 
baggrund som leder på et privat, selvejende gymnasium og som fagprofessionel 
gymnasieunderviser.  
 
Min tilgang hviler på en konstruktivistisk grundopfattelse, hvorfor mine analyser bygger på, at 
viden ikke kan opfattes som en entydig størrelse. Viden og erkendelse afhænger af hvilke øjne, der 
ser, fra hvilken synsvinkel og med hvilken baggrund. ”Viden bliver til på baggrund af en 
fortolkning, og derfor er det virkelige altid en erfaret verden. Man kan derfor ikke betegne viden 
som en repræsentation af virkeligheden…vi iagttager, sanser eller perciperer forskelligt alt efter 
hvilke erfaringer, vi tidligere har gjort, dvs. alt efter vores socialiseringsmæssige og kulturelle 
baggrund”.16 Konstruktionernes værdi kan ikke måles på, om de er sande, men på om de giver 
mening, og om de giver dækkende fortolkninger af virkeligheden.  
I en verden, hvor viden og forståelse ikke er faste størrelser, kan alting altid være eller tænkes 
anderledes. Man kan dog gennem kommunikation med andre personer skabe ny viden og ny 
forståelse. Dette kan i forskningssammenhæng fx ske ved at interviewe andre personer og 
udspørge dem om deres bevægegrunde, fortolkninger og opfattelser. Herigennem kan man 
reducere sin egen kontingensfølelse.  
 
Ved at analysere og iagttage den samtale, man selv har deltaget i som interviewer, kan man i en vis 
udstrækning forsøge at bringe sig i en situation, hvor man bliver iagttager af en 2. ordens 
iagttagelse, hvor man hæver sig op på et meta-niveau17. Steinar Kvale understreger netop dette 
forhold ved det semistrukturerede, kvalitative interview, når han skriver, at den type interview 
                                                 
14 Jf. kap. 1.2. 
15 Kvale, 1997. 
16 Rasmussen, 2003,  p. 121-122. 
17 Engeström p.111ff, i: Hermansen, 1998. 



Troels Vang Andersen Side 7 05/10/2005 

”består af meningsfulde udsagn, der selv er baseret på fortolkninger, og de er igen genstand for 
kontinuerlige fortolkningsprocesser”18. På dette 2. ordensniveau har man - gennem at være 
opmærksom på sin egen analyseposition og baggrund - en mulighed for at stille spørgsmålstegn 
ved sine egne blinde vinkler som interviewer. Selv om man forsøger at gøre sin analyse til en 2. 
ordens iagttagelse, må man dog stadig være bevidst om, at man som interviewer har styret 
interviewsamtalen. Derfor kan man ikke frigøre sig fra at have ”blinde vinkler” i analysen af 
interviewsamtalen.  
 
Niels Åkerstrøm Andersen definerer analysestrategi som en strategi for, hvordan man vil 
konstruere andres iagttagelser som objekt for egne iagttagelser19. Jeg vil som en naturlig 
konsekvens af mit konstruktivistiske udgangspunkt anvende kvalitative undersøgelser. Jeg har 
valgt at anvende det semistrukturerede, kvalitative forskningsinterview, en metode som Steinar 
Kvale har defineret som ”et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den 
interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener”. 
Kvale tilføjer, at forskningsinterviewet ikke er en samtale mellem ligestillede parter, eftersom 
forskeren definerer og kontrollerer interviewsituationen20. Som en empirisk del af min 
undersøgelse vil jeg interviewe tre rektorer for at øge forståelsen for, hvordan Uvm’s krav om 
institutionel selvevaluering tænkes anvendt af gymnasieledelser i et strategisk perspektiv. Jeg vil 
sammenholde disse interview med en flerperspektivisk evaluerings-, organisations- og 
strategiopfattelse.  
 
I forlængelse af en konstruktivistisk grundopfattelse af viden som en foranderlig størrelse, ligger 
Gareth Morgans organisationsteoretiske, metaforiske – eller flerperspektiviske – forståelse, som 
han redegør for i sin bog ”Images of Organization”21. Ifølge den opfattelse kan man ved at opfatte 
en organisation igennem forskellige optikker opnå forskellige erkendelser. Disse erkendelser øger 
tilsammen ens forståelse på samme måde, som samtaler med forskellige personer kan være med til 
at tilføje ny mening og forståelse – eller som Morgan udtrykker det: ”Det finnes ikke absolut 
riktige eller absolut gale ledelsesteorier. Hver enkelt teori bidrar til at noe bliver opplyst og andre 
ting lagt i mørke”22. Andre forfattere anvender en flerperspektivisk anskuelse, der ligger tæt op ad 
Morgans uden nødvendigvis at opstille de forskellige ændringsstrategier som egentlige metaforer. 
Dette gælder fx Mary Jo Hatch23, Finn Borum24 og Ralph D. Stacey25.  Staceys strategiopfattelse 
bygger bl.a. på en forståelse af organisationer som komplekse, responsive processer – en 
forståelse, som bryder med systemteoretikernes organisationsopfattelse, men som omvendt ligger i 
fin forlængelse af denne opgaves konstruktivistiske grundopfattelse. Tilsvarende har Peter Dahler-
Larsen arbejdet med en tilgang inden for evalueringsforskning26, som ligger i tråd med både 
konstruktivismen og den metaforiske forståelse. Endelig har Kjell Arne Røvik en analytisk vinkel, 
der er beslægtet hermed, som analyserer organisationer ud fra et værktøjsperspektiv (rationel 
opfattelse) og et symbolperspektiv27.  
 
 
                                                 
18 Kvale, 2002,  p. 71. 
19 Andersen, 1999. 
 

20 Kvale, 2002,  p. 19. 
21 Morgan, 1998. 
22 Morgan, 1998,  p. 19. 
23 Hatch, 2002. 
24 Borum, 2003. 
25 Stacey, 2003. 
26 Dahler-Larsen, 2001. 
27 Røvik, 1998. 
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2. Udviklingstendenser i det offentlige 
 
I dette kapitel vil jeg gøre rede for nogle makrokulturelle udviklingstendenser, som har 
indvirkning på fastlæggelsen af rammebetingelserne for udviklingen af det almene gymnasium, og 
for udviklingen af en evalueringskultur med fokus på institutionel kvalitetsudvikling. Kapitlet 
diskuterer to udviklingstendenser ”moderniseringen af det offentlige” og ”det refleksive moderne”.  
 
2.1 Moderniseringen af den offentlige sektor 
I min analyse af de udviklingstendenser, der har præget udviklingen af det offentlige gennem de 
sidste 30-40 år vil jeg tage udgangspunkt i Dorthe Pedersens28 og Kurt Klaudi Klausens29 analyser. 
Begge forskere lægger vægt på, at reformændringerne i denne periode ikke har udviklet sig med 
udgangspunkt i én stor forkromet strategi. Der har snarere været tale om ”de små skridts metode”. 
Angivelsen af perioder tager udgangspunkt i Klausen (2002) og skal ikke tages for bogstaveligt. 
Dels er der overlap mellem faserne, og dels er for overskuelighedens skyld valgt perioder angivet i 
årtier. Klausen opdeler i sin analyse perioden fra 1970’erne i fire decentraliseringsfaser, som jeg i 
fig. 2.1 tager udgangspunkt i.  
 
Der kan gives forskellige årsagsforklaringer på den beskrevne decentralisering (se fig. 2.1) - bl.a. 
en stadig mere dynamisk, kompleks og globaliseret samfundsudvikling, hvor hastige 
omverdensændringer i stigende grad umuliggør, at en central styring kan ”nå at følge med” og kan 
have tilstrækkelig viden og overblik til at foretage en regelsætning. Den dynamiske og komplekse 
virkelighed umuliggør altså den centrale regelstyring. Som nævnt i fig. 2.1 følger der normalt en 
centralisering sammen med en decentralisering. Mål- og rammestyringen er fx en central 
udstikning af overordnede mål og økonomiske rammer, institutionerne skal holde sig indenfor. 
Kvalitets- og kontraktstyringen er fx en outputstyring, hvor centrale instanser har mulighed for at 
koble ressourcetildeling med kvalitetsvurdering og kontrol af offentlige ydelser. Katrin Hjort er 
inde på, at selvom decentraliseringen er et gennemgående træk ved de sidste årtiers modernisering, 
så ”kridter moderniseringsprojektet en ny bane op, angiver et nyt sæt af spilleregler, der gør 
bestemte valg mere rationelle eller rimelige end andre for de involverede aktører – og dermed 
også mere sandsynlige” 30.  
 
Den beskrevne udvikling viser også en ændring i strategiopfattelsen inden for den offentlige sektor 
gående fra  

- en klassisk, rationel strategiopfattelse i starten af den beskrevne periode, hvor strategier 
primært hører under centraladministrationen og det politiske niveau (fase 1-2); over til at  

- strategisk ledelse også forventes bedrevet af institutionsledelser (fase 2-3); og i retningen 
af, at  

- institutionernes medarbejdere i større grad inddrages i strategiske overvejelser (fase 4).  
 
Staceys opfattelse af organisationer, som komplekse, responsive processer31 lægger vægt på, at 
strategi i virkeligheden dannes i gennem hverdagens samtaler mellem forskellige af 
organisationens medlemmer. Uden at skulle lægge for meget i parallellen, så er det interessant at 
se ligheden mellem denne strategiopfattelse og den udvikling, der er påpeget ovenfor, omk. 
decentraliseringen af den strategiske opgave.  
                                                 
28 Pedersen, 1998. 
29 Klausen, 2002,  p. 51ff. 
30 Hjort, 2001,  p. 44. 
31 Jf. kap. 5.5. 
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 1970’erne.  

1. decentralisering 
1980’erne.  
2. decentralisering 

1990’erne  
3. decentralisering 

2000’erne.  
4. decentralisering 

Samfundsmæssig 
baggrund 

Kolossal vækst i 
den offentlige 
sektor – mange nye 
opgaver og mange 
nye ansatte. 
Udvikling af primær- 
og sekundær-
kommunerne 

Stort behov for at 
bremse op for væksten 
og de offentlige 
udgifter gennem en 
effektivisering  

Markedsorientering. 
Offentlige 
institutioner skal 
kunne klare sig i 
konkurrence med 
hinanden og med 
private virksomheder  
 

Tendens til 
decentralisering af 
reelt ansvar fra 
ledelse til 
medarbejdere og til  
involvering af 
medarbejderne i 
strategiske processer 

Decentralisering Fra stat til amter og 
kommuner 

Fra centraladm. til 
institutioner 
Opgaver decentraliseres 
fra 
departementer/styrelser 
til sektorinstitutioner og 
fra kommuner til 
institutioner 

Fra politik til 
marked  
En del af disse 
liberalistisk 
inspirerede tiltag kan 
samles under 
betegnelsen New 
Public Management 

Fra ledere til 
medarbejdere? 

Velfærdsstaten Opbygning Opbremsning Privatgørelse 
Borgeren bliver 
forbruger 

Civilsamfunds-
orientering? 

Kodeord Professionalisering, 
bureaukratisering 

Effektivisering Markedsorientering, 
kvalitetsudvikling 

Værdiorientering?  

Styringsopfattelse Plan- og 
regelstyring er 
centralmagtens 
mulighed for styring 
af de opgaver, der 
decentraliseres til 
kommunerne. 
Regelstyringen 
forenkler virkelighed 
og handlerum i 
organisationerne 

Mål- og rammestyring 
(inputstyring) 
Institutionsledelserne 
får personaleansvar, 
budgetansvar og ansvar 
for udmøntning af 
blokbesparelser - 
opgaver, der tidligere 
blev varetaget fra 
centralt hold.  
Mål- og rammestyring, 
er på én gang en 
centralisering og en 
decentralisering, idet 
mål og rammer 
udstikkes ovenfra 
(centralt) og udfyldes 
nedefra (decentralt) 

Kontrakt- og 
kvalitetsstyring 
(outputstyring) 
Outputstyringen kan 
ske ved at evaluere 
og kvalitetsvurdere 
produkterne fra de 
offentlige 
organisationer 

Selvregulering? 
Tydeliggørelse af 
organisationens 
identitet bliver 
centrale 
pejlemærker for 
medarbejdere, der 
ikke længere skal 
ledes gennem 
udstukne regler 

 

Fig. 2.1. Moderniseringen af det offentlige. Fire fremvoksende reformstrategier (Egen tilvirkning efter Klausen, 2002, 
p 60ff og Pedersen, 1998, p. 109ff). 
 
2.2 Evaluering i en refleksiv modernitet  
Anthony Giddens har beskrevet den tid, vi lever i, som det refleksive moderne, hvor de store 
fortællinger ikke længere styrer vores handlingsmønstre. Vores globaliserede omverden ændres 
hastigt. Vi præges af en retningsløshed ift. tidligere tider og taler fx ikke så meget om fremskridt, 
men om udvikling. Vi må hele tiden genopfinde vores egne holdninger til vores liv og omverden. 
Derfor byder vores virkelighed på et væld af muligheder. Da de store fortællinger mangler32, kan 
virkeligheden anskues ud fra mange forskellige holdningsmæssige ståsteder og værdisæt. 
Refleksiviteten medfører, at man til stadighed spørger sig selv om, hvorfor tingene nu er, som de 
                                                 
32 Jf. foregående afsnit, der på linie hermed viser, at de ”store planer” i form af fx Perspektivplan I og II blev forladt 
op gennem 1970’erne.  
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er33. I forlængelse af denne tankegang må hver enkelt organisation og hvert individ derfor - for at 
legitimere sine handlinger - argumentere ud fra værdier og grundlæggende holdninger. I den 
verden bliver evalueringer til et nyt - tilbageskuende - styringsredskab:  ”Tankefiguren i evaluering 
afspejler på mange måder den refleksive modernitets grundlæggende kulturelle figur. Vi har ikke 
at gøre med central planlægning udført prospektivt. Vi har at gøre med mange, iterative og 
relativt ukoordinerede feedback-loops på mange niveauer udført retrospektivt. Evalueringsbølgen 
er et tegn på, at man ikke er sikker på, tingene lykkes på forhånd. Man kan ikke længere 
automatisk læne sig op ad store fortællinger, der forsikrer os om, at hvis blot videnskab, teknologi 
og organisation er overskrifterne, så har vi intet at frygte. Evaluering rejser konstant tvivl, gør det 
til et åbent spørgsmål, om vi skal være tilfredse, og den afspejler dermed den refleksive 
modernitets ånd” 34. Ud fra denne betragtning, er det ikke så underligt, at der i disse år er et 
kraftigt fokus på evaluering. Politisk har man i 1990’erne via etableringen af EVA35 søgt at 
udvikle en systematisk evalueringskultur til kvalitetsudvikling af bl.a. gymnasiernes aktiviteter. I 
forlængelse heraf skal GRFs - og herunder KBs – nye krav til institutionel selvevaluering ses.  
 
 
3. Udviklingstendenser i det almene gymnasium 
 
Ud fra kap. 2’s makrokulturelle forståelse for udviklingen vil jeg – uden at lægge op til 
determinisme – vise, hvordan nogle af disse makrokulturelle træk kan følges på et mikrokulturelt 
niveau.  
 
De sidste to årtier har været præget af udviklingen af det globale videnssamfund, som igen har 
været drivkraft for ændringer af uddannelsessystemet36. Som Ove Korsgaard argumenterer for37, så 
er uddannelse som følge af globaliseringen blevet en faktor, der ikke blot kan overlades til 
undervisere og undervisningsministerier38. Uddannelse har også fået finansministerier og store 
internationale organisationer som EU, UNESCO og OECD til at lægge strategier på nationalt og 
globalt plan omk. udvikling af viden som en afgørende ressource for velstand: ”Viden er ved at 
være vigtigere end råstoffer, ideer er ved at være vigtigere end selve produktet, og opfindsomhed 
og initiativ tæller mindst lige så meget som færdigheder”39. I en globaliseret verden præget af 
hastige ændringer forældes viden og faglige kvalifikationer hurtigt. To forhold, som er 
internationale reaktioner herpå, er ”livslang læring” og kompetenceudvikling. 
Kompetencetankegangen er en af grundideerne bag Udviklingsprogrammet og GRF, hvorfor 
reformbestræbelserne bl.a. kan ses som en konsekvens af globaliseringstendenserne40.  
 
