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Indledning og baggrund 
Masterafhandlingen har titlen ”Organisation og selvkommunikation”, og jeg vil indledningsvis 

forklare, hvad formålet har været for mig med at skrive denne afhandling. 

Gennem masteruddannelsens fem forudgående semestre har jeg med særlig interesse fordybet mig i 

emner, der har handlet om organisering og kultur. De emner, jeg har valgt at fokusere på, har været 

”kompetenceudvikling”, ”læring”, ”teamledelse”, Human Ressource Management” og ”strategisk 

ledelse” – altid i relation til gymnasiet som organisation, altid i relation til samfundsudviklingen, 

altid i relation til det kulturelle grundlag. Med titlen ”Organisation og selvkommunikation” ser jeg 

den afsluttende masterafhandling som en mulighed for at ”demonstrere det overblik og den indsigt, 

der er opnået gennem studieforløbet1” både i forhold til det organisatoriske og det kulturelle aspekt. 

Konklusionen i min allerførste semesteropgave2 lød: ”Sammenfattende kan man sige, at den 

udvikling, der sker på makroplan …, afspejles i udviklingen på mikroplan, både i gymnasiet som 

organisation og i kompetenceudviklingen hos lærere og elever. Det giver mening at anlægge et 

”dobbelt kulturelt perspektiv”, som Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann anfører3, hvor man 

analyserer og beskriver ændringerne i den samfundskulturelle udvikling. Dermed kan man på det 

mikrokulturelle niveau konstruere en tolkning af de makrokulturelle forskydninger og udvikle sig 

selvreferentielt eller autopoietisk med opbygning af en ny indre kompleksitet til reduktion af 

kompleksiteten i omverdensforholdene”. Gleerup og Weidemanns synspunkt er inspireret af 

uddannelsespsykologen Jerome Bruner og samfundsforskeren og systemteoretikeren Niklas 

Luhmann, og denne indfaldsvinkel danner fortsat ramme for min forforståelse, om end jeg her har 

valgt ikke at lade det samfundsmæssige og organisatoriske være mit udgangspunkt. Disse dele vil 

først blive behandlet i min afsluttende diskussion og perspektivering. 

Afhandlingens udgangspunkt vil derimod være det indre, kulturelle aspekt, og når jeg vægter 

tingene sådan, får jeg mulighed for at tage afsæt i min akademiske uddannelse som cand.mag. i 

sprogfaget engelsk med de redskaber til tekst- og kulturanalyse, som det har givet mig, og min snart 

20-årige erfaring som ansat i gymnasiet, hvor jeg er ledende inspektor på Slagelse Gymnasium & 

Hf-kursus. Væsentligst er dog, at det giver mig mulighed for bedre at prioritere og udfolde den 

problemstilling, som jeg finder særdeles interessant (og mange gange har overvejet undervejs i mit 

                                           
1 Studieordning. Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik MIG. Odense Universitetsforlag, 2000. (Rev. 2002) 
2 Vibeke Hansen: Kompetenceudvikling i gymnasiet. Opgave fra modul 1, Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik/ 
Ledelse. DIG, januar 2001. 
3 Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann: De ungdomsgymnasiale læringskulturer – udfordringer under krydspres. Odense 
Universitetsforlag, 2000. 
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masterforløb); nemlig at gymnasiet er så lidt vant til at kommunikere om og til sig selv = at oplyse 

om og begrunde sin identitet både overfor omverdenen og overfor sig selv. Og det bliver mere og 

mere nødvendigt at kunne gøre det, for vi bliver i stigende grad mødt af krav udefra såvel som 

indefra om at dokumentere vores virksomhed via data og/eller prosa i forskellige sammenhænge. 

Cees B. M. van Riel forklarer, at ”transparency has become a basic requirement” på grund af 

samfundets lovgivning på området og for at imødekomme både ansatte og brugeres behov i deres 

identifikationsproces og for at opnå strategisk adgang til f.eks. menneskelige ressourcer, 

legitimering og omdømme4. Hvis man fortsat anlægger en systemteoretisk vinkel, også med blik for 

nyinstitutionel teori, kan kravet om gennemsigtighed paralleliseres til Peter Dahler-Larsens 

argumentation for evalueringsbølgens aktualitet som værende begrundet i brugerorientering, inter-

nationalisering og organisationalisering. Evalueringer har til opgave at ”tolke omverdenens krav til 

organisationen via data om brugertilfredshed”, de rejser gennem tid og sted på grund af 

internationaliseringen og gør os ”mere opmærksomme på kulturelle sammenligninger og … at det 

traditionelle danske ikke er det eneste mulige”, og som en følge af det offentliges decentralisering 

og uddelegering er evalueringer et udtryk for et samtidig krav om styring og kontrol, hvis sigte er at 

”befæste en organisations identitet og legitimitet som ordentligt ledet5”. En meget stor del af de 

krav om oplysning, der rammer gymnasiet her i den senmoderne tidsalder, kan begrundes således. 

Jeg vil derfor hævde, at vi i gymnasiet i stigende omfang har et forklaringsproblem eller en 

forklaringsopgave, og igen knytter jeg an til det ovenfor refererede skrift af Jørgen Gleerup og Finn 

Wiedemann, hvor de afslutningsvis opfordrer til, at skoleformerne ”besinder sig på deres kulturelle 

særtræk”. Bortset fra, at jeg føler mig overbevist om nødvendigheden af dette arbejde og også ser, 

at det om end langsomt og til tider med mismod er blevet påbegyndt, har jeg en klar formening om, 

at identitetsafklaring og kommunikation er utroligt stærke redskaber for ledelse af gymnasieskolen. 

Derhen vil jeg også gerne nå med afhandlingen: at det ikke kun er p.g.a. ydre krav eller p.g.a. indre 

nødvendighed, at kultur, identitet og kommunikation i gymnasieskolen er en undersøgelse og en 

afhandling værd. 