Moderniseringen og de decentraliseringstendenser, der på makrokulturelt niveau har præget det 
offentlige41, kan kun følges fragmentarisk og delvis asynkront inden for gymnasieområdet. 1. 
decentraliseringsfase - fra stat til kommune -kunne følges, da statsskolerne i 1984 blev overført til 
amterne mhp. at give institutionerne større indflydelse på deres profil. I en vis udstrækning har 

                                                 
33 Giddens, 1997, p. 31ff, Dahler-Larsen, 2001, p. 62ff samt Beck og Gottlieb, 2002 bind 2,  kap. 4.1. 
34 Dahler-Larsen, 2001,  p. 71. 
35 Danmarks Evalueringsinstitut. 
36 Jf. bl.a. forordet i Uddannelsesprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, 1999 - Undervisningsministeriet, 
1999 (forkortes senere i opgaven til ”Udviklingsprogrammet”). 
37 Korsgaard, 1999. 
38 Korsgaard, 1999,  p. 136-140. 
39 Korsgaard, 1999,  p. 158. Citatet stammer fra oplægget til en UNESCO konference i 1998.  
40 Se Stx-bekendtgørelsens §1 og Udviklingsprogrammets kap. 3.2. 
41 Jf. kap. 2. 
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mål- og rammestyringen, som prægede moderniseringens 2. decentraliseringsfase, kunnet følges: 
Dels gennem et amtsligt krav til gymnasierne om mål- og indsatsformuleringer kombineret med 
selvbestemmelsesret over den økonomiske ramme42. Dels gennem en decentralisering af stadig 
flere ledelsesopgaver til institutionsniveau kombineret med tilførsel af ledelsesressourcer ifm. 
ledelsesreformen i 1995. Endelig kan man følge moderniseringens 3. decentraliseringsfase - 
præget af interspecifik konkurrence, markedsgørelse og output-styring - inden for 
erhvervsskolerne, som i 1991 overgik til selveje. På en række væsentlige punkter har gymnasiet 
dog stadig været styret centralt. Fx gennem timestyringsmodellens stramme rammer for, hvor 
mange lønmidler amterne skal udmelde til gymnasierne, gennem fagbekendtgørelserne samt via de 
centralt stillede eksamensopgaver43.  
 
Flere træk fra moderniseringen – bl.a. intentioner om at modernisere og effektivisere – kan følges i 
tankerne bag Udviklingsprogrammet: Gennem nye meritregler og en klarere profilering af de 
gymnasiale uddannelser skulle det være lettere og billigere at lade elever skifte fra én gymnasial 
uddannelse til en anden uden tidstab. Gennem en fokusering på udvikling af elevernes almene, 
personlige, faglige og sociale kompetencer skulle studenterne i højere grad besidde reelle 
studiekompetencer, når de forlod gymnasiet for at starte en videregående uddannelse.   
 
Et generelt træk ved GRF er, at der gives større råderum for lokal selvbestemmelse. 
Regelstyringen ”løsnes” og forenkles. Rektor får tildelt en række nye kompetencer ift. fx fordeling 
af elevernes skriftlige arbejde, udformning af studie- og evalueringsplan samt udbud af 
studieretninger44. Lærere og elever får større råderum til at vælge fagligt indhold, fordi Stx-
bekendtgørelsen har bevæget sig fra en indholdsstyring i retning af en målstyring af fagene.  
 
Bestræbelserne på at udvikle elevernes kompetencer, så de kan klare sig i det globale 
videnssamfund, påvirker samtidig kravene til gymnasiets ledelser og lærerkollegier. Der skal 
arbejdes i team omk. arbejdsopgaver, som er funktionelt forankret i den undervisningsmæssige 
opgaveløsning45. Gymnasiets organisationskultur sættes under pres46. 
 
Fra 2007 bliver de almene gymnasier selvejende og skal drives ved hjælp af taxametertilskud. 
Taxameterordningen er ikke fastlagt endnu, men det taxametersystem, man anvender på 
erhvervsskoleområdet er primært styret ud fra antal elever, hvilket tilskynder til stordrift og 
dermed konkurrence om nye elever. Yderligere er erhvervsskolerne outputstyrede gennem ekstra 
midler for hver elev, der gennemfører et uddannelsesforløb. Endelig tilskynder erhvervsskolernes 
tilskudsordning kvalitetsstyring efter rammer fastsat af Uvm47. Tænker man sig et tilskudssystem, 
á la erhvervsskoleområdets, i sammenhæng med det øgede lokale råderum omtalt ovenfor, har man 
udviklet betingelser – i alt fald i storbyområder med tætliggende gymnasier – for en øget 
interspecifik konkurrence gymnasierne imellem og som følge heraf en øget markedsgørelse. Træk 
som er typiske for den 3. moderniseringsfase. I den sammenhæng bliver det i stigende grad en 
nødvendighed for den enkelte skole at tænke i strategisk udvikling.  
 
 

                                                 
42 Amterne er i forskellig udstrækning op gennem 90’erne gået bort fra kontoopdelte bevillinger og over til tildeling af 
en samlet økonomisk ramme, som gymnasieledelserne har kunnet disponere ret frit over.  
43 Raae og Abrahamsen, 2004,  kap. 1. 
44 Stx-bekendtgørelsen § 45, 49, 74ff. 
45 Raae og Abrahamsen, 2004,  kap. 1.  
46 Jf. kap. 4. 
47 Jf. Undervisningsministeriets brev til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. d. 7.6.04. (J.nr. 2004-3744-88). 
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3.1 Kvalitetsbegrebet i gymnasiet 
Som nævnt i kap. 2 er kvalitetsudvikling og resultatvurdering træk ved moderniseringens  3. 
decentraliseringsfase. Denne udvikling kan genfindes inden for forskellige dele af 
uddannelsessystemet48. På erhvervsskoleområdet satte Folketinget i 1996 et stort samlet initiativ i 
værk kaldet ”Q-90 projektet”49. Erhvervsskolerne vidste fra starten af projektet, hvor store midler 
de kunne få del i, hvis de deltog på tilfredsstillende vis i Uvm’s kvalitetsudviklingsprojekt.  
 
At Q-90 projektet blev gennemført på erhvervsskoleområdet og ikke inden for det almene 
gymnasiale område skyldes ifølge ministeriet, at man ønskede ”at forbedre og udvikle skolernes 
ydelser for at gøre uddannelserne mere tiltrækkende, idet baggrunden var bekymrende tal fra 
skolerne om fald i ansøgertallet”50. Imidlertid kan erhvervsskolernes organisationskultur - 
sammenlignet med de almene gymnasiers - også siges at være mere parat til at indgå på den ret 
topstyrede, instrumentelle og opskriftsagtige måde, som Q-90 projektet lagde op til. 
Handelsskolekulturen er ifølge Gleerup og Wiedemann præget af nære bånd til det merkantile. 
Ledelserne er i højere grad end ledelserne på de almene gymnasier vandt til at anvende en række 
forskellige ledelsesværktøjer og indtænke strategisk ledelse, som en vigtig del af 
ledelsesopgaven51. Ifølge en rapport fra EVA har erhvervsskolerne ” i langt højere grad end 
folkeskoler og gymnasier ladet sig inspirere af kvalitetsstandarder og kvalitetssikringssystemer 
som også kendes fra private erhvervsvirksomheder. Den systematiske tilgang til kvalitetsudvikling 
og evaluering afspejler sig i, at flertallet af de skoler, som har udarbejdet redegørelser, har 
beskrevet deres kvalitetsmålsætninger og –procedurer i kvalitetshåndbøger o.l.”52.  
 
Til trods for det noterer EVA sig, at erhvervsskolerne kan have besvær med at skabe en 
sammenhæng mellem evaluering på forskellige niveauer. Skolernes overordnede mål fungerer ikke 
som pejlemærker, når den enkelte lærer evaluerer. Disse træk kan være uheldige sideeffekter af en 
topstyring, hvor der ikke sker en effektiv oversættelse af de anvendte evalueringsopskrifter i en 
grad, som giver mening på alle niveauer i organisationen. Dahler-Larsen har opstillet en 
firefeltsmodel, der skitserer fire forskellige udfaldsrum for implementering af evaluering, alt efter 
hvordan organisationen tilegner sig en udefra kommende evalueringsopskrift (adoption eller 
oversættelse), og hvordan den udmønter sig i organisationen (dekobling eller kolonialisering). 
Ifølge den model er der en fare for, at fx en topledelses intentioner om at implementere en 
evalueringsopskrift ikke oversættes til noget meningsgivende i organisationen. Derved sker der en 
dekobling ned gennem organisationen hvorved man havner i udfaldsrum I frem for i det ønskede 
udfaldsrum IV – se fig. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Jf. Danmarks Evalueringsinstitut 2002,  p. 94-96 samt www.uvm.dk. 
49 Undervisningsministeriet, 1999a. Danmarks Evalueringsinstitut 2002,  p. 98. På www.uvm.dk,  findes i øvrigt en 
række publikationer henhørende under Q-90 projektet. 
50 Undervisningsministeriet, 1999a,  p. 5. 
51 Gleerup og Wiedemann, 2001,  p.45ff. Danmarks Evalueringsinstitut, 2004, fx p. 5-6 samt Klausen, 2004.  
52 Danmarks Evalueringsinstitut, 2002,  p. 37. 



Troels Vang Andersen Side 13 05/10/2005 

                         Udmøntning 
Tilegnelse 

Dekobling Kolonialisering 

Adoption I: Opskriften er legitim,  men øver ikke 
indflydelse på praksis i organisationen 

II: Opskriften adopteres ufordøjet i 
organisationen, men får alligevel 
(isomorficerede) virkninger 

Oversættelse III: Opskriften er tilpasset 
organisationen,  men uden at den får 
afsmittende virkninger på alle dele 
eller andre forhold i organisationen 

IV: Opskriften er tilpasset 
organisationen og præger 
organisationens liv 

 

 

Fig. 3.1. Forskellige måder hvorpå en organisation kan tilpasse sig til organisationsopskrifter fra omgivelserne (Egen 
tilvirkning efter Dahler-Larsen, 2001a). 
 
I det almene gymnasium har der også gennem 90’erne været flere ministerielle tiltag på at initiere 
en kvalitetsudvikling og resultatvurdering53. Et af de træk, som har ændret sig op gennem 90’erne, 
er den større grad af decentralisering af evalueringsopgaven, som er sket. I ”Tegn på kvalitet” 
opsummerede Gymnasieafdelingen overvejelser om, ”hvad en god skole, god undervisning og god 
pædagogisk ledelse vil sige”, så landets gymnasier kunne vide, hvordan et korps af ministerielt 
udsendte eksperter vurderede de enkelte skoler54. I ”Standarder og profiler”, som har mødt kritik 
fra mange sider, var en tung og tidskrævende rapportering med vægt på kontrolaspektet vægtet 
højt. I KIG tog man kritikken fra Standarder og profiler til sig og satsede på en 
selvudviklingsproces karakteriseret ved metodefrihed og emnefrihed5556. Interessant er det i øvrigt 
at se den store forskel, der er mellem de fri rammer i KIG beregnet til de almene gymnasier og de 
meget detaljerede og centralt styrede rammer i Q-90 til erhvervsskolerne. Begge fungerende på 
nogenlunde samme tid. Måske en ministeriel erkendelse af to organisationer med hver deres 
karakteristiske organisationsstruktur og –kultur? Raae og Abrahamsen konkluderer, at ”Skønt 
kvalitetssikring har været dagsordenssat…fra ministerium [og] amter, synes det ikke at have givet 
tilstrækkelig funktionel mening til at udgøre en prioriteret aktivitet for ret mange skoler. 
Standarder og Profiler fra 1997 og siden KIG fra 2001 synes ikke at være systematisk integreret i 
skolernes virke”57. Den generelle intention som følge af kvalitetsvurderingstrenden i 
moderniseringens 3. decentraliserings-fase, der havde til formål at sikre en outputstyring af 
institutionerne, kan altså ikke siges at have været en succes i det almene gymnasium.  
 
I den nye gymnasielov58 stilles der krav om, at rektor fastlægger et system til kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering. Reglerne herfor er præciseret i KB. I næste afsnit analyseres dette nyeste forsøg 
på at sikre en kvalitetsudvikling og resultatvurdering. 
 
3.1.2 Kvalitetsbekendtgørelsen 
Nedenfor vises i fig. 3.2 nogle af hovedtrækkene i KB.  

                                                 
53 Undervisningsministeriet 1993, 1998, 1999a, 2001. Undervisningsministeriet, 2001,  kap. 3 - oplister flere andre 
publikationer og tiltag end dem, der nævnes her. 
54 Undervisningsministeriet, 1993,  p. 3ff. 
55 Undervisningsministeriet, 2001, p.5-7. 
56 Selvevalueringstankegangen stod også centralt i ”Idekatalog om kvalitetsudvikling og selvevaluering”, 
Gymnasieafdelingen, 1992. 
57 Raae og Abrahamsen, 2004,  p. 21. 
58 Undervisningsministeriet, 2004a,  §37. Se også bemærkningerne til gymnasieloven kap. 8.5. 
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Kvalitetsbekendtgørelsen i korte træk 
Ifølge KB skal hvert enkelt gymnasium ”anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering”, så skolen over 
en periode på tre år kan foretage en systematisk og løbende selvevaluering af alle skolens valgte nøgleområder. På 
grundlag af selvevalueringen udarbejder skolen mindst hvert tredje år opfølgningsplaner, som offentliggøres på 
skolens hjemmeside. 
KB stiller bl.a. krav om en belysning af: 
 

- hvordan ledelsen er organiseret ift. at varetage det 
faglige og pædagogiske ansvar  

- sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og 
skolens strategi for selvevaluering 

- sammenhæng mellem skolens valgte 
selvevalueringsstrategi og skolens procedurer for 
implementering af selvevaluering  

- hvordan institutionen gennemfører selvevaluering, og 
hvordan denne selvevaluering virker på de af skolen 
udvalgte nøgleområder 

- hvilke handlinger skolen iværksætter som led i 
opfølgningen af selvevalueringen. 

KB stiller krav om, at elever og aftagere af studenter 
inddrages i den løbende selvevaluering 

 

Skolen skal yderligere have en procedure, der belyser: 
 

- hvordan undervisnings- og arbejdsformerne 
understøtter overgangen fra grundskolen, den faglige 
progression og uddannelsens formål, samt hvordan de 
har sammenhæng til behov i og erfaringer fra de 
videregående uddannelser  

- hvordan lærernes kvalifikationer ajourføres 
- hvordan skolens tilrettelæggelse af 

uddannelsesforløbet vurderes af elever, eksterne 
censorer og af eventuelle  eksterne evalueringer; samt 
hvordan disse vurderinger om skolen inddrages i 
kvalitetssystemet. 

 

Fig. 3.2 viser en oversigt over hovedpunkterne i KB. 
 
Som det fremgår af fig. 3.2 sætter KB ikke krav til, hvad der skal evalueres. KB sætter dog visse 
elementære krav til, hvordan selvevalueringsprocessen skal foregå: Der skal lægges en strategi for 
selvevaluering. Den skal implementeres. Man skal vurdere virkningen af evalueringen og herefter 
lave en opfølgningsplan, som skal offentliggøres59. Herud over skal selvevalueringen 
sammentænkes med skolens værdigrundlag og pædagogiske ledelsesform. Endelig er der krav om, 
at inddrage interessenters vurderinger af undervisnings- og arbejdsformer og samtænke disse ift. 
overgangen til/fra gymnasiet og ift. lærernes behov for kompetenceudvikling.  
 
KB går bort fra ideen om en central vurderende instans (som man så i ”Tegn på kvalitet”) til fordel 
for en selvevaluering (kendt fra ”KIG” samt fra EVAs arbejdsmetode60). Et forhold, som kan være 
med til at styrke en opfattelse af KB som et internt læringsværktøj snarere end et eksternt 
kontrolværktøj. Dette kan muligvis give et større lokalt medejerskab til KB, sammenlignet med 
tidligere kvalitetsudviklingsplaner. KB’s navn, ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering …”, understreger i øvrigt, at KB har to aspekter i sig: udviklingsaspektet, som på 
mange måder er beslægtet med læringsaspektet, og resultatvurderingsaspektet, som er beslægtet 
med kontrolaspektet. Disse to aspekter kan igen anskues ud fra to niveauer: På et overordnet 
niveau (politisk/centraladministrativt) og på organisationsniveau.  

                                                 
59 Ligheden med klassisk strategiopfattelse er slående, jf. kap. 5.1. 
60 Danmarks Evalueringsinstitut, 2001. 
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Jeg har tidligere gjort rede for, at KB set ud fra det overordnede niveau kan ses som et redskab, der 
sikrer det overordnede niveau en styrende rolle gennem outputstyring. KB bør her sammenholdes 
med ”Lov om gennemsigtighed”: Hvor KB stiller krav om en bestemt arbejdsmåde (evaluering, 
vurdering og udvikling) og krav om fokusering på nøgleområder af skolens virke, så stiller ”Lov 
om gennemsigtighed” krav om, at organisationen offentliggør sine overvejelser og handlinger. I en 
markedsgjort fremtid med selvejende gymnasier vil disse to regelsæt kunne påføre den enkelte 
organisation et markedsstyret pres i retning af at skabe en skole. En skole, der både ud fra et 
værktøjsperspektiv fungerer godt og ud fra et symbolperspektiv virker på interessenter som en 
meningsgivende og legitim ydelse61. En betingelse herfor er dog, at der sker en oversættelse og 
kolonialisering af KB62.  
 
 
4. Gymnasiets organisationskultur - barrierer og potentialer 
for forandring  
 
De to foregående kapitler har fokuseret på, hvordan ydre udviklingspres har påvirket gymnasiet. I 
dette kapitel fokuseres på, hvordan gymnasiets organisationskultur kan tænkes at influere på 
mulighederne for at skabe de forandringer, som KB og den øvrige del af GRF fordrer. Edgar 
Schein har med et funktionalistisk udgangspunkt etableret en teori om organisationskultur, som 
danner basis for talrige kulturanalyser63. I tråd med mit konstruktivistiske grundsyn har jeg selv 
nærmere et udgangspunkt i Mary Jo Hatch’s symbolsk-fortolkende kultursyn. I modsætning til 
Schein ser Hatch organisationskulturen som påvirket af subkulturer og tillægger64 ikke topledelse 
en helt særlig evne til at skabe kulturændringer65. 
 
GRF stiller en række udviklingskrav, som ikke blot indvirker på elevernes dagligdag, men som 
også stiller nye forventninger til lærernes samarbejde omk. planlægning og afholdelse af 
undervisningen. KB fordrer desuden, at gymnasierne på organisationsniveau systematisk evaluerer 
håndteringen af en række af disse udviklingskrav. I det følgende vil jeg trække kulturelle forhold 
frem, som både viser nogle potentialer og barrierer i den eksisterende gymnasiekulturs influens på 
disse udviklingskrav.  
 
4.1 Gymnasiekulturen 
Gymnasier kan opfattes som fagbureaukratier66. Fagbureaukratier opstår ifølge Henry Mintzberg i 
organisationer, der er placeret i en ret stabil omverden, og som leverer en kompleks ydelse. For at 
kunne levere komplekse ydelser beskæftiger fagbureaukratierne normalt mange forskellige typer 
af højtuddannede, som for at kunne håndtere kompleksiteten typisk arbejder i en kultur præget af 
vidtgående autonomi.  
 

                                                 
61 Røvik, 1998. 
62 Jf. fig. 3.1, udfaldsrum IV. 
63 Schein, 1994, p. 20 (kulturdefinition) og p.24 (for definition af de tre kulturniveauer af artefakter, udtrykte værdier 
og grundlæggende antagelser). 
64 I lighed med Staceys KRP-perspektiv, jf. kap.5.5. 
65 Hatch, 2002, p. 257ff (om subkulturer); p. 267-269 (chefers rolle ift. kulturændringer) og p. 395 (Hatch’ model for 
kulturændringer). 
66 Bakka og Fivelsdal, 2001,  kap. 3.3. 
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Gymnasielærere er akademikere, der med baggrund i forskellige universitetsuddannelser leverer 
parallelle ydelser i form af undervisning i forskellige fag. Traditionelt set har forbindelserne 
mellem disse parallelle ydelser ikke været stærke. Gymnasielærere har derfor haft store 
muligheder for selvbestemmelse, hvilket af de fleste lærere opleves som en positiv side ved jobbet 
og i fin forlængelse af praksis på universitetsstudierne. Gymnasielærernes selvbestemmelseskultur 
kan siges at være karakteriseret ved et stort engagement i det faglige og i mødet med eleverne, 
kombineret med en høj ansvarlighed og selvstændighed. Disse egenskaber gør, at gymnasielærere 
– ligesom mange andre fagprofessionelle – i mange sammenhænge kan anses som en 
”selvkørende” professionsgruppe, der på flere måder lever op til idealforestillingen om 
medarbejdere i en lærende organisation67. Selvbestemmelseskulturen har betydning for forståelsen 
af begreber som fx ledelse og lærersamarbejde. Gymnasier kan ligesom mange andre 
fagbureaukratiske organisationer i en vis grad opfattes som ledelsesfremmede organisationer68. 
Det gælder både ift. skolens formelle ledelse, og ift. uformel, kollegial ledelse69.  
 
Gottlieb og Hornstrup beskriver gymnasiet som præget af en individualiseret konsensuskultur, 
hvor konsensus er en dyd blandt lærerne, men uden at denne konsensus stikker særlig dybt, fordi 
der samtidig i kulturen eksisterer en udstrakt accept af den enkeltes ret til selvbestemmelse. 
Kommunikationen er derfor præget af ”høflig forsigtighed og distant hensynsfuldhed”, så lærerne 
opnår ”mulighed for at leve år ud og år ind med de samme (muligvis irriterende) kolleger”. 
Omvendt må de også leve med en organisatorisk uklarhed, i en samarbejdskultur præget af 
frivillighedsprincippet70. 
 
4.2 Ledelses- og samarbejdskulturen 
At selvstændighedskulturen kan influere på det daglige lærersamarbejdes muligheder for at levere 
det helstøbte uddannelsesforløb, som GRF fordrer, kan fx dokumenteres i følgende elevudtalelse: 
”Men lærerne har overhovedet ikke styr på, hvad de andre lærere går rundt og laver. Det er 
eleven selv, der sætter det sammen. Lærerne er nødt til at tale med hinanden”71. Gymnasierne kan 
således karakteriseres som løst koblede systemer, hvor løse koblinger mellem fx de enkelte lærere 
eller faggrupper og mellem lærerne og ledelsen er typiske træk72. Ifølge Karl E. Weick bør løse 
koblinger ikke kun anskues negativt. I løst koblede organisationer behøves ikke mange ressourcer 
til koordination og samarbejde. Man kræver heller ikke, at hele organisationen skal ændre sig i 
forsøget på at tilpasse sig ændringer i omgivelserne. Dette muliggør hurtigere ændringer i dele af 
organisationen og betyder, at en uhensigtsmæssig ændring indført i en del af organisationen ikke 
behøver at sprede sig i hele organisationen73. Endelig muliggør de løse koblinger, at 
organisationen kan overleve i en verden præget af modsatrettede krav: Mens gymnasieledelsen 
bliver nødt til at forholde sig til nye omverdensfaktorer, kan gymnasielærerne i et vist omfang 
dekoble sig fra disse mange og skiftende ydre pres. 
 
Omvendt betyder de løse koblinger, at det er vanskeligt at styre effektivt og målrettet. Dette gælder 
både for gymnasiernes ledelser og på et kollegialt niveau, idet den individualiserede 
konsensuskultur ytrer sig i, at de, der ikke ønsker at deltage i fælles udviklingstiltag, har 
muligheder for at ”melde sig ud” af samarbejdet. Set i relation til at overkomme GRFs krav om 

                                                 
67 Gottlieb og Hornstrup, 1998,  kap. 1. 
68 Goldschmidt, 1997. 
69 Gottlieb og Hornstrup, 1998,  p. 30 samt Gleerup og Wiedemann, 2001,  p. 50ff. 
70 Gottlieb og Hornstrup, 1998,  p.15-17. 
71 Beck og Gottlieb, 2002,  p.104. 
72 Gottlieb og Hornstrup, 1998,  p. 11ff. 
73 Weick, 1976,  p.6-9. 
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øget kollegialt undervisningssamarbejde rummer mulighederne for dekobling i en individualiseret 
konsensuskultur problemer.  
 
På en lang række gymnasier har bl.a. Udviklingsprogrammet og forventningen om GRFs komme 
dog allerede bevirket en udvikling i retning af lærer- og teamsamarbejde omk. fx fælles planlagte 
værksteds- og introduktionsforløb eller tværfaglige, projektorienterede undervisningsformer. Disse 
nye tiltag nødvendiggør samarbejde omk. undervisningsplanlægning, evaluering af fælles forløb, 
m.v. Alt dette samarbejdskrævende udviklingsarbejde har allerede været med til at påvirke 
organisationskulturen74. Samtidig er det vigtigt at pointere, at netop inden for organisationskulturer 
præget af løse koblinger udvikles der hyppigt forskellige subkulturer, som udmærker sig ved ikke 
at have noget fælles værdigrundlag eller fælles ”grundlæggende antagelser”75 om fx 
lærersamarbejde og undervisningsformer76. GRFs krav om øget lærersamarbejde forankret 
funktionelt i den undervisningsmæssige opgaveløsning vil kunne fremme de subkulturer i et 
lærerkollegium, som ønsker tættere sammenhæng mellem den daglige undervisning og de 
overordnede mål på skole- og klasseniveau77.  
 
Traditionelt har gymnasieledelserne været administratorer af bekendtgørelser og love i en 
regelstyret organisation. Denne ledelsesopgave har ændret sig til yderligere at indeholde 
økonomistyring, personaleledelse, værdiledelse og strategiske ledelsesopgaver78. GRF og det 
kommende selveje sætter yderligere gymnasieledelserne under pres for at kunne håndtere disse 
nye opgaver – bl.a. den ledelsesopgave, det er at skabe et lærersamarbejde omk. 
undervisningsydelsen79. På trods af udstrakte formelle ledelsesbeføjelser er ledelsernes reelle 
ledelsesrum i en ledelsesfremmed og individualiseret konsensuskultur præget af løse koblinger 
ikke altid lige nemt at skimte. Hertil kommer, at gymnasieledelserne traditionelt har fungeret som 
”primus inter pares”-ledelser, ofte uden nogen ledelsesuddannelse, som kan professionalisere den 
opgaveløsning, der er blevet pålagt ledelserne i de senere år. Ledelsesudfordringen er således stor. 
Følgende kan dog påvirke denne udfordring positivt:  
• GRF lægger op til en højere kompleksitet i arbejdet på skolerne. Ting, som tidligere var 

overladt til den enkelte lærer, skal der samarbejdes om og dannes fælles holdninger til. 
Desuden skal flere af disse ting offentliggøres på hjemmesider eller intranet. Tavs viden skal 
derved ekspliciteres. GRF kan således indirekte siges at være en del af en krævende 
professionaliseringsdagsorden. Denne kompleksitet kan enten håndteres gennem hykleri80, 
hvor ansatte giver udtryk for at gøre, som GRF lægger op til, men reelt dekobler og i 
indforstået enighed udlader at implementere tankerne bag GRF. Dette kan være en svær taktik 
at fastholde over tid. Eller kompleksiteten søges sænket igennem en accept af, at den formelle 
og uformelle ledelse får muligheder for at træffe beslutninger på vegne af andre81. 

• Flere undersøgelser har peget på, at der blandt yngre gymnasielærere er et større ønske om en 
aktiv ledelse, der kan sætte klare rammer for arbejdet. Man kan forestille sig, at ledelsernes 
råderum forstørres gennem det eklatante generationsskifte gymnasiet står over for82. 

                                                 
74 Beck et al., 2003,  fx p. 16-17 i hæfte 36a. 
75 Schein, 1994,  kap. 2. 
76 Hatch, 2002,  kap. 7. og Beck et al., 2003,  kap. 6.  
77 Beck et al., p. 52ff i hæfte 36b. 
78 Jf. kap. 2-3. 
79 Raae og Abrahamsen, 2004,  kap. 2 og 4.  
80 Argumentationen stammer fra Niels Brunsson – jf. Dahler-Larsen, 2001a, kap. 5. 
81 Hansen, 2001,  p. 49. 
82 Gottlieb og Hornstrup, 1998,  p. 38 samt Beck et al., 2003,  p. 54. 
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• Udviklingsprogrammet og GRF skaber et eksternt forandringspres. Organisationskulturen på 
mange gymnasier er præget af forskellige subkulturer, der ligger mere eller mindre på linie 
med tankerne bag GRF. De subkulturer, der ligger på linie med tankerne bag GFR, vil typisk 
stå stærkere fremover. Set ud fra et magtperspektiv83 vil dette kunne give ledelserne større 
råderum. 

 
4.3 Kvalitetsbekendtgørelsen og organisationskulturen 
KB kan i henhold til ovenstående ses som et ydre pres på det enkelte gymnasium om at sikre en 
sammenhæng mellem skolens mange dagligdagsaktiviteter og de overordnede værdier, 
målsætninger og strategier for skolens virke. På den ene side er der på grund af gymnasiets løse 
koblinger en fare for en vis dekobling ift. en reel implementering af KB. KB vil i så fald primært 
få symbolvirkning. På den anden side kan det ydre krav fra KB om institutionel selvevaluering, 
tænkes at være det ydre pres, som giver gymnasiets ledelser og reformivrige subkulturer bedre 
betingelser for at skabe forandring.  
 
5. Strategier for organisationsændringer 
 
I kap. 1 argumenterede jeg for, at et flerperspektivisk (metaforisk) syn på strategier for 
organisationsændringer giver en større erkendelse, end den man opnår ved kun at anskue 
ændringsstrategier ud fra ét perspektiv. I dette kapitel har jeg udvalgt fem strategiske perspektiver 
for organisationsændringer. De to første – maskin- og organismemetaforen – bygger på en 
rationelt baseret og noget forenklet opfattelse af strategi. Den tredje – politiske – metafor bryder 
med de første metaforers harmoniske organisationsopfattelse og pointerer magtperspektivet. De to 
sidste strategiske perspektiver for organisationsændringer ligger bedst i forlængelse af min 
konstruktivistiske grundopfattelse. Når jeg har udvalgt disse fem perspektiver skyldes det ikke, at 
jeg identificerer mig med dem alle, men at jeg mener at kunne anvende betragtningsformerne i min 
analyse. 
 
5.1 Maskinmetaforen 
En egentlig anvendelse af strategibegrebet dukker i organisatorisk sammenhæng op i slutningen af 
1950-erne84. Ifølge denne klassiske, rationelle organisationsopfattelse, som har rødder langt tilbage 
i historien85, drejer strategi sig om, at den øverste ledelse foretager en strategisk analyse af 
organisationens styrker og svagheder og sammenholder disse med en vurdering af de muligheder 
og trusler, som organisationen påvirkes af fra den ydre omverden86. Ud fra den strategiske analyse 
fremkommer et antal strategiske muligheder. Blandt disse vælges den bedste strategi, som herefter 
implementeres i organisationen87 - se fig. 5.1. 

 
 
 
 
 
                                                 
83 Jf. kap. 5.3. 
84 Hatch, 2002,  p. 126. 
85 Jf. fx  F. Taylors ”Scientific Management” teori og M. Webers beskrivelser af bureaukratiet som organisationsform 
i Hatch, 2002, kap. 2. 
86 Analysen kaldes SWOT-analysen ud fra forbogstaverne i organisationens styrker (Strengths), svagheder 
(Weaknesses) samt muligheder (Opportunities) og trusler (Threats) i omverdenen. 
87 Denne klassiske opfattelse af strategi fremlægges bl.a. af Andrews m.fl. i 1960’erne under navnet ”The design 
school” – jf. Mintzberg 1990,  p. 172ff. 
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Fig. 5.1. Rationel strategi ifølge maskinmetaforen. 
 
Set i et metaforisk perspektiv er den klassiske, rationelle opfattelse udtryk for en mekanisk 
opfattelse, hvor organisationen anskues som en maskine. Anskuelsen er kritiseret fra mange sider 
for at dække over en stærkt forenklet opfattelse af organisationer specielt fordi  

- modellen i ringe grad forholder sig til dynamiske ændringer af organisationens omgivelser 
- menneskelige aspekter kun i ringe omfang tillægges betydning 
- den rationelle model forudsætter en opdeling mellem udformning (udført af topledelsen) og 

implementering (udført af mellemledere og andre ansatte) af strategi88.  
 

Implementeringen bliver den rationelle forandringsstrategis svage punkt, fordi organisationer 
netop også er sociale systemer, hvor implementeringen af en topledelses strategier afhænger af, om 
ansatte forstår baggrunden for en strategi og har lyst til at implementere den89.  
 
5.2 Organismemetaforen 
Opfattelsen af organisationen som en organisme er en systemteoretisk opfattelse, som voksede 
frem i 1950-60’erne. Organisationer kan ifølge denne metafor ligesom organismer opfattes som 
åbne systemer, der igennem et ”livsforløb” tilpasser sig det omgivne miljø. Organismemetaforen – 
og systemteorien – har således i modsætning til maskinmetaforen opmærksomheden rettet på 
organisationens omgivelser. Organisationer, der ikke er tilstrækkeligt effektive til at tilpasse sig 
omverdensændringer og nye konkurrenceforhold vil ”dø”/lukke, mens andre vil overleve90.  
 
Alt efter organisationens opgave og omgivelser vil bestemte måder at opbygge organisationen på 
kunne være fordelagtig. Minzberg har i den tidligere del af sin karriere undersøgt, hvilken 
sammenhæng, der hyppigt kan iagttages mellem organisationsformer og omverdensforhold. Han 
opdeler i en firefeltsmodel organisationens omverden i , om omverdenen er henholdsvis 
enkel/kompleks og statisk/dynamisk. Derved fremkommer fire forskellige organisationsformer, 
typiske for hver deres opgave og omverdensforhold. Fagbureaukratier er organisationsformer, vi 
typisk finder på gymnasier, universiteter og hospitaler, der karakteriseres af en stabil og kompleks 
omverden - se fig. 5.2. 
 