I de følgende afsnit vil jeg først indkredse problemstillingen yderligere, hvorefter jeg vil gøre rede 

for relevant teori i forhold til identitet i organisationer. Herpå følger en redegørelse for opbygningen 

af den empiriske case, efterfulgt af en metodegennemgang og argumentation for den undersøgelse, 

                                           
4 Cees B. M. van Riel: Corporate Communication Orchestrated by a Sustainable Corporate Story, i: Majken Schultz, 
Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. Linking Identity, Reputation, and the 
Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
5 Peter Dahler-Larsen: Forholdet mellem evaluering og værdier, i: Jørgen Gleerup (red.): Voksenuddannelse under 
forandring. Gad, 2001. 
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som jeg har gennemført af Slagelse Gymnasium & HF-kursus’ identitetsskabende selv-

kommunikation. Derpå analyseres casens resultater og disse sammenholdes med den opstillede 

teori. Herfra løfter jeg blikket til en diskussion og perspektivering i forhold til samfunds-

videnskabelig teori om organisations- og tidstypiske dilemmaer. Afslutningsvis vil jeg konkludere 

på afhandlingens resultater med henblik på angivelse af mulige fremtidsrettede 

handlingsforeskrifter. 

Dermed er det sigtet, at afhandlingen skal kunne bruges som eksempel på en kulturanalyse, der 

sætter en forståelsesmæssig ramme for sammenhænge mellem organisation og selvkommunikation 

og peger på mulige udviklingsveje. Jeg håber hermed, med studieordningens ordlyd6, at have 

demonstreret ”selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en tværfaglig problemstilling, at 

gennemføre en empirisk undersøgelse … samt kritisk analyse på baggrund heraf”. 

 

Problemformulering og afgrænsning 
Masterafhandlingens titel ”Organisation og selvkommunikation” vil jeg uddybe med følgende 

problemformulering: ”Hvordan kan man forstå elementer i Slagelse Gymnasium & HF-kursus’ 

symbolske og eksplicit tekstuelle kommunikation som identitetsskabende selvkommunikation og som 

udtryk for et forsøg på at håndtere tidstypiske dilemmaer i det organisatoriske spændingsfelt?” 

Nøgleordene = de felter, jeg vil fokusere på, er ”den symbolske og eksplicit tekstuelle 

kommunikation”, ”identitetsskabende selvkommunikation” og ”det organisatoriske spændingsfelt”. 

Centralt i afhandlingen står et case-studie af Slagelse Gymnasium & HF-kursus – eller rettere, 

”elementer i” skolens ”symbolske og eksplicit tekstuelle kommunikation”. Den begrænsning, der 

ligger i kun at inddrage nogle elementer og ikke andre, har jeg fundet det nødvendigt at foretage i 

betragtning af afhandlingens omfangskrav. Derfor kommer casen til at være eksemplarisk i forhold 

til de udvalgte analyseelementer, og den foregiver følgelig ikke at være en fyldestgørende 

kortlægning af gymnasiets kommunikation. 

I forhold til valget af mit eget ansættelsessted som case har tidsfaktoren spillet en rolle. Valget har 

stået mellem at vælge én skole og udføre casen med ”enslydende” interview af et antal personer fra 

samme skole eller at lave en komparativ case med inddragelse af enkeltpersoner fra flere skoler. 

Bortset fra at det er tidsmæssigt ulige meget lettere at foretage empiri-indsamling på det sted, hvor 

man færdes til daglig, har det spillet en afgørende rolle, at en kulturel analyse (som det vil være, når 

man befatter sig med kommunikation), fordrer et ret indgående kendskab til den kultur og 
                                           
6 Studieordning. Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik MIG. Odense Universitetsforlag, 2000. (Rev. 2002) 
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organisation, der danner baggrund for analysen. Faren for at tolke forkert og ikke have forstået 

tingene rigtigt er langt større, hvis man laver en så forholdsvis begrænset undersøgelse som denne i 

organisationer, som man ikke kender særlig godt. Derfor har der været både tid og fordele at vinde 

ved at vælge Slagelse Gymnasium & Hf-kursus som case, og en yderligere gevinst kan tænkes at 

være, at min afhandling kan gøre nytte i virkelighedens verden, og det ville da være en god ting. 

Omvendt er jeg dog udmærket klar over, at nærheden og mit indgående kendskab til organisationen 

skaber ”blinde pletter”. ”Grænsen”, forklarer Jens Rasmussen med reference til Niklas Luhmanns 

systemteori, ”det kriterium der lægges til grund for et valg er at betragte som en ”blind plet” for 

den, der træffer valget…”, og han fortsætter: ”Endvidere er det ikke muligt for den, der vælger, at 

iagttage sig selv i form af det kriterium, der lægges til grund for det pågældende valg, samtidig med 

at omverdenen iagttages. Hertil kræves en ny operation…7”. En måde, man kan forsøge at komme 

om ved det på, er at træde et skridt tilbage og iagttage sin første iagttagelse refleksivt. Det vil jeg 

forsøge at gøre ved at lægge særligt mærke til de steder, hvor min undersøgelse gav resultater, der 

var overraskende for mig. 

Med problemformuleringens fokus på ”identitetsskabende selvkommunikation” finder jeg det 

nødvendigt indledningsvis at afklare begrebet ”identitet” og se på, hvorledes en organisations 

identitet kan komme til udtryk symbolsk og eksplicit. Her henter jeg inspiration fra både en 

funktionalistisk og en symbolistisk tilgang til kulturanalyse, samtidig med at jeg forsøger (også her) 

at placere afsættet for min afhandling i en forståelse af senmoderniteten, også kaldet den refleksive 

modernitet. Denne identitetsafklaring har jeg i praksis foretaget, inden det endelige design for casen 

blev fastlagt, og den har dannet baggrund for de beslutninger, jeg har truffet i forhold til udvælgelse 

af casens analyseelementer. Identitetsafklaringen og det efterfølgende valg af analyseelementer har 

dernæst haft betydning for mit metodevalg, og dette gør jeg rede for, inden jeg lader casen folde sig 

ud. 

Casen består af fem enkeltdele, og jeg har valgt at fremlægge og fortolke dem én for én. Undervejs 

drager jeg delkonklusioner, og derpå vil jeg i en sammenfattende konklusion, der trækker tråde 

tilbage til teoridelen om identitet i organisationer, forklare muligheden for, at der er tale om 

”identitetsskabende selvkommunikation”. Spørgsmålet er, siger Peter Dahler-Larsen, om der er 

nogen, der interesserer sig for, hvordan organisationerne præsenterer sig selv? Hvis der kun er en 

afsender og ingen reel modtager for kommunikationen, kan omtalen af egen organisatorisk identitet 

bedst forstås som autokommunikation. Indholdet er derfor ”organisationens egen forsikring til sig 

                                           
7 Jens Rasmussen: Socialisering og læring i det refleksivt moderne. Unge Pædagoger, 1996. 
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selv om, at det går, som det skal, der er fod på tingene, der vil blive udført legitim ledelse, og man 

tegner sig pænt udadtil8”. 