 

                                                 
88 Morgan, 1998,  kap. 2 og Hatch, 2002,  kap. 4.  
89 Borum, 2003,  kap. 4.  
90 Morgan, 1998,  kap. 3.  
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Enkel struktur (håndværksmestre) 

 

Fig. 5.2. Organisationsformer og omverdensfaktorer (Egen tilvirkning efter Minzberg, i: Bakka og Fivelsdal, 2001). 
 
I forlængelse af organismeopfattelsen udvikledes også en opmærksomhed omk., at ansatte er 
mennesker med behov, som må tilfredsstilles, hvis disse medarbejdere skal fungere optimalt i 
organisationen. Medarbejdermotivation og -forståelse for strategiske overvejelser, værdier og mål 
bliver derfor vigtige faktorer ift. organisationers overlevelse og strategiers implementering, 
specielt i adhockratier og fagbureaukratier.  
 
I erkendelse af, at mennesker i og uden for organisationen vil påvirke den strategi, som formuleres 
af organisationens ledelse, har Mintzberg på sine ældre dage formuleret en model for strategiske 
ændringer, der tager højde for, at de strategier, som tiltænkes ført ud i livet, sjældent 
implementeres i uændret form. Undervejs vil den intenderede strategi påvirkes af emergent 
strategi, dvs. en slags ”opdukkende strategi”, som påvirker den intenderede strategi på sin vej mod 
implementering. Kun en del af den intenderede strategi – kaldet den tilsigtede strategi 
(”deliberated strategy”) – genfindes i et mix med den emergente strategi i den realiserede strategi. 
(se fig. 5.3). Mintzberg fremdrager, at den emergente strategi ikke nødvendigvis er at opfatte som 
noget negativt. Den kan fx afspejle, at man er blevet klogere undervejs i 
implementeringsprocessen – måske fordi personer tæt på de arbejdsprocesser, der indføres strategi 
for, besidder en anden og vigtig viden, som bliver inddraget i implementeringen af strategien. 
Mintzberg konkluderer derfor ”if… the implementors have greater influence over formulation, perhaps there 
can be greater successes in strategy making” 91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
91 Mintzberg, 1994,  p.26. 
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Fig. 5.3. Strategier påvirkes af emergens. (Egen tilvirkning efter Mintzberg, 1994). 
 
Organismemetaforen har som andre metaforer sine begrænsninger: Man forledes til at opfatte 
organisationer som funktionelle enheder - ligesom en krop, hvor organerne ikke er noget i sig selv, 
men fungerer i en højere sags tjeneste (organismens). Det samme gør individer i organisationer 
langt fra altid. De kan siges at fungere nok så meget i deres egen sags tjeneste og have 
selvstændige interesser, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med organisationens. 
Organismebegrebet leder således hen imod en harmonisk organisationsopfattelse, som snarere er 
undtagelsen end reglen92. Denne kritik imødegås af opfattelserne bag den politiske metafor. 
 
5.3 Organisationen som et politisk system 
En tredje metafor er opfattelsen af organisationen som et politisk system. Hvor maskin- og 
organismemetaforen opfatter organisationer som harmoniske instrumenter, hvor alle medarbejdere 
uanset position i organisationen er enige om at løse konkrete opgaver, så bygger den politiske 
metafor på en opfattelse af organisationer som en sammenklumpning af ressourcer, hvor det 
enkelte individ eller den enkelte gruppe har mulighed for at pleje særinteresser og skaffe sig 
fordelagtige positioner for derigennem at få adgang til fx ressourcer. Ifølge den politiske metafor 
er det magt og kontrol, der holder organisationen sammen i en hverdag, hvor uenighed og konflikt 
inden for organisationen er et grundvilkår93.  
 
Fordelen ved denne metafor er, at den derved får øje på nogle forhold, som ikke kan iagttages 
igennem de førnævnte metaforers optik. Selvom vi måske ikke taler meget om interesseforskelle 
mellem forskellige individer eller grupperinger på vores arbejdsplads, ved vi alligevel godt, at de 
eksisterer, og at handlinger i organisationen påvirkes af disse interesser. Ifølge denne metafor er 
ingen – heller ikke ledelsen – neutrale. Denne viden kan evt. anvendes til noget positivt fx til at 
vide, hvordan man skaber motivation hos ansatte. En svaghed ved metaforen kan være, at man 
gennem at blive opmærksom på enkeltinteresser kan komme til at forstærke det politiske aspekt 
ved organisationer, således at mistillid, egoisme og kynisme kommer til at dominere. 
 
5.4 Organisationer som løst koblede systemer 
De foregående metaforer har opfattet organisationer som værende afgrænsede fra omverdenen, 
havende en tæt indre sammenhæng samt værende i en ligevægtssituation præget af stabilitet i 
normaltilstanden. I denne metafor anfægtes disse antagelser. I stedet opfattes organisationen som 
sammenholdt af løse koblinger og opfattes med udgangspunkt i nyere institutionel teori som en 
del af et organisatorisk felt94. 
 
Weick har analyseret interne koblingsmekanismer i uddannelsesorganisationer. Han vurderer, at 
selvom mange organisationer prøver at præsentere sig selv som rationelle, så fungerer fx skoler 
typisk som løst koblede systemer. Den løst koblede organisationsopfattelse præget af nyere 
institutionel teori er opmærksom på, at der på nogle niveauer i organisationen arbejdes på at skabe 
fællesskab omk. værdier, mål, visioner, politikker og normer; mens der på andre måder i 
organisationen eksisterer en kultur, som gør det muligt for subkulturer eller individer at handle 
selvstændigt ift. disse fælles rammer. Ifølge Weick bør man dog ikke udelukkende anskue løse 
koblinger som negative: “More time should be spent examining the possibility that educational 

                                                 
92 Bakka og Fivelsdal, 2001,  kap.10. 
93 Borum 2003,  kap. 6 og Morgan 1998,  kap. 6. 
94 Borum, 2003,  kap. 7. 
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organizations are most usefully viewed as loosely coupled systems”95. Dette skyldes ifølge Weick 
flere forhold – jf. argumentationen i kap. 4.296.  
 
Dahler-Larsen (D-L) argumenterer, i forlængelse af Weicks tankegang og ud fra nyere institutionel 
teori, hvor kulturelle konstruktioner (ritualer, sprog, normer, vaner og rutiner) bliver 
objektiviserede – dvs. de fremstår for mennesket som givne ting, selv om de reelt er menneskelige 
konstruktioner97. Ifølge D-L søger organisationer at tilpasse sig omgivelserne ved at adoptere eller 
oversætte ”organisationsopskrifter” fra omverden, som synes at give mening i organisationen 98,99. 
Hver enkelt organisation er sjældent helt så unik, som den selv forestiller sig. I stedet kan man 
spore en isomorfi imellem organisationer inden for samme felt. Det bunder i, at organisationen 
ikke blot overlever i kraft af evnen til at eksistere ud fra rationelle og funktionalistiske principper, 
men også ud fra evnen til at skaffe legitimitet, anerkendelse og opbakning fra interne og eksterne 
aktører. Centralt for den institutionelle teori er, at organisationer indeholder løse koblinger. Herved 
opstår muligheden for at optage opskrifter fra omgivelserne, som måske kun giver mening på én 
måde eller i én bestemt del af organisationen100. Den institutionelle teori gør delvis op med en 
klassisk rationel eller funktionalistisk organisationsforståelse, der ser organisationer som resultat af 
behov, interesser og kalkulerede bevidste valg. 
  
5.5 Organisationer som komplekse, responsive processer  
Ralph Stacey har udviklet en strategiopfattelse baseret på en opfattelse af organisationer som 
komplekse, responsive processer (KRP)101. Ifølge denne opfattelse forkaster Stacey, at 
organisationer kan opfattes som systemer102, og at det er muligt for en ledelse at frembringe og 
implementere strategier.  
 
I forlængelse af systemteoriens organismetankegang ses systemet som adskilt fra omgivelserne, 
hvorfor der kan erkendes et ”inden for” (dvs. systemet/organisationen) adskilt fra ”et udenfor” 
(dvs. systemets omverden). Systemopfattelsen leder i strategisk sammenhæng let til en forståelse 
for, at det er muligt – for organisationens leder eller for en ekstern iagttager – at stille sig uden for  
organisationen og kigge ind på den med et objektivt blik. KRP går imod denne opfattelse, der i 
øvrigt strider imod den konstruktivistiske forståelse af, at viden ikke kan erkendes objektivt103.  
 
I stedet ses organisationer i KRP-perspektivet som kontinuerte, gentagne processer, hvor alle 
ansatte har indbyrdes relationer til og kommunikerer med hinanden. KRP-perspektivet bygger bl.a. 
sin procesforståelse på en procesteori formuleret af sociologen N. Elias i 1930-40’erne. Elias så 
ikke individer og det sociale som størrelser, der først eksisterede selvstændigt og siden påvirkede 
hinanden. For ham udviklede strukturer i personer og samfund sig i uopløselige, processuelle 
interrelationer. Elias lagde større vægt på, at samfundet var med til at skabe individerne end 
omvendt. Han mente, at selvom individer på et lokalt plan interaktionerer på intenderede og 
planlagte måder, så udvikler samfundet sig på en uplanlagt måde, hvor mange enkeltpersoners 
forskellige planer sammenvæves og skaber større ændringer i samfundet, som intet individ har 

                                                 
95 Weick, 1976,  p.16. 
96 Weick, 1976,  p.6-9. 
97 Dahler-Larsen, 2001,  p.46f. 
98 Dahler-Larsen, 2001a,  kap. 5. 
99 Røvik, 1998. 
100 Dahler-Larsen, 2001,  p.49-54. 
101 Stacey, 2003,  3. del.. 
102 Jf. kap. 5.2. 
103 Stacey, 2003,  p. 291-292 og 312. 
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kunnet planlægge, skabe eller overskue konsekvenserne af. Der er på den måde tale om det, som 
organisationsteoretikere senere i en erkendelse af, at organisationer er komplekse og responsive, 
kalder selv-organisering og emergens104.  
 
I forlængelse af at organisationer ikke kan styres entydigt af enkeltpersoner, og at ledere ikke 
opfattes som en speciel del af organisationen, der kan stå som objektiv observatør på randen af 
organisationen, konkluderer Stacey, at ledere må forstås som deltagere på linie med andre 
deltagere i organisationen. De bør ikke forsøge at styre ændringer ned i detaljen, men bør overlade 
det til ansatte i selvstyrende team at udføre deres funktioner inden for nogle afstukne rammer, så 
ledelsen understøtter en selvorganisering105. Stacey sammenligner selvorganisering med de 
processer, der foregår i komplekse, adaptive systemer – fx en fugleflok på træk, hvor de enkelte 
fugles flugt styres af andre fugles indbyrdes ageren ift. hinanden106. I organisationer er de 
processer, der foregår dog ikke nødvendigvis tilpasninger – Stacey taler derfor om organisationer 
som responsive processer i stedet for adaptive systemer.  
 
Stacey betoner dog, at selvom hans organisationsforståelse fører til et syn på ledere som deltagere i 
en selvorganiserende organisation snarere end som styrere af organisationen, betyder det ikke, at 
ledere ikke har en særlig rolle omk. planlægning og beslutningstagen. Ledere vil normalt have 
bedre tid, viden, ressourcer og magt til at gennemføre beslutninger end andre i organisationen, 
ligesom ledere typisk har et relativt stort netværk, hvorigennem de kan italesætte deres ideer og 
strategier. Pointen er imidlertid, at ledere lige så lidt som andre i organisationen kan stille sig uden 
for den og betragte den objektivt. Ledere influeres af andre i organisationen og kan ikke forvente, 
at andre organisationsmedlemmer blindt implementerer deres strategier107. Denne holdning er 
beslægtet med Minzbergs model om emergente strategier (se fig. 5.3). Stacey går dog videre 
konkluderer, at strategier vokser ud af dagligdagens samtaler mellem organisationens 
medlemmer, og at denne kommunikation netop er med til at konstruere organisationens fremtid108.  
 
Hvor strategi i en klassisk opfattelse er en slags masterplan, som udtrykker, hvad ledelsen ”vil”, så 
handler strategi i KRP-perspektivet snarere om det, organisationen ”er” og ”gør”. ”Vil” er nemlig 
ikke muligt, hvis man med ”vil” forstår en intenderet plan, som gennemføres helt som tiltænkt. 
Når ”vil” ikke er muligt, bliver det mulige snarere det,  man ”gør” og ”er”. På den måde bevæger 
strategi sig i KRP-perspektivet i retning af udvikling af identitet – udvikling af det organisationen 
og dens medlemmer ”er” og ”gør”109 110. 
 
 
6. Evalueringsteori  
 
GRF stiller krav om evaluering på lærings-, undervisnings- og organisationsniveau. KB fokuserer 
på evalueringen af aktiviteter på organisationsniveau. I dette kapitel fokuseres på forståelsen af 
evaluering som begreb og på KBs anvendelse i en evalueringssammenhæng.  
 
                                                 
104 Stacey, 2003,  p. 297ff. 
105 Holdningen deles desuden af organisationsteoretikeren Mary Jo Hatch i Hatch, 2002,  p. 268. 
106 Stacey, 2003,  p. 237f. 
107 Stacey, 2003,  p. 332-335. 
108 Stacey, 2003,  p. 292. 
109 Stacey, 2003,  p.319f. 
110 På den måde minder strategiopfattelsen her om Mary Jo Hatch’ forståelse for organisationskulturelle ændringer, 
som er viderebearbejdet af Gleerup og Weidemann. Se Hatch 2002,  fig. 12.4 og Gleerup og Wiedemann, 2001,  p. 60. 
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6.1 Evaluering 
I kap. 2 har jeg ud fra Giddens beskrivelse af det refleksive moderne argumenteret for, at 
evalueringer i dag er et naturligt, retrospektivt styreredskab samt vist, hvordan decentraliseringen 
har flyttet indflydelse ud i organisationerne. Det har ført til, at evaluering anvendes som en del af 
en kontrollerende outputstyring. KBs krav om organisatorisk selvevaluering kan ses i forlængelse 
heraf.  
 
Evaluering kan defineres som ”en systematisk retrospektiv vurdering af gennemførsel, præstation 
og udfald af offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske 
handlingssituationer”111.  
 
Definitionen henviser til flere grundlæggende ting ved evaluering: Evaluering er en systematisk 
vidensindsamling, som må benytte en gennemskuelig metode for vidensindsamlingen, så den kan 
gøres til genstand for en redelighedsvurdering. Evalueringen er en vurdering, der har fokus på et 
genstandsfelt og har et anvendelsessigte. ”Det indgår imidlertid ikke i definitionen, at dette sigte 
også skal fuldbyrdes i praksis”112.  
 
For at kunne lave en vurdering bør der være nogle målsætninger for den evaluerede aktivitet, man 
evaluerer op imod. Evalueringen bør også have et anvendelsesformål. Dette kan imidlertid være 
flertydigt. I KB er anvendelsesformålet tosidigt 113: Det ene formål er kontrol – der skal laves en 
resultatvurdering af en række udvalgte nøgleområder. Derved kan KB ses som et overordnet 
styringsredskab, idet ministeriet kan give konkrete påbud om evaluering af bestemte 
nøgleområder114. Det andet formål er udvikling – gymnasierne skal kvalitetsudvikles, og der skal 
skabes organisatorisk læring115. Yderligere har KB i sin egen optik et tredje og oplysende formål – 
resultater af evalueringsarbejdet skal i form af opfølgningsplaner lægges ud på skolernes 
hjemmeside, synlige for interessenter. Disse tre formål henhører i en Røvik’sk terminologi under 
værktøjsperspektivet. Dahler-Larsen (D-L) nævner herudover også tre andre formål (perspektiver) 
– et strategisk-taktisk, et symbolsk og et konstitutiv – som i Røvik’sk forstand kan henføres under 
symbolperspektivet116. 
 