Dette rejser nogle alvorlige spørgsmål, der for mig at se kan true med at få gymnasiets 

kommunikationsprojekt til at kuldsejle, inden det rigtigt er kommet i gang. Jeg vil derfor 

argumentere for, at man også kan anlægge den synsvinkel, at den identitetsskabende 

selvkommunikation kan ses som et forsøg på at håndtere ”tidstypiske dilemmaer” i ”det 

organisatoriske spændingsfelt”. Disse dilemmaer, og hvordan de spænder organisationen op i et mix 

af rationaler, vil jeg relatere til at nå frem til en af Kurt Klaudi Klausens pointer, at det er derfor 

”bevidsthedsstrategierne, de ekspressive strategier, er så væsentlige, for de er … en forudsætning 

for at kunne løfte problemstillingen op på andre arenaer, hvor der kan besluttes…9”.  

Hermed når jeg frem til den endelige konklusion, hvor jeg placerer afhandlingens emne i 

ledelsesfeltet. En større vægtning af det kommunikative aspekt ved ledelse skal ikke kun begrundes 

af eksterne krav og indre nødvendighed. Det baner vejen for værdibaseret ledelse som et alternativ 

til styring, regulering og kontrol. Og det, synes jeg, er et spændende ledelsesperspektiv for 

gymnasiet – både for Slagelse Gymnasium & HF-kursus og for andre, der ved hjælp af denne 

masteropgave vil kunne parallelisere til egen virkelighed. 

 

Teoretisk ramme og begreber 
Problemformuleringens sigte: at nå til en forståelse af hvorledes ”elementer i Slagelse Gymnasium 

& HF-kursus’ symbolske og eksplicit tekstuelle kommunikation” kan opfattes som ”identitets-

skabende selvkommunikation” kræver først og fremmest en nærmere bestemmelse af begrebet 

”identitet”. Kun efter en sådan begrebsafklaring er det muligt at foretage en kritisk udvælgelse af 

analyseelementer og designe den efterfølgende case undersøgelse. 

Begrebet identitet knyttes normalt til personer. Identitet betegnes ved nogle kulturelle markører, 

som er efterstræbelsesværdige og meningsfulde set ”indefra”. Man må kunne ”identificere sig” med 

sin identitet. Identitet kræver dog også opmærksomhed og anerkendelse fra den sociale omverden = 

at man bliver identificeret som tilhørende en bestemt social kategori. Peter Dahler-Larsen anlægger 

denne synsvinkel: ”I praksis dannes identitet som et kompliceret spil mellem selvets forestillinger 

                                           
8 Peter Dahler-Larsen: ”Er forskellen ens? Organisationsopskrifter og identitet i den kommunale verden” i: Peter 
Dahler-Larsen og Kurt Klaudi Klausen (red.): Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved 
årtusindskiftet. Odense Universitetsforlag, 2000. 
9 Kurt Klaudi Klausen: Skulle det være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlige. Børsens Forlag A/S, 
2001. 
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om sig selv, andres forestillinger om selvet – og selvets forestillinger om andres forestillinger om 

selvet10”. For organisationer, der vil signalere identitet, skal der findes løsning på en dobbelt 

opgave: vise, at man er en anerkendelsesværdig organisation og samtidig vise, at man på særlige 

punkter adskiller sig afgørende fra andre. Organisatorisk identitet er et hyperkomplekst anliggende, 

fordi der er mange aktører med mere eller mindre klare og/eller modstridende interesser. 

I min forståelse af den kompleksitet, der knytter sig til identitet i organisationer, giver det mening at 

sammenholde begrebet ”identitet” med begrebet ”kultur” og vende blikket mod organisations-

teoretikeren Edgar H. Scheins funktionalistiske teori om organisationskultur. Dette har jeg tidligere 

beskæftiget mig med11 og fundet det nyttigt at anskue organisationen som et dynamisk, kollektivt 

system, hvor kulturen – og dermed også identiteten – bestemmes af de funktioner, systemet 

varetager. Hovedfunktionen er at sikre organisationens overlevelse via ekstern tilpasning og intern 

integration12. Organisationskulturen har hos Schein tre hierarkiske lag: Grundlæggende antagelse, 

værdier og artefakter. De grundlæggende antagelser er den dybtliggende, fundamentale kerne, og 

værdier og artefakter er mere bevidste og synlige udtryk for de grundlæggende antagelser: 

 
 

Artefakter 
 

  
Synlige, men ofte svære at tyde 

 ↑     ↓ 
 

Værdier 
 

 Højere bevidsthedsniveau, 
ofte udtalte svar på spørgsmålet om 
hvorfor? 

 ↑     ↓ 
 

Grundlæggende antagelser 
 

  
Tages for givet, ubevidste, usynlige 
danner det kulturelle paradigme 

 

Som Jørgen Gleerup påpeger, sætter værdier og grundlæggende antagelser uafladeligt hinanden på 

prøve i en moderne dynamisk organisationskultur. ”Værdierne foreslår en vej ind i fremtiden, 

hvorfor de står til diskussion og afprøvning, mens de grundlæggende antagelser som 

kendsgerninger eller fælles orienteringsmønstre virker stabiliserende på kulturen og letter dens 

                                           
10 Peter Dahler-Larsen: Er forskellen ens? Organisationsopskrifter og identitet i den kommunale verden, i: Peter Dahler-
Larsen og Kurt Klaudi Klausen (red.): Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved 
årtusindskiftet. Odense Universitetsforlag, 2000. 
11 Vibeke Hansen: Teamledelse i gymnasiet som organisation. Opgave fra modul 3, Masteruddannelse i Gymnasie-
pædagogik/ Ledelse. DIG, januar 2002. 
12 Edgar H. Schein: Organisationskultur og ledelse. Valmuen, 1994. 
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daglige arbejdsgange13”. Som en følge af dette må en case undersøgelse, der sigter mod en 

identitetsafklaring, skulle inddrage elementer fra flere kulturlag. 

Scheins funktionalistiske organisationsteori bliver ofte beskyldt for at udtrykke en forholdsvis 

statisk identitetsopfattelse, fordi den primært er defineret indefra, hvor identitet, som Jay B. Barney 

and Alice C. Steward udtrykker det, anses for værende ”the central, distinctive, and continuous core 

of a shared organizational schema14”. Denne identitetsopfattelse, der vægter det centrale, det 

distinktive og det vedvarende, er værdibaseret og tæt relateret til organisationens kerne-

kompetencer, som igen bygger på en vidensbaseret forståelse af, hvordan man ”gør” tingene i 

organisationen. Hvis, hævder Barney og Steward, en organisation ønsker at fremstå som 

”værdifuld” på et konkurrencepræget marked, skal dens identitet ikke blot være ”rare and costly to 

imitate” på grund af sin indre, centrale kerne. Der må en erkendelse til af, at selvforståelse gør 

blind, og at det er nødvendigt at forholde sig mere aktivt til udefrakommende trusler, krav og 

muligheder i sin identitetsdannelse, end man gør udfra en funktionalistisk tilgang. 

Ud af Scheins funktionalistiske organisationsteori er vokset en symbolistisk og konstruktivistisk 

teori, som ses hos Mary Jo Hatch og Majken Schultz. I den symbolistiske teori anlægges et 

dynamisk, symbolfortolkende perspektiv, der omfatter alle stakeholdere, både eksterne interessenter 

og interne organisationsmedlemmer15. Hermed er der skabt grobund for en identitetsopfattelse, der 

tydeligere er dynamisk, fordi den kan afføde en mere narrativ tilgang, der vægter forskellige 

identitetsaspekter alt efter publikum. Samtidig er det også en postmoderne tilgang, der anskuer 

identitetsdannelse som en social konstruktion med henblik på at holde mulighederne åbne og undgå 

fastlåsning. Mary Jo Hatch og Majken Schultz forklarer en organisations identitet udfra 

nedenstående model, og dermed breder de en identitetsforståelse ud, der implicerer både en 

anerkendelse af ydre stakeholderes betydning for identitetsdannelsen og en erkendelse af et dybere 

kulturelt lag internt i organisationen, der gøres eksplicit og instrumentelt, når organisationen skal 

udtrykke sin identitet. 

 

                                           
13 Jørgen Gleerup: Organisationskultur som læreproces og kommunikation. Svendborg Fingarveri 1931-1990. Odense 
Universitetsforlag, 1998. 
14 Jay B. Barney and Alice C. Steward: Organizational Identity as Moral Philosophy: Competitive Implications for 
Diversified Corporations, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. 
Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
15 Mary Jo Hatch and Majken Schultz: Scaling the Tower of Babel: Relational Differences between Identity, Image, and 
Culture in Organisations, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. 
Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
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I relation til min afhandling vil det føre for vidt at gennemføre en fuldstændig case undersøgelse og 

analyse af Slagelse Gymnasium & Hf-kursus’ identitet udfra den fortolkning, som den symbolis-

tiske, konstruktivistiske teori anlægger. Jeg vil derfor i første omgang koncentrere mig om de 

elementer, der knytter an til kulturen: det tekstuelle, det eksplicitte og det instrumentelle – også 

fordi det giver god sammenhæng til Scheins funktionalistiske teori. Ikke at jeg totalt vil udelade 

omverdensperspektivet, tværtimod. Jeg vil blot ikke anvende det i min indledende analyse; men, 

som anført tidligere, gemme det til en videre perspektivering af case undersøgelsens resultater. 

 

Case opbygning og placering i den teoretiske ramme 
På baggrund af ovenstående teori har jeg udvalgt fem elementer i Slagelse Gymnasium & HF-

kursus’ symbolske og eksplicitte kommunikation til min case. De fem elementer er: 

• Årsskrifterne fra 2000-2002 

• Værdigrundlaget 

• Det almendannede sigte 

• Dimissionen 

• Skolens logo 

Ved at vælge netop disse fem temaer begrænser jeg kulturanalysen til at omfatte centrale elementer 

i skolens kommunikationsfelt i bred forstand, fordi kriteriet for temaudvælgelsen er den grad af 

intentionalitet og viljesbestemhed, der ligger i hvert af disse elementer. Relativt set fungerer de alle 
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fem som kommunikation til omverdenen. Årsskrifterne udsendes til nær og fjern, værdigrundlaget 

er offentliggjort, det almendannede indhold er bekendtgørelsesbestemt og er det almene 

gymnasiums velkendte særkende, dimissionen er offentlig, og logoet figurerer alle vegne på interne 

og eksterne dokumenter. Det er derfor meningen for alle fem temaers vedkommende, at de 

indeholder en kerne, der udtrykker identitet. 

Samtidig knytter de fem temaer an til de hierarkiske lag i Scheins kulturmodel, og dermed også til 

den videreudvikling af funktionalismen til konstruktivismen, som Majken Schultz argumenterer for, 

hvor den organisatoriske virkelighed anskues som en symbolsk konstruktion. I det symbolske 

perspektiv forsøger forskeren at indkredse organisationsmedlemmernes meningsdannelse i serier af 

fortolkninger, idet organisationskulturen opfattes ”som et netværk af lokal meningsdannelse, der 

udtrykkes gennem forskellige typer af symboler16”. Symboler kan være mange ting. Det kan være en 

genstand, en handling, en begivenhed, en ytring, et billede, og det symbolske perspektiv 

kategoriserer disse i tre forskellige typer af symboler: fysiske symboler (artefakter), handlings-

symboler (ritualer) og verbale symboler (f.eks. myter og metaforer). 

På den baggrund støttes udvælgelsen af de fem analyseelementer af kulturteorien: 

• Årsskrifterne fra 2000-2002 rummer gymnasiets selvbeskrivelse på det eksplicit, tekstuelle 

niveau og er dermed et tydeligt ytringssymbol 

• Værdigrundlaget repræsenterer også det tekstuelle niveau, og det relaterer sig eksplicit til 

Scheins mellemliggende værdilag og er instrumentelt i sin udformning 

• Det almendannede sigte repræsenterer et verbalt symbol på myte- og metaforniveau. 

• Dimissionen udtrykker et handlingssymbol og angiver ritualniveauet 

• Skolens logo er et fysisk symbol, der tilhører artefaktniveau 

Ved at vælge elementer fra forskellige symbolniveauer kan jeg også hente inspiration fra Robert 

Marshaks organisationsmodel med de tre lag: værktøjstale, rammetale og mytopoetisk tale. Peter 

Dahler-Larsen forklarer modellen således: ”Værktøjstalen er instrumentel, eksplicit, bogstavelig og 

handlingsrettet. Rammetalen udgør den fortolkningsmæssige sammenhæng, værktøjstalen indgår i. 