Det strategiske og taktiske evalueringsformål fokuserer på, at evalueringer og 
evalueringsprocessen kan anvendes til skjulte og uofficielle formål. Herved er der ikke nogen 
”ægte” interesse i at evalueringen ud fra et værktøjsperspektiv skal anvendes. Den skal snarere 
dagsordenssætte, sløre,  eller trække i langdrag. I forlængelse heraf ligger det symbolske 
perspektiv, hvor man anvender evaluering symbolsk på en måde, som fx kan være med til at skabe 
et billede af organisationen som effektiv, omstillingsparat, fleksibel og moderne. Evalueringen kan 
derved internt virke identitetsskabende (’jeg er medarbejder på en moderne skole’) og eksternt 
virke legitimerende (’det virker som om, det er en rigtig god skole’). Det interessante er, at selvom 
man ud fra symbolperspektivet ikke er så fokuseret på evalueringens reelle effekter (jf. fig. 3.1, felt 
I), kan evalueringen alligevel få væsentlig indirekte betydning for organisationen. I det lange løb 
vil en ”hardcore” tænkning i  symbolske handlinger uden reel rod i virkeligheden dog kunne være 

                                                 
111 Dahler-Larsen, 2004,  p. 17. citatet i bogen stammer fra den svenske evalueringsforsker Evert Vedung, hvis 
definition er anvendt flere steder i evalueringslitteraturen. Definitionen for formuleret situationsbestemt – evaluering 
kan naturligvis også foregå uden for offentlig virksomhed. 
112 Dahler-Larsen, 2004,  p.17. 
113 Jf. §1 og bekendtgørelsens navn.  
114 Jf. §5 stk. 3. 
115 Jf. §1 stk. 3. 
116 Dahler-Larsen, 2004,  p. 21-27. 
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virkningsløse eller værre endnu - give bagslag. Fx fordi konkurrerende organisationer, centrale 
myndigheder eller interessenter via ”mund til mund metoden” udsender modstridende 
informationer, som er med til at undergrave organisationens troværdighed. 
 
Evalueringer kan endelig anvendes konstitutivt ved, at evalueringen ikke blot er en metode til 
vurdering af virkeligheden, men samtidig en metode, der konstituerer en bestemt virkelighed117: 
Bevidstheden om, at man bliver evalueret på en bestemt måde, kan medføre ”teaching to the test”-
effekter118. Bevidstheden om, at man evaluerer på en bestemt tidspunkt, kan medføre, at udførelsen 
af andre handlinger ”times” ift. evalueringen.. Alt i alt kan evalueringer derved konstituere en 
bestemt virkelighed, ikke blot gennem de vurderinger og løsningsforslag, som evalueringen stiller, 
men gennem selve det at man gennemfører evalueringen.  
 
6.2 Selvevaluering 
KB har lagt sig fast på en bestemt evalueringsmodel, nemlig selvevaluering. Derimod er det op til 
den enkelte skole at bestemme evalueringsmetoden (spørgeskema, interview, etc.) og 
evalueringsplanen for afviklingen af evalueringen. Evaluering kan opfattes som en flydende 
betegner, hvorfor ministeriet fornuftigt nok i KBs §1 definerer selvevaluering som: ”en proces der 
består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, 
systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i 
sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen”. Flere 
elementer fra Vedungs generelle definition af evaluering genfindes her119. Definitionen kan siges 
at have mindre vægt på ”selv” end på ”evaluering”.  D-L diskuterer det særegne ved 
selvevaluering og giver udtryk for, at: ”Selvevaluering betyder, at den som foretager aktiviteter 
selv må være ansvarlig for at undersøge virkningerne af disse”120. EVA anvender en løsere 
definition, hvor der er tale om selvevaluering, blot der har været deltagelse af personer fra 
institutionen ifm. en intern eller ekstern evaluering121. Definitionen virker så åben, at næsten al 
evaluering ender som selvevaluering. Dette er måske for EVA en måde at ride med på den 
”romantiske myte”, som selvevalueringen ifølge D-L af og til forbindes med. En myte, som lægger 
op til, at selvevaluering sammenlignet med andre evalueringsformer opfattes som præget af tillid, 
respekt, fokus på læring, selvbestemmelse og demokrati samt fri for skjulte dagsordener - se fig. 
6.1.  
 
 Selvevaluering Anden evaluering 
Menneskelig grundholdning Tillid og respekt Mistillid og disrespekt 
Formål med evaluering Læring Kontrol 
Metodisk tilgang Forståelse Måling 
Arena Fællesskab Storsamfund 
Vigtigste værdi Selvbestemmelse Effektivitet 
Demokratisk tilgang Inddragelse og demokrati. Ingen 

skjulte dagsordener 
Manglende lydhørhed. Demokratisk 
underskud. Skjulte dagsordener 

 

 Fig. 6.1. Den romantiske myte om selvevaluering (Egen tilvirkning efter Dahler-Larsen, 2004, p. 31). 
 
Ministeriets baggrund for at indskrive selvevaluering som princip er ikke formuleret i KB. Én 
væsentlig årsag er formodentlig ressourcemæssig: Det er billigere at lade de udførende evaluere 

                                                 
117 Dahler-Larsen, 2004,  p. 25ff. 
118 Dahler-Larsen, 2001a, p.84. 
119 Se definitionen i kap.6.1. 
120 Dahler-Larsen, 2004,  p. 9. 
121 Danmarks Evalueringsinstitut, 2002,  p. 20. 
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selv frem for at ansætte et centralt korps af evaluatorer122. En anden årsag kan naturligvis være, at 
man rider med på den romantiske myte om selvevalueringens fortræffeligheder. Ifølge D-L bør 
man lade være med at lade sig besnære af denne myte og holde sig til, at selvevaluering handler 
om organiseringen af evalueringen - ikke om fx evalueringens formål og anvendelse: Ekstern 
evaluering kan fx  bidrage til læring og understøtte tillid og respekt, lige såvel som selvevaluering 
kan vægte kontrolaspekter og skjulte dagsordener. 
 
Jeg er på mange måder enig med D-L i ovenstående synspunkter. Det skal fastholdes, at 
selvevaluering er en måde at organisere evalueringen på. Men måske ender D-L alligevel med at 
hylde en objektivitet og rationalitet, som han ellers på andre tidspunkter er agtpågiven overfor. 
Selvevaluering lægger op til involvering, idet de personer, som udfører en handling også er de 
personer, der skal foretage en selvevaluering. Denne involvering kan fremme lysten til at anvende 
evalueringens resultater - netop blandt de personer, som er tættest på området, og som evalueres. 
Netop læringsperspektivet ved selvevalueringen er accentueret i KBs selvevalueringsdefinition, 
hvor der tales om, at den indsamlede viden skal føre til ”kritiske diskussioner” 123. 
 
Skal selvevaluering anvendes både ud fra et lærings-, kontrol- og oplysningsformål, er det vigtigt, 
at evalueringen karakteriseres af en høj reliabilitet såvel som validitet. Reliabiliteten er 
pålideligheden ved evalueringen – kan evalueringsresultaterne fx reproduceres med samme 
resultat, hvis man gentager en evaluering. Validiteten går på, om evalueringen måler det, man 
ønsker at måle. Stx-bekendtgørelsen sætter fx nye rammer for validiteten ved de summative 
evalueringer af elevernes læring. Der indføres mere forskelligartede måder at eksaminere eleverne 
på i fremtiden, som hver især giver mulighed for at teste forskellige elevkompetencer.  
 
Selvevaluering kan siges at have en svaghed omk. validitet og reliabilitet. I 
selvevalueringsmetoden er indbygget et sammenfald mellem ”udfører-opgaven” og 
evaluatoropgaven, som gør det nemt at fremme selvpromovering, hvis man ser muligheder heri. 
Karen Borgnakke slår fx fast, at en selvevaluering af undervisningen uden inddragelse af elevernes 
synspunkter er mangelfuld og kritisabel124. På samme måde er det vigtigt, at man inddrager 
synspunkter fra alle relevante aktører, når man udfører selvevalueringer af skolens aktiviteter ifm. 
KB. Det er vigtigt, at man ikke for at skabe rosenrøde billeder af skolen afholder sig fra at evaluere 
alt, der kan give anledning til kritik af skolen eller en selv. Den primære begrundelse herfor kunne 
være tanken på at omgå evalueringens kontrol- og oplysningsfunktion, men i virkeligheden vil det 
også betyde, at man mister lejligheden til at sikre udvikling og læring som følge af evalueringen. 
Evalueringen ender i så fald med at være en slags ydre, symbolsk handling, dekoblet fra de 
konkrete aktiviteter; noget man gør på grund af nogle andre. I forlængelse heraf følger 
formodentlig hurtigt en lede ved at skulle ”spilde tid” på at udføre evalueringer. En holdning som 
jævnligt høres blandt offentligt ansatte, som føler, at de hyppigt belastes med ydre krav om at 
foretage evalueringer, som de ikke selv ser et mål med. 
 
6.3 Organisationsteoretiske perspektiver på evaluering 
I kap. 5 har jeg fremlagt en flerperspektivisk opfattelse af synet på strategi og organisationer. Jeg 
har argumenteret for, at man kan øge sin forståelse ved at anvende skiftende perspektiver. Neden 
for i fig. 6.2 fokuseres på, hvordan de omtalte organisationsteoretiske opfattelser kan give ophav til 
forskellige perspektiver på opfattelsen af evaluering. I figuren sammenholdes flerperspektivisk 

                                                 
122 Undervisningsministeriet, 1993 – beretter om KUP-rapporternes udførelse omk. 1990. 
123 Jf. §1 stk. 3. 
124 Borgnakke, 1996,  p. 32 samt Dahler-Larsen, 2004,  p.29. 
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organisationsopfattelse fra kap. 5 med evalueringslitteratur forfattet af D-L125. Figuren anvendes i 
kap. 8.   
 
Metafor/Perspektiv Organisations- og strategiopfattelse Evalueringsopfattelse 
Mekanisk  
(jf. kap. 5.1) 

Mekanisk, rationel, uden blik for det 
menneskelige element.  
Al viden er tilgængelig inden ledelsen 
vælger strategi, der implementeres af de 
ansatte 

Evaluering opfattes som en instrumentel og 
objektiv videnskab, der skal skaffe sikker 
viden, hvorudfra man kan træffe nye 
beslutninger. Blind tro på, at man besidder 
afklarede mål at evaluere op imod. 
Dominerende anvendelse: Kontrol126 

Hjernen – den 
lærende organisation 
(Morgan, 1998, kap. 4) 
 

Bygger på organismemetaforens 
opfattelse om organisationens 
afhængighed af omgivelserne og af de 
menneskelige aspekter. Organisationen 
lærer af ”sine” handlinger – og korrigerer 
via feedback i en fortløbende proces. 
Læringsperspektivet er centralt. 
Metaforen kan kritiseres for en forståelse 
af organisationer som konsensusprægede 
systemer i harmoni med sig selv 

Evalueringer anvendes til at justere og 
forbedre – til at ophobe mere nyttig viden til 
gavn  for hele organisationen. 
Opfattelsen kan kritiseres for, at al læring og 
evaluering er et gode (uanset mængde og art)  
Dominerende anvendelse: Læring127 

Politisk  
(jf. kap. 5.3) 

Organismer opfattes som ophobninger af 
ressourcer, som interessenter individuelt 
eller i subsystemer kæmper om 
rettigheden til eller bestemmelsen over 

Magtperspektivet er centralt, hvorfor 
evalueringer nærmest antager strategiske eller 
taktiske perspektiver, når forskellige grupper 
fx forsøger at italesætte en bestemt dagsorden, 
som tjener disse gruppers interesser. 
Dominerende anvendelse: Strategi/taktik128 

Det løst koblede 
organisations-
perspektiv og nyere 
institutionel teori  
(jf. kap. 5.4) 

Organisationer ses som havende løse 
koblinger på kryds og tværs i 
organisationen. Organisationen 
konstitueres bl.a. af vaner, normer, 
ritualer, symboler, som synes at give 
mening, og som - selvom de er 
menneskeskabte - hyppigt fremstår som 
objektiviserede og givne. Organisationen 
tilpasser sig omgivelserne ved at adoptere 
eller oversætte opskrifter, som synes 
meningsfulde snarere end funktionelle 

Evalueringer anvendes muligvis funktionelt - 
altså til kontrol, læring, oplysning og strategi-
taktik; eller også tillader de løse koblinger, at 
evalueringsresultater ikke anvendes 
funktionelt. Uanset hvad, gentages 
evalueringen stadig som en rituel handling, 
der symbolsk og konstitutivt giver 
organisatorisk mening og legitimitet 
Dominerende anvendelse: Symbolsk, 
konstitutiv129 

Det komplekse, 
responsive 
procesperspektiv  
(jf. kap. 5.5) 

Organisationer forstås, som samlinger af 
processer, der ikke kan styres koncist og 
intenderet af enkeltpersoner. Udvikling 
og ændringer skabes i en slags selv-
organisering, når mange 
organisationsmedlemmers planer 
sammenvæves og vokser ud af 
dagligdagens samtaler.  

D-L kritiserer den løst koblede metafor for, at 
vægtningen af løse koblinger fører til hykleri 
og ”omgivelses-determinisme”, hvor 
opskrifter (fx evaluering) næsten automatisk 
tænkes at diffundere ind i organisationer. I 
stedet vægter denne opfattelse, at 
medarbejdere oversætter nye opskrifter (fx 
KB) så de passer til organisationen. Dette gør 
de, fordi deres egen identitet er præget af og 
selv præger organisationens identitet130. 
Dominerende anvendelse: Symbolsk, 
konstitutiv131 

                                                 
125 Dahler-Larsen, 2001 og 2004. 
126 Dahler-Larsen, 2001, p. 30-31. Dahler-Larsen, 2004, kap. 1. 
127 Dahler-Larsen, 2001, p. 32-43. Dahler-Larsen, 2004, kap. 1. 
128 Jf. kap. 5.3 samt Dahler-Larsen, 2001,  p. 43-45. Dahler-Larsen, 2004, kap. 1. 
129 Jf. kap. 5.4 samt Dahler-Larsen, 2001,  p. 45ff, 108, 118. Dahler-Larsen, 2004, kap. 1. Borum, 2003,  kap. 7. 
130 Dahler-Larsen, 2001, kap. 5. 
131 Jf. kap. 5.5. Dahler-Larsen, 2001,  kap. 4-5. Dahler-Larsen, 2004, kap. 1. Stacey, 2003., del 3. 
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Fig. 6.2 sammenfatter organisationsopfattelse, strategiopfattelse og evalueringsopfattelse for fem forskellige 
perspektiver (Figuren baserer sig  på kap. 5 og Dahler-Larsen, 2001 of 2004. Yderligere inddrages yderligere 
”hjernemetaforen”/”den lærende organisation” fra Morgan 1998 og Dahler-Larsen 2001). 
 
6.4 Kvalitetsbekendtgørelsen 
KBs og Stx-bekendtgørelsens evalueringssyn er ikke eksplicit defineret af Uvm, men jeg opfatter 
det liggende i nær det evalueringssyn, som  kendes fra ”den lærende organisation”-metaforen132: 
Der indgår ingen strategiske og taktiske endsige symbolske og konstitutive anvendelser af den 
evaluering, som skal iværksættes ifølge disse bekendtgørelser. Det er klart værktøjsperspektivet, 
som ligger ministeriet på sinde. Der opereres heller ikke med subkulturers forskellige interesser 
som i den ”politiske” metafor. Omvendt er der en interesse for udviklings- og læringsaspekter. 
Kontrolaspektet er sikkert af betydning for ministeriet (jf. tidligere afsnits argumentation for at 
kvalitetsvurderinger kan anvendes fra centralt hold i en outputstyring), men det er ift. lærings- og 
oplysningsanvendelsesformerne nedtonet sprogligt; måske af taktiske grunde for at skabe grobund 
for et medejerskab til evaluering.  
 
 
7. Det semistrukturerede kvalitative forskningsinterview,  
metode for empirien 
I kap. 1 er der redegjort for analyseposition og analysestrategi. Dette kapitel fokuserer på den 
empiriske metode og min anvendelse af den. Det semistrukturerede, kvalitative 
forskningsinterview, som er beskrevet af Kvale, danner det metodiske udgangspunkt for min 
empiriske undersøgelse133.  
 
Kvale opdeler forløbet af en interviewundersøgelse i syv stadier134 - se fig. 7.1. 
 

Kvales opdeling af stadierne i en interviewundersøgelse 
Tematisering formulering af formålet med undersøgelsen 
Design planlægning af undersøgelsen mhp. at opnå den tilsigtede viden 
Interview gennemførelse af og rammer for interviewene 
Transskribering oversættelse af det mundtlige interview til en nedskrevet form 
Analyse analyse af interviewmaterialet og tolkning af udsagn 
Verifikation fastslår generaliserbarheden, reliabiliteten og validiteten af interviewresultaterne 
Rapportering principper for kommunikation af undersøgelsens resultater 

 

Fig. 7.1. Steinar Kvales opdeling af stadierne i en interviewundersøgelse (Egen tilvirkning efter Kvale, 2002). 
 
Nedenfor vil jeg gå nærmere ind disse stadier. Dog ikke tematisering, som er belyst i kap. 1 og  
rapportering, som er fastlagt af studieordningen for MIG. 
 
7.1 Design 
Inden interviewundersøgelsen overvejede jeg undersøgelsens design. Ud fra en ressourcemæssig 
betragtning valgte jeg at lave tre interview. For at få forskellige skoleafhængige forhold belyst, 
valgte jeg at kontakte tre rektorer. Ingen har endnu konkrete erfaringer med anvendelsen af KB. 
Jeg valgte derfor at kontakte rektorer fra tre af de gymnasier, der arbejder med institutionel 
evaluering i projekter støttet af Uvm.  