Rammetalen beskriver, hvordan værkstøjstalen er meningsfuld i relation til en given social 

situation”… ”Den mytopoetiske tale er hjemsted for billedsprog, ritualer og myter. Den rummer en 

kollektivitets autokommunikation, dvs. dens fortællinger til sig selv om sig selv. Og den er hjemsted 

for værdier, som vi har bestemt som de abstrakte forestillinger om ønskværdige tilstande eller 

livsformer, som holdes højt på vegne af kollektiviteter eller individer. En given social situation 

                                           
16 Majken Schultz: Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag, 1990. 
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forsynes med mening, fordi situationen sættes i sammenhæng med de involverede aktørers 

identiteter, fællesskab, værdier – deres forestillinger om fortid, nutid og fremtid osv.17”.  

 
 

Marshaks model er barn af den refleksive modernitet, og igen, som ved Scheins funktionalistiske og 

Schultz’ symbolistiske model, handler modellen om relationerne mellem de forskellige lag, og jeg 

vil anvende de tre modeller som støtte i mit forsøg på at fremtolke Slagelse Gymnasium & HF-

kursus’ identitet. 

 

Metode 
I og med at fokus i mit case-studie vedrører de kulturelle elementer af identitetsdannelsen, har jeg 

valgt at følge den argumentation for undersøgelsesmetode, som findes hos Mary Jo Hatch og 

Majken Schultz: ”Cultures are less amenable to direct questioning than are images, so different 

techniques of measuring identity are suggested by the relational differences between identity and 

culture. We suggest that a combination of ethnographic and text-based methods may be best suited 

…18” Derfor har jeg fundet det centralt for empiriindsamlingen at anvende forskellige redskaber til 

udformningen af de interview, der udgør casens grundlag. 

Forud for opbygningen af interviewet vedrørende årsskrifterne 2000-2002 har jeg foretaget en 

tekstanalyse for at finde frem til hovedtemaerne og de væsentligste budskaber. Interviewet 

vedrørende værdigrundlaget er struktureret, så det spørger ind til de eksplicit udtrykte overordnede 

værdier. Interviewet vedrørende det almendannende sigte er bygget op udfra den aktantmodel, der 

                                           
17 Peter Dahler-Larsen: Forudsætter evalueringen en afklaring af værdigrundlaget. Arbejdspapir nr. 18, København, 
2000. 
18 Mary Jo Hatch and Majken Schultz: Scaling the Tower of Babel: Relational Differences between Identity, Image, and 
Culture in Organisations, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. 
Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 

  s. 13



kendes fra litterær analyse. De to interview vedrørende dimissionen og skolens logo er bygget op 

som halvstrukturerede kvalitative forskningsinterview. (Alle fem interviewguider er vedlagt 

afhandlingen. Bilag 1/a-e). 

Interviewet vedrørende årsskrifterne 2000-2002 bygger på en tekstanalyse af de artikler, der er 

skrevet af rektor, lærere eller elever. De analysespørgsmål, jeg har stillet, er hentet fra litterær 

tekstanalyse:  

1. Hvad er hovedtemaerne i artiklerne? 

2. Hvilke motiver/begrundelser gives der for at tage temaerne op? 

3. Hvad er budskabet i artiklerne? 

På baggrund af analysen har jeg udvalgt en række af artiklernes udsagn om skolens 

kernevirksomhed og identitet, som jeg afprøver i casens interviewdel. Jeg spørger til, om udsagnene 

har sandhedsværdi eller udtrykker skueværdier, og om de opfattes som relevante og vigtige i 

forhold til skolens kernevirksomhed og identitet, og endelig spørger jeg til årsskriftets generelle 

kommunikationssigte. (Den samlede analyse af årsskriftsrækken er vedlagt afhandlingen med en 

indledende beskrivelse af årsskrifternes hovedstruktur. Bilag 2). 
Interviewet vedrørende værdigrundlaget spørger først ind til informantens generelle opfattelse af 

værdigrundlagets betydning, funktion og anvendelsesmulighed. Dernæst spørges ind til 

sandhedsværdien af de seks overordnede værdier, der er listet op i starten af dokumentet, og 

interviewet søger at afklare, om disse værdier er gældende i dag, og om der, efter informantens 

mening, kan tænkes at være nogen (elever, lærere, ledelse), der har problemer med den enkelte 

værdi. (Værdigrundlaget er vedlagt afhandlingen. Bilag 3). 

Til interviewet vedrørende det almendannende sigte har jeg, inspireret af Majken Schultz19, valgt at 

forme interviewet udfra aktantmodellen: 

 
Jeg har på forhånd defineret subjektet som værende den elev, der efterstræber objektet = en 

almendannende gymnasial uddannelse, og i interviewet lader jeg informanterne beskrive de 
                                           
19 Majken Schultz: Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens Forlag, 1990. 

  s. 14



forskellige aktanter i modellen. Målet er via denne narrative model at få en fremstilling af 

informantens forståelse af det almene gymnasiums identitetsbærende almendannelse. 

Interviewene vedrørende dimissionen og skolens logo tager form som halvstrukturerede kvalitative 

forskningsinterview, som det beskrives hos Steinar Kvale20. Pr. definition er interviewene derfor 

halvstrukturerede livsverdensinterview, hvor hensigten er at indhente beskrivelse og opnå forståelse 

af betydningen af centrale temaer i de interviewedes livsverden. Det mere præcise formål er at 

indsamle empirisk information med henblik på at fortolke betydningen af de pågældende to 

symboler i relation til informantens opfattelse af gymnasiets identitet. Samtidig er interviewene 

bygget op, så de er hypoteseafprøvende i forhold til min forforståelse af afhandlingens 

problemstilling og den anvendte teori. 

I den praktiske interviewsituation har jeg behandlet de fem analysetemaer i ovennævnte rækkefølge. 

Strukturen er hermed en bevægelse fra et eksplicitte, tekstuelle og instrumentelle med årsskrifterne 

og værdigrundlaget over en mere narrativ mellemfase med almendannelsen til det symbolske niveau 

med dimissionen og logoet. Som anført, har interviewspørgsmålene tilsvarende bevæget sig fra 

forholdsvis konkrete og lukkede spørgsmål til mere åbne spørgsmål. 

Til brug for casen har jeg foretaget interview med i alt fire personer med tilknytning til Slagelse 

Gymnasium & HF-kursus. De fire personer er valgt som repræsentanter for fire væsentlige 

persongrupperinger på og omkring skolen: 

• Skolens ledelse 

• Lærergruppen 

• Elevgruppen 

• Skolens bestyrelse 

De fire personer repræsenterer professionsmæssigt lederen, den fagprofessionelle, brugeren og 

politikeren og kan derfor bibringe casen både et internt og, om end i mindre grad, et eksternt 

perspektiv. Fælles for interviewpersonerne er, at de repræsenterer de interessenter, der spiller den 

største rolle i skolens dagligdag, og derved har jeg vurderet, at jeg kommer tættest på en beskrivelse 

af skolens egen identitetsopfattelse.  

Forud for gennemførelsen af interviewene har jeg indhentet informeret samtykke hos de fire 

interviewpersoner. De er blevet oplyst om undersøgelsens generelle formål og design, og udfra det 

etiske princip om ”tilgodeseende” er interviewpersonerne garanteret fortrolighed og anonymitet via 

beskyttelse af navn og identificerbare udsagn. Ved transskriberingen af interviewene er der 

                                           
20 Steinar Kvale: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, 1997. 
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foretaget en nænsom redigering, der søger at yde de interviewede retfærdighed, i forhold til hvordan 

de ville have ønsket at formulere deres udsagn skriftligt. (Vedlagt afhandlingen er to breve til 

interviewpersonerne, hvoraf fremgår det informerede samtykke. Bilag 4/a-b. Interviewene i deres 

fulde ordlyd opbevares hos mig og er ikke vedlagt). 

Det empiriske materiale i casen består på denne måde dels af interviewudskrifter, dels af 

tekstmateriale (det officielle værdigrundlag og årsskrifterne) og dels af egne, erfaringsbaserede 

observationer. Interviewudskrifterne bruger jeg som redskab til fortolkning af, hvad der er sagt i 

interviewene, samtidig med at jeg viderefører dialogen både med den tekst, der er skabt i de inter-

subjektive interview og med det i casen anvendte tekstmateriale. 

Den anvendte metode er derfor primært meningsfortolkende med henblik på at fremtolke Slagelse 

Gymnasium & HF-kursus’ identitet, og jeg inddrager egne observationer og tekstanalyse til støtte 

for fortolkningen. Hermed foretager jeg en særlig aktiv fortolkningsproces, som er den måde på 

hvilken man, ifølge det symbolske perspektiv, gennem en indkredsning og fortolkning af 

symbolerne i organisationen kan nærme sig organisationens selvforståelse.  Fortolkeren bliver 

derfor nødt til at inddrage sin egen indre dialog – naturligvis med risiko for at komme til at præge 

fortolkningen med sin egen virkelighedsopfattelse!  

Selvom den gennemførte case undersøgelse grundlæggende har til sigte at eksemplificere 

gymnasiets identitetsskabende selvkommunikation, finder jeg det væsentlig at forholde mig kritisk 

til den anvendte metode i forhold til nøglebegreberne: generaliserbarhed, reliabilitet og validitet. 

Generaliserbarheden søger jeg at opnå analytisk ved, som ovenfor og i det efterfølgende, at 

specificere den tilgrundliggende dokumentation og tydeliggøre argumenterne, således at læseren er i 

stand til at vurdere generaliseringspåstandenes holdbarhed. Reliabiliteten vedrører især de anvendte 

metoder til interview, transskription og analyse, der er beskrevet ovenfor, og som er udtryk for 

bevidste valg fra min side. Validiteten afhænger af den håndværksmæssige kvalitet i undersøgelsens 

forskellige stadier. På dette felt har jeg især rettet min opmærksomhed mod validitet i forhold til 

afhandlingens teoretiske forudsætninger, logikken i slutningerne fra teorien til undersøgelsens 

forskningsspørgsmål og tolkningen/rekontekstualiseringen af resultaterne indenfor den teoretiske 

referenceramme. 

Inden jeg helt forlader metodedrøftelserne, vil jeg afslutningsvis forholde mig til spørgsmålet om 

signifikans. 
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I mit case-studie har jeg valgt kun at interviewe fire personer, og denne begrænsning skal sættes i 

forhold til undersøgelsens mål om at eksemplificere, selvom dette selvfølgelig ikke i sig selv er et 

argument for, at der ikke kan stilles spørgsmål til signifikansen med et så lille eksempelmateriale. 

Det eksemplariske sigte går dog flere steder igen i konstruktionen af casen, og det bliver derfor 

selve meningsfortolkningen, og ikke undersøgelsens kvantitative omfang, der bliver det 

væsentligste. Dette er i tråd med, at den kvalitative forskningsmetode knytter an til en postmoderne 

forståelse af videnskonstruktion. I den postmoderne opfattelse ses viden som værende 

kontekstafhængig og inter-relationel, og dermed hverken objektiv eller subjektiv. Viden er sprog, 

der konstituerer virkeligheden, og adgang til viden opnås via samtale. Viden bliver dermed en 

fortælling, hvor sandheden skabes i små narrative enheder.  

Det er denne postmoderne tilgang til videnskonstruktion, der ligger til grund for min undersøgelse, 

og med disse afsluttende metodeovervejelser vil jeg fremstille casen og dens resultater. 

 

Undersøgelsens resultater 
I det følgende fremlægger og fortolker jeg casens fem analysetemaer ét for ét udfra undersøgelsens 

væsentligste resultater. Når jeg citerer de fire informanter, benævnes ledelsesrepræsentanten 

”lederen”, repræsentanten for den fagprofessionelle lærergruppe ”læreren”, repræsentanten for 

elevgruppen ”eleven” og repræsentanten for skolens bestyrelse ”bestyrelsesmedlemmet”. 

 

Årsskrifterne 2000-2002 
I min forståelse er årsskrifterne for Slagelse Gymnasium & HF-kursus et udtryk for skolens 

selvbillede. De henvender sig primært til skolens ansatte og til nuværende og nye elever, samt deres 

forældre og er derfor at betragte som gymnasiets skriftlige kommunikation om og delvis til sig selv. 

De har dog også en række eksterne modtagere/læsere, idet de fremsendes både til skolens 

samarbejdspartnere lokalt f.eks. Slagelse Kommune, biblioteket, politiet, afleverende folkeskoler og 

andre ungdomsuddannelser i byen, til Vestsjællands Amt, undervisningsministeriet og alle 

gymnasier på Sjælland og Fyn. 