                                                 
132 Morgan, 1998, kap. 4. 
133 Kvale, 2002. 
134 Kvale, 2002,  p. 94ff. 
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Det er åbenlyst, at der med kun tre interview ikke ud fra en positivistisk tankegang kan uddrages 
kvantitative iagttagelser omk. danske rektorers holdninger til KB! Derimod muliggør materialet en 
analytisk generaliserbarhed, hvorved forstås en ”velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad 
resultaterne fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. 
Den er baseret på en analyse af ligheder og forskelle mellem de to situationer135”. Det er i den 
sammenhæng vigtigt at forsøge at gardere sig imod, at processen blot bliver selvopfyldende ved, at 
forskeren forsøger at få interviewmaterialet til at ”passe sammen med” forhåndsopfattelser. I stedet 
skal interviewmaterialet anvendes til at lede til refleksioner over, hvad der undrer og overrasker136.  
 
De tre udvalgte rektorer blev kontaktet skriftligt. Fra starten af blev det gjort klart, at 
interviewpersonerne anonymiseres med det formål at forsøge at skabe interviewsituationer, hvor 
respondenterne i ringe omfang forholder sig taktisk i samtalen. Når det er sagt, er det samtidig 
vigtigt at gøre sig klart, at ingen interviewsamtale foregår i et værdifrit rum.  
 
7.2 Interview 
En interviewguide for de tre interview (underinddelt i temaer, forskningsspørgsmål og 
interviewspørgsmål) blev fremstillet. Alt efter, hvad respondenten under interviewet lagde vægt 
på, kunne samtalen ret frit bevæge sig i forskellige retninger, dog inden for interviewguidens 
rammer137.  
 
Inden hvert interview blev respondenten briefet kort uden dog at påføre denne for mange stimuli – 
især af holdningspræget art – da dette kunne påvirke samtalen. Alligevel er interviewene ikke at 
opfatte som objektive opsamlinger af respondenternes holdninger. Mine spørgsmål og 
kommentarer vil altid styre samtalen, ligesom gestik og kropssprog kan have betydning for 
respondenternes udsagn.  
 
Der var søgt en ensartethed i rammerne omk. de tre interview, som alle blev optaget på bånd. 
Samtalerne på knap en time foregik på respondenternes kontor, hvor der var lukket for 
kommunikation med omverdenen. Under interviewet forsøgte jeg at skabe en behagelig 
atmosfære, være empatisk lyttende og lade respondenten tale meget for at få denne til at åbne sig 
og glemme ”interviewsituationen” mest muligt.   
 
Kvale fremhæver, at der bør fortolkes undervejs i interviewet, således at der på god 
konstruktivistisk vis skabes en konstruktion af viden mellem samtaleparterne138. Dette 
understreger metodens karakter. Der er ikke tale om en i positivistisk forstand reproducerbar 
samtale - en lignende samtale med samme respondent på et andet tidspunkt vil forløbe anderledes 
og vil derved kunne skabe andre former for viden.  
 
7.3 Transskribering 
Transskription er en reduktion af det empiriske materiale, idet en lang række signaler afgørende 
for den gensidige afkodning af en mundtlig samtale ikke kommer med under ”nedfrysningen”  til 
skriftsprog. Transskription er således ”ikke nogen simpel aktivitet, men snarere en 
fortolkningsproces i sig selv”139. Talesprog er på flere punkter forskelligt fra skriftsprog: Vi 
                                                 
135 Kvale, 2002,  p. 228. 
136 Senger, 2003,  p. 21-22. 
137 Se bilag 1. 
138 Kvale, 2002,  p. 187.  
139 Kvale, 2002,  p.161. 
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mangler at fuldende sætninger, fx fordi vi følger en pludselig indskydelse. Talesproget dannes 
hurtigt og plastisk, uden skriftsprogets muligheder for at finpudse og rette. Når vi møder 
talesproget nedfældet og ”frosset” i en transskription virker sproget til tider ubehjælpeligt, fordi vi 
kommer til at vurdere talesproget ud fra skriftsprogspræmisser. Transskriptionerne til denne 
opgave er skrevet næsten ordret ned og indeholder også udråbsord og bemærkninger om fx 
”pause” eller ”latter” for at tabe mindst mulig information i transskriptionsfasen.  
 
7.4 Analyse og verifikation 
Analysen og fortolkningen af interviewene angribes især ud fra en meningsfortolkende vinkel140. 
Jeg vil efter inspiration fra Kvale arbejde på tre analyseniveauer - se fig. 7.2.  
 
Selvforståelsesniveauet Fortolkeren sammenfatter, hvad den interviewede selv forstår ved det, der siges 
Det kritiske common sense 
niveau 

Fortolkningen går ud over det foregående niveau: ”Tolkningen kan inddrage en 
bredere forståelsesramme, end den interviewede selv gør”141 ved at inddrage almen 
viden om udsagnene. Tolkningen kan fx gå ind i en stringensanalyse, hvor man tolker 
på, hvad der ”siges mellem linierne” eller på evt. modstridige udsagn 

Det teoretisk fortolkende 
niveau 

Her inddrages en  teoretisk ramme for tolkning af meningen i et udsagn142. I denne 
opgave vil jeg, som nævnt i kap. 1, inddrage evalueringsteori og en flerperspektivisk 
strategisk teori 

 

Fig. 7.2. Kvales tre analyseniveauer (Egen tilvirkning efter Kvale, 2002, p. 210-213). 
 
Det er vigtigt, at man søger at verificere de påstande, man fremkommer med i tolkningen af 
kvalitative interview. Her opereres traditionelt med en treenighed inden for verifikation – jf. fig. 
7.3. 
 
Generaliserbarhed en bedømmelse af i hvilken grad resultaterne kan være vejledende for, hvad der 

sker i en given situation. Se kap. 7.1.1 
Reliabilitet en angivelse af pålideligheden af arbejdet med interviewet i alle dets faser 
Validitet en angivelse af gyldigheden af forskningsarbejdet i alle dets faser. 
 

Fig. 7.3. Verifikation (Egen tilvirkning efter Kvale, 2002, p. 225). 
 
Man kan fx diskutere reliabiliteten i selve interviewfasen: Kvalitative interview kritiseres til tider 
for at kunne lede frem til næsten hvad som helst, fordi forskeren stiller ledende spørgsmål. Men 
man må forstå, at ”et forskningsinterview er uundgåeligt ledende i en formel forstand, 
intervieweren leder interviewpersonerne til at tale om bestemte temaer”143. Interviewer og 
fortolker skal være opmærksomme på dette, men Kvale betoner videre, at ”indholdsmæssigt har 
intervieweren mulighed for at klargøre meningen med svarene…ved bevidst at stille ledende 
spørgsmål”144. Set i et konstruktivistisk lys, kan ledende spørgsmål altså, når interviewer/fortolker 
er bevidst om spørgeteknik, ses som en fornuftig teknik til at komme dybere ned i fortolkningen af 
interviewet. Interviewet anskues i denne forståelsesramme ikke som adgangen til objektiv viden, 
men som en samtale, hvor viden konstrueres i rummet mellem interviewer og respondent145.  
 

                                                 
140 Kvale, 2002,  p.186.  
141 Kvale, 1984,  p.60. 
142 Kvale, 1984,  p.60. 
143 Kvale, 1984,  p.58. 
144 Kvale, 1984,  p.58. 
145 Kvale, 2002,  p.158, 231. 
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En vurdering af validiteten bør ske som en kvalitetsvurdering på alle interviewundersøgelsens 7 
stadier146. En vurdering af validiteten på fx de tre analyseniveauer foretages ved at undersøge, om 
respondenten selv føler, at analysen er sand (1. niveau), om dokumentation og argumentation 
virker overbevisende på medlemmer af offentligheden (2. niveau) og blandt forskere inden for det 
anvendte teoriområde (3. niveau)147  - se fig. 7.4. 
 

Fortolkningskontekster Valideringsfællesskab 
Selvforståelse Interviewpersonen 
Kritisk common sense-forståelse Offentligheden 
Teoretisk forståelse Forskersamfundet 

 

Fig. 7.4. Fortolkningskontekster og valideringsfællesskaber (Egen tilvirkning efter Kvale, 2002, p.210). 
 
Validiteten af respondenternes udsagn bør også vurderes. Her er det vigtigt at skelne mellem, om 
den interviewede kan opfattes som informant eller repræsentant. Informanten er at regne som et 
vidne, mens repræsentanten bør opfattes som et analyseobjekt148. I realiteten vil der dog – også i 
denne opgaves interview – være tilfælde, hvor respondenten besidder elementer af både det at 
være informant og repræsentant.  
 
 
8. Analyse af interviewundersøgelse 
 
8.1 Organisationskultur  
For at få et indtryk af forskelligheden mellem de tre rektorers skoler startede jeg interviewene med 
at spørge ind til, hvad der i rektors selvforståelse var karakteristisk for netop hans skole. I den 
sammenhæng opfatter jeg i forlængelse af min konstruktivistiske grundantagelse, at rektor – om 
end han har en særlig funktion på skolen – optræder som repræsentant snarere end som informant.  
 
Rektor Lind kommer fra et mindre selvejende, privat gymnasium kaldet Lindeskolen. Lind lægger 
vægt på, at kulturen ”er kendetegnet af meget løse koblinger” og ”bundet op af drøftelser i PR [og] 
relativt mange konsensusbeslutninger”. ”Det er i meget høj grad ildsjæle, der har båret 
forandringer op”. Skolens selvejende status influerer på ledelsen: ”man har en bestyrelse, der 
udstikker retningslinier…som på godt og ondt er tættere på”. Rektor ser elever som brugere, men 
opfatter, at der er forskellige holdninger hertil i kollegiet: ”Jeg oplever elever og forældre, de er 
brugere – så vi skal præsentere et produkt, de synes om…Brugere retter man sig jo efter, mens 
borgere går man i en aktiv eller en kritisk dialog med”.  
 
Rektor Birk kommer fra et storbygymnasium kaldet Birkeskolen. Birk har arbejdet med en række 
strukturændringer, som har præget skolens hverdag, og som peger frem imod GRF. Skolen har 
erfaringer med teamarbejde og projektarbejde i henhold til en fælles progressionsplan. Trods disse 
erfaringer opfatter Birk, at den største udfordring, som GRF stiller, er høje forventninger til  
”samarbejdskulturen”. ”Vi har arbejdet med team…siden 97…alle har været pisket…ind under 
[denne arbejdsform]; alligevel tror jeg, at man som lærer vil opleve, at nu er det alvor”. 
 
Rektor Bøg kommer fra Bøgeskolen, et ret stort provinsgymnasium, hvor et større 
skoleudviklingsforsøg har været med til at præge skolen. Bøg lægger vægt på, at skolen har en 

                                                 
146 Jf. fig. 7.1. 
147 Kvale, 2002,  p.213-214. 
148 Kvale, 2002,  p.214 og Kvale, 1984,  p.59, 62-63. 
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”udpræget samarbejdskultur”. Det er ”en fælles opgave, at sikre skolen udvikler sig…den er på det 
kollegiale niveau fantastisk stærk”. Den enkelte lærer opfatter sig ifølge Bøg ”som 
organisationsprofessionel mere end som fagprofessionel”. Strukturforsøget har øget 
”kompleksitetsgraden” i dagligdagen, hvilket betyder, at kollegaledelse og lærersamarbejde er 
accepteret: ”Det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre, hvis alle sidder og ævler”. Kolleger har 
”simpelthen efterspurgt klarere rammer”. Rektor registrerer forskellige holdninger til topledelse i 
kollegiet: På den ene side betyder den efterhånden høje kompleksitetsgrad omk. strukturforsøgets 
krav til lærersamarbejde, at ”vi jo [er] på vej imod større og større forståelse af topledelse”. På en 
anden side findes også subkulturer, som har en ”traditionel, lidt mere ledelsesfremmet” holdning.   
 
De tre rektorer er enige om, at udfordringen ligger i at udvikle en kultur, hvor alle lærere indgår i 
tæt samarbejde og refleksion omk. undervisningsopgaven. Der er hos alle stor opmærksomhed 
omk. de for fagbureaukratier typiske løse koblinger, som fx erkendes imellem ledelse og lærere og 
mellem fælles beslutninger i PR og den enkeltes håndtering af disse aftaler. Omvendt peger 
udsagnene på skolernes forskellige måder at oversætte de herskende dagsordener og udfordringer. 
Fx spiller ejerforhold og erfaringer med større skoleudviklingsprojekter ind. Lindeskoleportrættet 
minder mere end Bøgeskoleportrættet om kendte kulturportrætter, hvor gymnasiet karakteriseres af 
løse koblinger og individualiseret konsensuskultur149. Der er således en vis isomorfi inden for de 
beskrevne kulturer, men samtidig forskellige måder at indoptage og oversætte tidens populære 
”opskrifter”150. 
 
8.2 Eksisterende evalueringspraksis 
KB og den nye Stx-bekendtgørelse sætter nye rammer for evaluering. Det er dog karakteristisk for 
alle udsagn, at der allerede evalueres i betydeligt omfang:  
”Vi har selvfølgelig masser af erfaringer med evaluering i undervisningen…Mindst en gang om 
året og helst efter hvert forløb skal der på samtlige hold gennemføres en evaluering” (Lind).  
På organisationsniveau har den selvejende Lindeskolen af et konsulentfirma fået lavet en 
skoleevaluering - ligesom lærere med hjælp fra et konsulentfirma evaluerer undervisningen 
generelt: ”Vi har faktisk en gruppe, der arbejder med… ’den gode time’…det…er noget af det mest 
systematiske, vi har lavet ”. 
 
Skoleevalueringer er på Birkeskolen lagt i rammer, som understreger elevernes indflydelse på 
storbygymnasiet: ”Hvert år har vi en fælles høring som elevrådet står for… og det som er vedtaget 
på høringen, det er blevet beslutningen”. 
 
Alligevel går det igen, at systematikken omk. evalueringer med fordel kunne være større - og 
mindre præget af dekoblinger: Rektor Bøg mener ikke, at KB er ”et afgørende brud på den måde, 
vi har gjort det i gymnasieskolen førhen. Der hvor bruddet ligger er, at det nu bliver 
systematiseret og…gennemført med tvang…elementerne er jo ikke kulturfjerne, men det har aldrig 
ligget som en systematisk måde at gøre det på”.  
 
På Bøgeskolen har man igennem flere år uddelt en pjece om håndtering af uoverensstemmelser i 
undervisningen, som angiver ”meget tydelige krav til evaluering”. Om efteråret skal der bl.a. en 
måned før 1. karaktergivning afholdes individuelle samtaler om elevens læring og undervisningens 
kvalitet på alle hold. På det punkt hersker der dog ifølge Bøg en del dekobling endda i en grad, så 

                                                 
149 Se kap. 4 samt Gottlieb og Hornstrup, 1998; Raae og Abrahamsen, 2004; Gleerup og Wiedemann, 2001. 
150 Jf. kap. 5. 
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eleverne ikke altid har opfattet, at der er evalueret: ”Det fungerer ikke…de fleste lærere gør det, at 
de tager eleverne ud og siger, ’du har fået 8’… men det er ikke det, der er intentionen”.  

Mens alle tre rektorer i et eller andet omfang er opmærksomme på evalueringernes manglende 
systematik, fokuserer de mindre på en anden væsentlig ting ved evaluering: Anvendelsen! Det 
ligger implicit i Vedungs evalueringsdefinition, at usystematisk dokumentation giver ringe 
muligheder for at lave en vurdering, som ”tiltænkes at spille en rolle i praktiske 
handlingssituationer” 151. Rektorernes svagere fokus på en manglende anvendelse af ”evaluerings-
opskriften” peger på, at symbolperspektivet spiller væsentligt ind i rektorernes optik. 
Evalueringers rationelle anvendelser er centreret om kontrol, læring og oplysning152. Herudover 
har evalueringen også en symbolsk funktion153, idet evalueringer er med til at give organisationer 
mening og legitimitet. En adoption af nye metoder, som signalerer modernitet og effektivitet, har 
en symbolsk værdi, idet disse positivt ladede begreber derved hæftes på skolen uanset en mindre 
effektiv anvendelse af metoderne. Denne iagttagelse stemmer i virkeligheden godt overens med  
D-Ls opfattelse: ”Et meget foruroligende forskningsresultat, som de fleste evalueringsforskere er 
relativt enige om … er følgende: Ift. hvor mange evalueringer, der udføres, er der meget få tilfælde 
af instrumentel brug af evalueringer”154. 