At årsskriftet har flere målgrupper er noget, som informanterne er fuldt ud opmærksomme på. På 

spørgsmålet om, hvem det er skrevet til, fremhæver de imidlertid forskellige målgrupper som 

værende de væsentligste. Den blandede målgruppe opfattes af flere som et problem i forhold til 

årsskriftets funktion. ”Jeg undrer mig lidt over det”, siger bestyrelsesmedlemmet, og fortsætter 

”man kan jo godt spekulere på, hvad det er for et budskab, skolen ønsker at viderebringe med 
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årsskriftet”. Læreren ser det samme: ”Det er nok dér, problemet er, for hvem er målgruppen for 

årsskriftet?” og påpeger diskrepansen mellem den indledende velkomst til de nye elever og det 

faktum, at ”når de så læser videre, så er der meget, meget af det, som egentlig ikke fortæller dem, 

hvad det er for en skole, de er kommet til”. 

Jeg vil derfor konkludere, at dét, at årsskrifterne primært ser tilbage på forgange år; men også 

direkte henvender sig til nye elever og ser frem til det kommende skoleår, virker forvirrende på 

læseren og skaber uklarhed med hensyn til det kommunikative sigte. 

Meningen er, som alle informanter er enige om, at årsskriftet skal gøre status over, hvad der er og 

har været væsentligt i skolens liv i året, der er gået, og som eleven siger: ”Her er vi… Jeg forventer 

et eller andet om skolens identitet, og det som vi står for”. For at tage hul på netop det emne, bad 

jeg informanterne kommentere det udsagn, som rektor for Slagelse Gymnasium & HF-kursus 

fremkommer med i alle tre årsskrifter: at vi har en god skole. Hensigten var naturligvis at få en 

uddybning af dette synspunkt, og derfor er svarene fra især eleven og bestyrelsesmedlemmet en 

kende overraskende. Begge opfatter til en vis grad udsagnet som en kliché. ”En god skole. Det tror 

jeg de fleste fungerende rektorer og skoleledere vil sige, at de har”, mener bestyrelsesmedlemmet, 

og eleven slår på det samme: ”.. men rektor skal jo også helst sige, at han har en god skole. Det er 

jo ham, der leder den, ikke?” Hvordan skal man så forstå det? Er gymnasiet da ikke en god skole, 

siden der kommer den reaktion, eller er det, fordi man/lederen ikke kan rose sin egen organisation 

offentligt, uden at det virker suspekt? Eleven uddyber imidlertid sin holdning med at pege kritisk 

på, at det er en god skole for de elever, der synes, at det, der foregår på skolen, er interessant, og at 

der er ting, der kan gøres bedre. Heri ligger både, at der er en gruppe af elever, der ikke er kommet 

til den rette ungdomsuddannelse – et synspunkt som også bestyrelsesmedlemmet fremkommer med 

på et senere tidspunkt i interviewet – og at undervisningen kunne være mere interessant, hvis 

lærerne forstod at fange eleverne bedre. 

Lederen og læreren er mere enige i, at vi har en god skole. Lederen fremhæver især, at skolen har en 

samarbejdsform, der skaber trivsel og arbejdsglæde for de fleste ansatte, og at der er udviklings-

projekter, der kører i et rimeligt tempo, og som bliver fulgt op. Læreren betoner, at der er et godt 

læringsmiljø og et godt socialt miljø, og at ”her er kommet en ånd på skolen, der gør, at vi stort set 

alle sammen igen har fået et ejerforhold til den skole, som vi underviser på”. 

Konklusionen på spørgsmålet, om vi har en god skole, må være, at skolen har en identitet, hvor ”de 

indre linjer”, samarbejdsforholdet mellem lærere og ledelse og det sociale og arbejdsmæssige klima 

oplevet fra lærer- og ledelsesside, langt hen ad vejen defineres som positive elementer. Den 
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blandede, og i visse tilfælde ”fejlplacerede”, elevgruppe stiller imidlertid krav til undervisningen, 

som ikke altid honoreres. 

Arbejdet med udvikling af undervisningen er faktisk et af de hovedtemaer, som årsskrifterne tager 

op, og for at komme ind på det emne spørger jeg i interviewet ind til udsagnet ”Det er vigtigt at 

skabe tid til udvikling”. Både lederen og læreren udtrykker, at der er et problem her. ”Der kunne jeg 

godt tænke mig, at vi brugte noget mere [tid] til det, i stedet for at vi bruger så mange timer til det, 

som jeg kalder at administrere os selv”, siger lederen, og læreren peger også på tidsfaktoren som 

udgørende et problem, om end med en lidt anden vinkel: ”Jeg synes, der går for lang tid, til et 

projekt bliver sat på skinner. Det kræver utroligt meget, hvis gruppen består af meget mere end fire, 

fordi folks kalendere er så fyldte…”. Og forklaringen er: ”Det har simpelthen noget at gøre med 

den måde, folk opfatter deres ret til at holde fri på en undervisningsfri dag. … Det er et 

interkollegialt problem”. På mit direkte spørgsmål: ”Er det dit indtryk, at skolen prioriterer 

udviklingsprojekter?” svarer bestyrelsesmedlemmet: ”Hvis man opprioriterer og har meget fokus 

på udviklingsprojekter, så synes jeg i hvert fald ikke, at man eksternt kommunikerer det så meget 

ud. Vi [bestyrelsen] har jo selv valgt at tage et emne på, der hedder fokus- eller indsatsområder; 

men jeg har da ikke indtryk af, at hvis man spørger en lærer eller en elev, hvad er Slagelse 

Gymnasiums indsatsområder, fokusområder og store udviklingsområder i år, at de så lige kan 

remse dem op. Og jeg tror, at hvis en organisation virkelig målrettet arbejder med det, så ved alle 

det. Eller bør gøre, i hvert fald…”. Eleven er i enig i, at udviklingsprojekter ikke er kendetegnende 

for skolen og peger på, at årsagen skal findes i lærernes uddannelse: ”Det er et meget stort problem, 

det der med at forny sig sådan generelt … de [lærerne] er uddannet i den gamle skole, og det er 

lidt mere spændende med de der ting, der var dengang. Og det har man også forståelse for, men vi 

lever jo i et helt andet samfund, og de unge mennesker vil gerne have noget andet, og de har brug 

for lidt spænding i stedet for at sidde med en bog i 100 minutter og bare skal sidde og lytte til en 

lærer, der står oppe ved tavlen. Det går ikke mere. De bliver nødt til at lave noget alternativt og 

lave noget, der fanger alle…” 

Svarene var overraskende, fordi vi i ledelsen bruger utroligt meget tid på at diskutere og 

tilrettelægge udviklingsprojekter og er særdeles bevidste om, at vi prioriterer en indsats økonomisk 

og tidsmæssigt. Men man kan konstatere, at den prioritering af udviklingsarbejder, som 