Min iagttagelse støttes også af Dolin et al.155. Konklusionen er her, at på fire gymnasier, der 
gennemfører strukturforsøg, er der tendens til at fokusere på en - i tiden - meningsgivende 
”opskrift”.  I en rationel tankegang opdages et problem (en udviklingsmulighed) i organisationen. 
På den baggrund opstilles udviklingsmål, som operationaliseres i resultatmål, der opnås gennem 
midler/metoder. I Dolin-undersøgelsen ses en vis tendens til, at skolerne på baggrund af 
udviklingsmål udvælger metoder, som herefter sætter fokus på problemer, der operationaliseres i 
resultatmål. Denne rækkefølge er typisk for symbolperspektivet156. Resultatmålene ”bliver rettet 
imod en beherskelse af metoderne [mere] end de udgør en operationalisering af 
udviklingsmålene”157. Skolernes interesse i fx ”IT i undervisningen” eller ”tværfaglige projekter” 
bliver symboler på noget nyt, der bryder med det gammelkendte og ses som indikatorer på og 
bærere af modernitet158 

Værktøjsperspektiv: Udviklingsmål  Resultatmål  Midler/metoder 

Symbolperspektiv:  Udviklingsmål  Metoder/Midler  Problemer  Resultatmål 

 Fig. 8.1. To forskellige perspektiver på organisationsudvikling (Inspireret af Dolin et al., 2005). 

Evalueringer kan endelig anskues på et højere niveau end skoleniveauet: Uvm og politikerne har 
en interesse i at anvende evaluering i en outputstyring af de decentraliserede institutioner159. Man 
kan derfor også se evaluering som en metode, ministeriet gennem talrige rapporter160 har forsøgt at 
italesætte ude på rektorkontorerne og lærerværelserne, og som efter et langvarigt pres er adopteret 

                                                 
151 Jf. kap. 6. 
152 Jf. kap. 6. 
153 - samt en strategisk-taktisk og en konstitutiv funktion; jf. kap. 6. 
154 Dahler-Larsen, 2001,  p. 15. 
155 Dolin et al., 2005. 
156 Røvik, 1998. 
157 Dolin et al.,  p. 180. 
158 Dolin et al., 2005,  p. 178-180. 
159 Jf. kap. 2-3. 
160 Jf. kap. 6 og Undervisningsministeriet, 1992, 1993, 1998, 1999a, 2001, 2004, 2005. 
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og i en vis grad oversat lokalt på den enkelte skole161: ”Evalueringsbegrebet var faktisk et fy-ord i 
uddannelsessystemet igennem mange år… Det er jo ikke uddannelsesinstitutionerne selv, der på 
nogen måde har presset på. Jeg oplever ikke nogle lærere her på stedet er kommet for fem år siden 
…’nu skal vi udvikle et kvalitetssikringssystem’” (rektor Lind).  
 
8.3 Kvalitetsbekendtgørelsen 
De tre gymnasier deltager som omtalt i et konsortium - der ”simpelthen [skal] komme med et 
forslag til, hvordan bekendtgørelsen bliver implementeret” (Bøg). Kvalitetssystemet opfattes i høj 
grad som synonymt med evaluering: ”Jeg kan ikke adskille evaluering og kvalitetsudvikling. De to 
ting synes jeg hænger meget nøje sammen” (Lind)162. Konsortiet bæres af en for rektorerne 
magtpåliggende ide om, at der ikke er ledelsesrepræsentation i arbejdsgruppen for at sikre, at 
kvalitetssystemet bliver ”rodfæstet nedefra” (Bøg). Tanken er, at lærerne fra arbejdsgruppen ”går 
rundt og snakker, og så bliver der lettere medejerskab til det, når der er nogle lærere, der arbejder 
med det, og det bliver lagt frem til fælles drøftelse” (Lind).  
 
Som bekendt kan lederes opmærksomhed være sekventiel - rektorerne har ikke selv gjort sig 
mange konkrete overvejelser om indholdet af et kommende kvalitetssystem: ”Der sker jo det, når 
man nu afleverer noget til sådan tre lærere, så læner man sig en lille smule tilbage og siger: ’nå 
de kommer nok med nogle løsninger’ ” (Lind). På et mere overordnet plan, skal kvalitetssystemet 
ifølge Birk danne ”nogle faste rammer, nogle systemer…som alle kender og accepterer, at man 
reflekterer ift.”. Med tanke på gymnasiekulturen fortsætter han: ”Der skal være en vis 
selvstændighed forbundet med de systemer, man laver, som betyder, at man kreativt selv kan gå 
ind og vende nogle indfaldsvinkler” og ”Jeg er enormt bekymret for det…man bare gør for at gøre 
det, fordi dér drukner enhver refleksion over egen virksomhed”. Den tanke, at der kan ske en vis 
dekobling, således at læringsperspektivet ved kvalitetssystemet fortoner sig og kontrolperspektivet 
står tilbage, ligger således i baghovedet på rektorerne. Bøg siger om KB: ”det er klart en 
gave…fordi den strammer op på noget, hvor jeg ledelsesmæssigt har haft svært ved at nå ud”. 
Birk argumenterer i øvrigt for, at der ikke er nogen modsætning mellem kontrol- og 
læringsperspektivet: ”Begge begreber er lige vigtige…det er jo yin og yang”. 
 
Selvom ledelsen på de tre gymnasier har holdt sig helt uden for indflydelse ift. overvejelser om 
implementering af KB for at sikre lærernes medejerskab, så er de bevidste om, at der resterer et 
ledelsesansvar, når KB træder i kraft: ”Der hvor jeg mener, at topledelsen hører til, nemlig der 
hvor den skal sikre os, at det yderste led overholder denne her regel. Det mener jeg bliver en 
ledelsesopgave” (Bøg). 
 
KB bryder på et afgørende punkt med gymnasiets hidtidige selvstændighedskultur, idet KBs 
opfølgningsplan skal offentliggøres, ligesom undervisningsevalueringer fremover skal tilflyde 
rektor163. Denne tanke ligger i forlængelse af ”Lov om gennemsigtighed”, der ud over sit direkte 
formål om at give oplysning til interessenter, indirekte kan siges at fungere ved lægge et pres på 
selvstændighedskulturen med dens muligheder for dekoblinger: Hvis lærere skal offentliggøre 
undervisningsevalueringer skriftligt til rektor og kolleger, og hvis skolen skal offentliggøre 
opfølgningsplanen på hjemmesiden, er det synligt, hvis man dekobler. Rektor Bøg udtrykker - ift. 
lærernes holdning til at skulle offentliggøre undervisningsevalueringer164 - meget godt det 

                                                 
161 Jf. fig. 3.1 inspireret efter Dahler-Larsen, 2001a. 
162 Jf. desuden Kvalitetsbekendtgørelsens §1 stk. 2. 
163 Kvalitetsbekendtgørelsen §4 og Stx-bekendtgørelsen §108. 
164 Jf. Stx-bekendtgørelsen §108. 
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rektorale skisma imellem på en gang at ønske medejerskab og sikre kontrol: ”Jamen, det vil ikke 
blive modtaget positivt, jeg ved heller ikke, hvor konstruktivt det er. Men på den anden side er det 
jo den eneste måde at sikre, at det bliver gjort på blandt alle dem, der ikke vil gøre det” (Bøg). 
Spørgsmålet er projektivt, idet rektor jo ikke kender samtlige læreres holdning til spørgsmålet og i 
virkeligheden kan tænkes både at svare ud fra egen overbevisning og en formodning om lærernes 
holdning til spørgsmålet. 
 
Forholdet mellem kontrol på den ene side og medejerskab kombineret med motivation for læring 
og refleksion på den anden side kan – sammen med den økonomiske gevinst ved at lade de 
udførende evaluere sig selv i stedet for at hyre eksterne konsulenter – tænkes at have været 
afgørende for beslutningen om, at lade selvevaluering være den regelsatte evalueringsmodel165. 
Lind har følgende iagttagelse i forlængelse heraf: ”Svaghederne [ved selvevaluering] kunne være, 
at det er ikke sikkert, at der er overensstemmelse med ens egen vurdering og så altså det eksterne 
systems vurdering. På den anden side er det vel den eneste måde, man kan gå ud fra, man skal se 
nødvendigheden af det. Ellers sker der vel ingen forandringer – og det er vel også en ministeriel 
erkendelse, vil jeg tro”. 
 
Som omtalt tidligere har Uvm inden for erhvervsskolerne valgt at tildele skolerne økonomiske 
midler til kvalitetsudvikling. Ifm. finansloven for 2003 blev det aftalt at afsætte midler for 
perioden 2003-06 til de erhvervsskoler, som levede op til en række centralt fastsatte kriterier for 
kvalitetsudvikling. Midlerne kommer fra ”de indarbejdede besparelser på de ordinære takster 
på…2,6 %. Midlerne tildeles efter et ’noget for noget’ princip…dels i form af et 
færdiggørelsestaxameter og dels i form af kvalitetsudviklingstilskud”. ”På finansloven for 2004 er 
…afsat et beløb på 86,9 mio. kr. til kvalitetsudviklingstilskud” til  de godt 100 erhvervsskoler166.  
Spørgsmålet er, hvilken virkning en lignende politik inden for almene gymnasier ville have på 
kvalitetsudviklingsarbejdet – set igennem en lederoptik ? Rektorerne er ret enige om, at det er i 
orden med en kontrol og en gennemskuelighed omk., brugen af offentlige midler. Men omk. dét at 
knytte økonomi til kvalitetsudviklingen er der divergerende synspunkter:  ”Jamen, jeg synes 
fundamentalt det er en dårlig ide, at man skal…spise sin egen hale… På samme måde som man 
også har styret udviklingsmidlerne i ministeriet, så vi har skulle bruge en hulens masse tid på at 
sætte os ned og skrive nogle lange, lange, lange ansøgninger og udvide det ene og det andet felt. 
Jeg kan forstå det som styringsmekanisme…i et overordnet perspektiv, men som institution 
betragtet…synes jeg, man kommer til at bruge ressourcer…som man gør for at få nogle penge ud 
af det” (Birk). Omvendt mener Bøg, at ”når man har sagt selveje, så er man også nødt til at give 
de incitamenter… Hvis der ikke under Udviklingsprogrammet havde været puljer, så havde jeg 
ikke kunnet køre forsøget i gang”. Måske er det ikke så underligt, at den af de tre rektorer, der har 
haft med de største udviklingsforsøg at gøre – og dermed tiltrukket de fleste udviklingsmidler – 
forholder sig mest positiv til et økonomisk system, som skal skabe incitament til udvikling. 
 
Uden decideret at have spurgt ind til elevernes rolle i kvalitetsudvikling og evaluering, tager 
rektorerne engageret dette aspekt op. På én måde opfatter de, at eleverne har et berettiget krav på, 
at deres holdninger bliver hørt. På en anden måde opfattes eleverne som en slags løftestang ift. at 
sikre, at alle udfører evalueringer som aftalt: Eleverne ”dem skal vi sandelig ikke glemme, det er jo 
trods alt dem, der…skal være dommere over, om det her det virker eller ikke virker” (Birk). 
 

                                                 
165 Jf. kap. 6. 
166 Jf. Undervisningsministeriets brev til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. d. 7.6.04. (J.nr. 2004-3744-
88). 
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Ovenfor har jeg vist, hvorledes KBs krav om institutionel evaluering tjener flere formål. Disse 
formål kan anskues fra flere vinkler – bl.a. ministeriets og gymnasieledelsernes. Alt efter hvordan 
disse evalueringsformål vægtes indbyrdes, vil det påvirke udbyttet af arbejdet med evalueringen. 
Jeg har også vist, hvorledes respondenterne overvejer betydningen af evalueringsmodel og 
forskellige krydspres i relation til både at sikre en lærings- og en kontroleffekt af KB: Dels er der 
regler for, hvordan der skal evalueres167. Dels er der i tiden en evalueringstrend, som medvirker til 
at gøre det meningsfuldt at evaluere168. Dels kan elever, lærere o.a. aktører levere et dagligt pres, 
som modvirker lysten til at dekoble fra reglerne om evaluering. Dels kan kvalitetsarbejdet evt. 
kobles til økonomiske incitamenter. Endelig er det vigtigt, at den enkelte ansatte føler, at den tid, 
som anvendes på evaluering og kvalitetsudvikling er meningsfuld for skolen og for den enkelte. 
Disse forhold sammenfattes i fig. 8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.2. Evalueringsudbyttet påvirkes af forskellige krydspres, af valget af evalueringsmodel samt af den vægtning 
man lægger på de forskellige evalueringsformål.   
 
8.4 Kvalitetsbekendtgørelsen som strategisk værktøj 
I kap. 5-6 er præsenteret forskellige strategiske metaforer og evalueringsperspektiver. Ovenfor har 
jeg flere gange inddraget rektorernes overvejelser omk., hvilken strategi eller måske snarere taktik, 
man bør følge for, at KB kan implementeres i henhold til ministeriets – eller egne – intentioner. I 
dette afsnit vil jeg analysere respondenternes syn på strategi ift. implementeringen af KB. 
Nedenstående fig. 8.3 sammenfatter nogle typiske træk ved de anvendte perspektiver.  
 
 
 
 

                                                 
167 Jf. kvalitetsbekendtgørelsen og Stx-bekendtgørelsen. 
168 Jf. kap. 6. 
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Fig. 8.3. Forskellige karakteristika ved de udvalgte metaforer (se også kap. 5 og 6). 
 
Rektorerne er opmærksomme på, at de ikke kan forvente en succesfuld implementering af KB 
uden lærernes medejerskab, forståelse og opbakning: ”Problemet er jo grundlæggende, at hvis det 
er mig, der siger det, så sker det i mindre omfang, end hvis lærerne selv oplever, hvor godt det er” 
(Bøg ifm. vidensdeling af evalueringsresultater) – og: ”Hvis ikke medejerskabet er der, så får man 
dybest set ikke lavet forandringer i en organisation, vel” (Lind). Dette kan understøtte kultur-
betragtninger om rektorernes baggrund som ledere i en regelstyret organisation, hvor strategiske 
overvejelser især har henhørt under Uvm169.  Samtidig er rektorerne bevidste om, at i gymnasiets 
fagbureaukratiske virkelighed, skal der tages højde for løse koblinger og eventuelle dekoblinger. 
Rektorerne er således hyppigt i interviewene langt væk fra maskinmetaforens manglende 
inddragelse af menneskelige aspekter. De er nok opmærksomme på subkulturer og særinteresser, 
men udtrykker sig ikke specielt i den politiske metafors ”magtterminologier”  og er i ringe grad – i 
alt fald åbenlyst i interviewene – orienteret mod taktiske overvejelser.  
 
Rektor Lind giver udtryk for en holdning tæt på det KRP-perspektivets opfattelse af, at ledere ikke 
kan ’styre en strategi igennem’: ”Alle har jo deres egen dagsorden. … Det er jo ikke sikkert, det 
lige er min mening, der går i gennem vel?”. Denne holdning ville få chefer i konventionelle 
industrivirksomheder åbent give udtryk for. Holdningen er kulturtypisk for fagbureaukratier. 
Hatch gør opmærksom på, at set i et symbolsk tolkende perspektiv kan ledere ses som ”vigtige 
symboler i deres organisationer… Cheferne er en del af kulturen, og derfor kommer de 
sandsynligvis til at styres af kulturen, selvom de selv forsøger at styre den. Med andre ord er 
chefer artefakter, som vil være symboler”170. Citatet understreger, at der kan være forskel på, 
hvordan ledere selv opfatter sig, og hvordan de kan opfattes af andre. 
 
Følgende citat peger ligeledes på en mere eller mindre bevidst strategiopfattelse hos Lind, der er 
parallel til KRP-perspektivets opfattelse af, at strategier vokser ud af hverdagens samtaler mellem 
organisationens medlemmer, og at lederes styringsmulighed er at intervenere med ”indspark” og 

                                                 
169 Jf. kap.2.1. 
170 Hatch, 2002,  p.268. 
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forstyrrelser: ”Min strategiske mulighed er jo…at sige: Jeg kan se, vi har nogle indsatsområder og 
få sikret, at dem måler vi på. Så er jeg sikker på, at lærere…vil have fokus på det”. I forlængelse 
heraf interveneres skoledagsordenen med følgende indspark: ”Så har vi nedsat den gruppe171…og 
sagt, der kommer nok noget derfra, vi kan arbejde med. Det er jo også en måde at arbejde 
strategisk på i virkeligheden. Man får afleveret det nogle steder, hvor man synes, det er nogle 
kvalificerede folk der arbejder med det”. 
 
Respondenterne overvejer ikke eksplicit rækkevidden af KB. KB kan ses som et ledelsesredskab, 
der kan bruges til at intervenere skolernes dagsorden. Enten ved at sætte en dagsorden for 
justeringer af praksis (resultatvurdering), eller for en stadig innovation (kvalitetsudviklingen). 
 
Selvom rektorerne ovenfor giver udtryk for en forståelse, der ligger langt væk fra 
maskinmetaforen, og som på en gang er opmærksom på betydningen af løse koblinger, 
magtperspektivet og subkulturers indflydelse samt forhold i forlængelse af KRP-perspektivet, så er 
denne opfattelse ikke fast og entydig: Lind har fx en følelse af, at skolen burde have en slags 
masterplan alle kører efter: ”Det næste halve år skal vi faktisk lave en…virksomhedsplan…Vi har 
lavet en IT-plan og…plan for studieretninger…en organisationsplan for ledelsen, men vi mangler 
faktisk at tænke det ind i en helhed”. Denne holdning er formodentlig en meget typisk 
lederholdning, som kan ses som et udtryk for, at man som leder har behov for, at der ud fra et 
rationelt perspektiv er tætte koblinger mellem udtænkningen af planer (strategier) og 
implementeringen i dagligdagen. Den lederholdning er rimelig nok, derved at lederen jo netop har 
som arbejdsbeskrivelse at styre, lede og beslutte. Men set i et nyere institutionelt perspektiv eller 
KRP-perspektivet ville det være hensigtsmæssigt, om lederen havde et reflekteret forhold til, hvad 
der er realistisk muligt. 
 
Der har flere gange været fokuseret på løse koblinger, men mest ud fra en lederoptik, hvor de løse 
koblinger lå ”ude i organisationen”. Rektor har i et større perspektiv både ministeriet og amtet over 
sig. Følgende citat fra Bøg bevidner, at rektor også kan ønske løse koblinger mellem en driftsaftale 
og hverdagens konkrete handlinger – de forkromede planer kan måske nogen gange være for 
forkromede at blive holdt op på: ”Vi har en driftsaftale…med amtet, hvor der er indsatsområder, 
men der har vi jo strittet imod hele tiden, mod at kunne…instrumentalisere indsatsområderne på 
en måde, som vi kunne måle effekten af. Vi vil gerne skrive om det, men vi ville ikke måles på det”. 
Indsatsområderne får i så fald en mere symbolsk karakter på afstand af det rationelle. 
 
Birk er måske den respondent, der udtrykker sig mest ambitiøst ift. anvendelsen af KB som et 
ledelsesredskab til - gennem intervention - at skabe forandring på skolen:  
”Jeg tror egentlig, at langt de fleste lærere er fantastisk dygtige til at reflektere selv…men jeg tror, 
at der mangler et helhedsperspektiv i refleksionen… Det er derfor, jeg taler om det her fælles 
sprog, vi måske kan udvikle - at det kunne være spændende at have det metasprog…og det 
vil…kvalitetsbekendtgørelsen ikke være skyld i, men det vil den være medskyldig i”. 
Denne opfattelse peger i retningen af et ønske om en konkret anvendelse af KB til 
professionalisering af lærerne på linie med den udvikling af lærerkompetencer, som Erling Lars 
Dale kalder kompetenceniveau K1 (undervisningens gennemførelse), K2 (undervisningens 
planlægning, et metaniveau ift. K1 – inkluderer bl.a. evaluering og selvrefleksion) og K3 
(udvikling af didaktisk teori)172. Dales pointe er, at lærere først bliver professionelle, når 
undervisningen er gennemført (K1) og planlagt (K2) ud fra forskningsbaseret, didaktisk teori (K3). 

                                                 
171 Gruppen af lærere i konsortiet, der arbejder med implementeringen af kvalitetsbekendtgørelsen. 
172 Dale, 1998.  
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Hvis ikke K3-niveauet indgår i lærernes praksis udvikles en tredjepersonskompetence, hvor 
læreren ikke selv er i stand til at redegøre for sin adfærds gyldighed uden at referere til eksterne 
autoriteter. I Linds ønske om, at de ansatte skaber et metasprog, ligger der underforstået en anden 
fornuftig overvejelse, som også er berørt af Senger; nemlig at en effektiv måde at lære på sker via 
samlæring på såvel organisatorisk niveau som i team og faggrupper. Lærerne kommer derved til at 
udgøre en ”potentiel læringszone for hinanden”,  således at læring ”genereres på baggrund af den 
fælles iagttagelse af praksis, refleksion og kommunikation” i en slags læringsbølge, hvor 
erfaringer og refleksioner i de enkelte individer - dannet på baggrund af interne og eksterne 
forstyrrelser - viderekommunikeres til team. I teamene giver det årsag til nye tolkninger og 
refleksioner og dermed til beslutninger om kommende praksisformer. Teamenes refleksioner 
kommunikeres videre til organisationsniveauet, og på det niveau giver det igen ophav til ny 
refleksion173. Dannelsen er et meta-sprog giver mulighed for at forstå hinandens didaktiske 
refleksioner og giver derved mulighed for at skabe den kommunikation, som efter min egen 
opfattelse er så afgørende for den organisatoriske læring og for professionaliseringen af lærerne. 
 
 
9. Konklusion og perspektiv 
 
I denne opgave har jeg ud fra et konstruktivistisk grundsyn med fokus på KB undersøgt, hvordan 
ledelsen på almene gymnasier kan anvende Uvm’s krav om institutionel selvevaluering strategisk. 
Analyse består for det første af en teoretisk analyse, som baserer sig på udviklingstendenser i og 
uden for gymnasiet samt på flerperspektiviske opfattelser af strategi og evaluering. For det andet 
består analysen af en interviewundersøgelse af tre udvalgte rektorer, der deltager i et konsortium 
om institutionel evaluering.   
 
Analysen viser, at moderniseringen i det offentlige bl.a. har ført til en decentralisering af flere 
opgaver ud til institutionerne. Dette har ført til et ønske om centralisering gennem mål- og 
rammestyring samt outputstyring. De generelle udviklingspres kan på visse punkter følges inden 
for det almene gymnasium. Således kan KB ses som et forsøg på fra centralt hold at evaluere og 
outputstyre, samtidig med at gymnasiets ledelser har fået et større råderum for selvstændig ledelse. 
KBs krav om institutionel selvevaluering kan også ses som et redskab til sikring af den 
organisatoriske læring, der er nødvendig i det refleksive moderne. I virkeligheden har Uvm ved 
flere tidligere lejligheder uden stor gennemslagseffekt forsøgt at italesætte kvalitetsudvikling inden 
for hele det gymnasiale område. KB kan ses som GRFs forsøg på at videreføre og gennem 
regelsætning understrege disse intentioner.  
 
Gymnasiet er et fagbureaukrati med en organisationskultur præget af selvstændighedskultur, løse 
koblinger og individualiseret konsensuskultur. Samtidig kan der dog erkendes forskellige 
subkulturer. Udviklingsprogrammet og GRF har bl.a. haft som intention at påvirke denne kultur.  
 
Opgavens teori udfolder forskellige strategiske perspektiver for organisationsændringer. Hver især 
tilfører de forskellig udsigelseskraft til en forståelse af ledelsernes muligheder for at anvende KB 
strategisk. Yderligere behandles evalueringsteori ud fra samme flerperspektiviske opfattelse. 
Analysen viser, at KB og institutionel selvevaluering kan ses som et ledelsesredskab – dog med 
forskellige anvendelsesmuligheder alt efter hvilket perspektiv, der anvendes. Set i et 
værktøjsperspektiv er anvendelsesmulighederne kontrol, læring og oplysning, mens de set i et 
symbolperspektiv kan være symbolske eller konstitutive.  
                                                 
173 Senger, 2004,   p. 91-94. 
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Den empiriske del af opgaven hviler metodisk på ”det semistrukturerede, kvalitative 
forskningsinterview. Analysen af respondenternes udsagn tyder på en forskel mellem de tre 
gymnasiers organisationskultur, hvilket bl.a. kan tilskrives forskellige ejerforhold og forskellige 
erfaringer med udviklingsarbejde.  
 
KB sætter nye rammer for institutionel selvevaluering. Analysen tyder på, at evalueringer er dybt 
indlejret i gymnasiets kultur, dog på en mindre systematisk, veldokumenteret måde end tiltænkt i 
KB. Rektorerne er opmærksomme på, at der i visse dele af lærerkollegiet til tider dekobles fra 
aftaler om at evaluere, hvorfor det er dem magtpåliggende, at KB implementeres på en måde, så 
lærerne involveres fra starten og føler medejerskab til det kvalitetssystem, hver skole skal udvikle. 
Mens respondenterne er opmærksomme på manglende systematik i evalueringsarbejdet, så er de 
mere uopmærksomme på, hvad evalueringer i gymnasiet egentlig bliver anvendt til. Dette peger 
på, at evaluering ikke udelukkende kan forstås ud fra et værktøjsperspektiv, men – måske ubevidst 
– kan opfattes som en meningsgivende opskrift, der indikerer modernitet, og som derfor ud fra et 
symbolperspektiv er med til at legitimere organisationen.  
 
KB ses af rektorerne som et strategisk ledelsesredskab, der vil gøre det nemmere at sikre en 
systematisk evalueringsaktivitet. Rektorerne har overladt det til et lærerudvalg at skabe et 
kvalitetssystem, da de derved mener, at kvalitetssystemet vil rodfæstes ”nedefra” og give det 
legitimitet i lærerkollegierne. Rektorerne har ikke gjort sig klart, om KB primært skal anvendes i 
en justerings- eller en innovations-intervention. 
 
Rektorernes skisma mellem på én måde at anvende KB til kontrol og på den anden måde at 
anvende det som organisatorisk læringsredskab kan følges på flere fronter. Hvis man kontrollerer 
for meget risikerer man, at lærerne dekobler. Omvendt er et kontrolredskab samtidig en mulighed 
for at sikre sig imod dekobling. Derfor er der blandt rektorerne divergens mht. fornuften i et 
system svarende til den økonomiske støtte, erhvervsskolerne har modtaget som incitament for 
deltagelse i et centralt styret kvalitetssikringsarbejde. Rektorerne er desuden usikre på værdien af 
at kræve offentliggørelse af læreres evalueringsresultater. Eleverne er ifølge rektorerne vigtige 
aktører ift. evalueringsarbejdet – bl.a. fordi de kan lægge et pres på at aftalte evalueringer udføres 
og anvendes. 
 
Analysen viser, at de tre rektorer ikke kun ser på mulighederne for at anvende KB strategisk ud fra 
ét bestemt perspektiv. De ønsker både at udfolde KB’s kontrol- og læringsaspekt og ser ikke de to 
aspekter som hinandens modsætninger. Rektorerne er opmærksomme på, at de uden at involvere 
lærerne i formuleringen af kvalitetssystemet og implementeringen af det næppe kan forvente dét 
medejerskab, som er helt bærende for, om arbejdet med kvalitetssystemet kan blive et redskab for 
skoleudvikling i stedet for blot et ydre, rituelt redskab, med symbolsk funktion. På den måde ser 
rektorerne -  fortrinsvis og intuitivt - på de ledelsesstrategiske muligheder ud fra et perspektiv, der 
ligger nært op ad KRP-perspektivet – et perspektiv, der anerkender emergens og betydningen af de 
diskussioner, der foregår i hverdagen blandt alle organisationens aktører.  
 
En af rektorerne har fat i en væsentlig pointe, idet han knytter læringsaspektet sammen med det 
vigtige i, at de ansatte danner et fælles didaktisk metasprog, som er afgørende for, at en 
”læringsbølge” kan brede sig mellem individ- , team- og organisationsniveau og derigennem øge 
mulighederne for en organisatorisk læring og professionalisering af lærere og ledelse. Heri ligger 
en af de vigtigste potentialer i KB efter min egen opfattelse.
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11. Summary  
 
The Master project “Institutional Self-Evaluation on High Schools – a Strategic Option” discusses 
how high schools can use the ministerial requirements on institutional self-evaluation in a strategic 
set-up. The work is based on a constructivist basic view. It includes the implication of 
development tendencies in the public sector and in high schools, the implication of organisational 
culture, a metaphorical understanding of strategies for organisational changes, evaluation theory, 
and a semistructured qualitative research interview with three headmasters. 
 
The analysis concludes that decentralisation of the public sector has created a need for output 
management of high schools. "The statutory order on quality"174 may be seen as a control tool for 
both ministry and school management. The ministerial requirement on self-evaluation may at the 
same time be seen as a learning tool, a natural development in a time characterised by reflexive 
modernity. Finally, the applied evaluation theory shows that evaluations are not always used in a 
rational perspective. When evaluations after all appear meaningful it may be because they are 
applied in a symbolic perspective in which the application of a popular tool, such as self-
evaluation, in itself provides the organisation with legitimacy in the external world.  
 
The analysis of the interviews shows that the respondents view the high school as a loosely 
coupled organisation. They stress early involvement of teachers in the process of designing a 
quality system in order to ensure joint ownership in relation to the implementation of the statutory 
order. 
 
The headmasters do not apply one particular strategic perspective. They appreciate emergence and 
act under the premise that strategies are formed, inter alia, by day to day discussions among all 
employees. An implicit strategy close to complex responsive processes perspectives. 
 
The learning aspect in relation to institutional self-evaluation can lead to the creation of an 
organisation specific meta-language which enables development of organisational learning and 
increased professionalism in management and teaching. 

                                                 
174 Statutory order no. 23 of 11. 01. 2005 on quality development and result assessment within the high school 
educations, Denmark 2005. 
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12. Bilag. 
 Interviewguide  
INTERVIEWGUIDE Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Organisations- 
kulturen på dit 
gymnasium 

Hvordan er den i dag? Hvordan vil du beskrive organisationskulturen på din skole? 
- subkulturer? 

 Er der omverdenskrav, som fordrer en 
kulturændring? 

Gymnasiet står jo over for en række ændringer – fx GRF og 
selveje. Hvad kommer det til at betyde for 
organisationskulturen på din skole? 

 Hvor bør den efter din opfattelse bevæge 
sig hen? 

- teamsamarbejde 
- vidensdeling? 
- organisatorisk læring? 

I hvilken retning kunne du selv tænke sig, at kulturen på 
skolen udvikler sig? 

Redskaber til at skabe 
ændringer 

Hvordan kan du som øverste leder påvirke 
en sådan kulturændring? 

Hvordan kan du som øverste leder påvirke en sådan 
kulturændring? 

- strukturændringer? 
- teknologi 
- tilføre skolen nye kompetencer 
- ledelsesstil 

Kvalitetsbekendt 
gørelsen og krav om 
institutionel 
selvevaluering 

Hvad forstår du ved begreberne 
selvevaluering, kvalitetsudvikling? 

Jeg vil gerne dreje samtalen ind på de krav som GRF stiller 
til gymnasierne omk. selvevaluering og kvalitetsudvikling. 
Hvad forstår du selv ved de begreber? 

 Hvordan selvevaluerer I? På hvilken måde selvevaluerer I allerede på skolen?  

 Hvordan tror du, I vil komme til at 
selvevaluere fremover? 

På hvilke måder forventer du, at I vil gribe arbejdet med 
selvevaluering an fra næste skoleår, således at I lever op til 
kravene om evalueringsplan og kvalitetsbekendtgørelsen? 

 Hvilken struktur forestiller du dig skolen 
anvender til selvevalueringen? 

Hvilken struktur forestiller du dig skolen anvender til 
selvevalueringen? 

- ledelsens, hhv. lærernes direkte deltagelse i 
styringen og rammesætningen for arbejdet? 

- evalueringsmetoder? 

 Kulturmæssige barrierer? Hvilke kulturmæssige barrierer kan der være ift. at indføre 
disse ting?  

 Kvalitetsbekendtgørelsen – en mulighed 
eller trussel? 

Opfatter du den kommende kvalitetsbekendtgørelse som en 
mulighed eller en trussel? 

 Kvalitetsbekendtgørelsen som strategisk 
ledelsesværktøj? 

På hvilken måde ser du kvalitetsbekendtgørelsen som et 
strategisk ledelsesværktøj for skoleudvikling? 

- hvordan både strategisk ledelsesværktøj og 
samtidig sikre medejerskab hos medarbejdere og 
elevinddragelse?  

 Kvalitetsbekendtgørelsen som ministeriets 
kontrolinstrument? 

På hvilken måde kan kvalitetsbekendtgørelsen anskues ud fra 
ministeriets og folketingspolitikernes synsvinkel?   
 

 Erhvervsskolernes kobling af 
kvalitetsarbejde til taxametertilskud 
overført til almene gymnasier? 

På erhvervsskolerne har man allerede i nogle år haft en 
kobling mellem skolens kvalitetsudvikling og 
taxametertilskud. Hvordan vurderer du denne udvikling i 
relation til en eventuel imitation af modellen på de almene 
gymnasier? 

 Sammenhæng mellem værdigrundlag og 
valgte strategi for selvevaluering af 
nøgleområder? 

Iflg. BEK. skal sikres sammenhæng mellem værdigrundlag 
og valgte strategi for selvevaluering af nøgleområder. 
Hvordan kunne denne passus anvendes i en ledelsesstrategi? 

 Sikre at undervisnings- og arbejdsformer 
understøtter progression og overgang fra 
grundskole? 

Iflg. BEK. skal sikres at undervisnings- og arbejdsformer 
understøtter progression og overgang fra grundskole. 
Hvordan kunne denne passus anvendes i en ledelsesstrategi? 