årsskrifterne nævner, ikke slår klart igennem i udvikling af kerneydelsen. Konklusionen må være, 

dels at den fagprofessionelle lærer holder på at være sin egen arbejdsleder og derfor finder det 

vanskeligt at prioritere et samarbejde med andre, dels at lærerne synes at have en forkærlighed for 
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traditionelle undervisningsmetoder, og dels at den udvikling, der trods alt finder sted, ikke bliver 

kommunikeret godt nok ud. Som læreren udtrykker det: ”Det ville jo være vigtigt, at på en skole, 

der er så stor som vores – jeg havde nær sagt – også for den enkelte kollega at vide, at vi har altså 

fuldt op på alle de ord, vi har lavet omkring indsatsområderne, og de er blevet dyrket af alle 

områderne; nogle med større held end andre; men de er blevet dyrket”. Skolens identitet? Vi vil 

gerne udvikling; men der er problemer med virkelig at få udviklingen til at slå igennem. Måske er 

det derfor en skueværdi at sige, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus prioriterer udvikling – eller 

også, hvis man skal tolke det venligt, er det, at der skrives om det i årsskriftet, mere at forstå som et 

signal om hvad, der er af betydning for fremtiden? Det kunne jo være interessant, og jeg mener 

faktisk, at man kan spore en tendens til, at artiklerne i det nyeste årsskrift flere steder udtrykker håb 

og ønsker til den fremtidige udvikling. Man kan muligvis tolke dette som et forsøg på at forme og 

give retning til udviklingen udfra en narrativ strategi. Dét er interessant og også nyt. 

Et andet område, som jeg har spurgt ind til i undersøgelsen er, at skolen fremhæves for sine kreative 

og internationale aktiviteter. Især det internationale fylder meget, og alle informanterne er enige i, at 

det gør det rent faktisk også. Om det så betyder, ”at der er nogen, der opfatter Slagelse Gymnasium 

som internationalt orienteret uddannelsesinstitution, det kunne jeg måske have mine tvivl om”, siger 

dog bestyrelsesmedlemmet, ”for det er jo ikke den måde, I kommunikerer på”. Læreren mener 

faktisk også, at der er ”… blevet vægtet for meget på det internationale aspekt og for lidt på de 

andre aspekter…”, for ”skolen har jo flere profiler, heldigvis”. Eleven fremhæver, at det er sandt, at 

skolen vægter det internationale arbejde: ”… det internationale arbejde, det har jeg faktisk fået 

forståelse for, at det synes jeg, at det går godt”, og lederen støtter dette ved at pege på, at vi har et 

rejseregelsæt, der giver mulighed for mange typer af ture. At der står så meget i årsskrifterne om 

netop det internationale område, forklarer lederen med, at det ”hænger lidt sammen med, at man jo 

også synes, at det er lidt sjovt at beskrive noget, der er lidt anderledes end hverdagen”. 

At være internationalt orienteret er altså en del af skolens identitet, må man konkludere, og det er et 

af de områder, hvorpå skolen kan fremhæve sig selv som ”anderledes”. Samtidig er det et eksempel 

på, at det almene gymnasium har plads til andre aktiviteter end den traditionelle fagundervisning. 

Bestyrelsesmedlemmet ser netop dette, som en af de stærke sider: at gymnasiet er mange ting. ”Det 

er, at det er mere rummeligt og på den måde, at der er et anderledes miljø hos jer, end der er på de 

andre skoler, og det tror jeg er en af jeres virkelige styrker”. Også eleven, læreren og lederen er 

enige i, at der er mulighed for mange typer af aktiviteter på skolen. Lederen fremhæver, at det er en 
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af fordelene ved at være en stor skole; mens læreren hæfter sig ved, at det kreative og alsidigheden, 

bortset fra hvad angår det internationale område, ikke fremgår i tilstrækkelig grad af årsskrifterne.  

Rummeligheden og de mange kreative aktiviteter er en væsentlig del af skolens identitet; men det er 

også områder, som kunne tydeliggøres mere som skolens særkende. 

Ressourceanvendelsen på det økonomiske område, især i forbindelse med bygninger og byggeri, 

skrives der en del om i alle årsskrifterne, og det hænger naturligt sammen med den proces, som 

skolen er i med modernisering og udbygning. Derfor er der også bred enighed om, at det er både 

relevant og vigtigt at skrive om dette område i årsskrifterne; men det perspektiv, som informanterne 

anlægger på ressourceanvendelsen, er meget forskelligt. Eleven siger: ”Jeg synes, lige for tiden, der 

er det meget vigtigt, fordi der er så meget rundt omkring, at vi skal altså være 1200 mennesker på 

den her skole, der kun er bygget til 600. Og så er det vigtigt at signalere og komme ud med, at vi 

bliver altså nødt til at bygge ud… og man bliver nødt til at bruge ressourcer på det, ikke, når vi 

bliver ved med at få proppet elever ind”. Læreren påpeger det vanskelige i situationen fra en lidt 

anden vinkel: ”Og der vil jeg sige, at byggeri og hele den der diskussion med amtet; den har været 

vanskelig, fordi utroligt mange af kollegerne ikke kender de spilleregler, der ligger for en 

amtskommunal institution”, og fortsætter: ”Den forståelse af, hvordan man agerer som offentlig 

institution i et politisk ledet system; det mangler kollegerne”. Lederen er opmærksom på det samme 

og peger på, at et bredt funderet udvalgsarbejde omkring ressourceanvendelsen kan bane vej for en 

større forståelse: ”Der tror jeg, at der bliver en meget større forståelse, og jeg tror også, jo flere 

mennesker, der kommer ind i sådan nogle samarbejder, forhåbentligt vil de flere gange kunne 

tænke en lille smule mere overordnet og med forståelse for, at verden ikke kun ser ud, som ”jeg” 

ser den; men at den også ser anderledes ud… der er altså nogle forskellige typer af behov, som man 

bliver nødt til at tilgodese i en eller anden helhed”. Bestyrelsesmedlemmet har en lidt anden 

indfaldsvinkel til spørgsmålet om gymnasiets forhold til dets ressourcer: ” I har storebror tæt på, 

nemlig amtet, og det er amtet der til syvende og sidst tager ansvar” og fremfører: ”Jeg mener ikke, 

at I har vænnet jer til, at I i princippet får en pose penge … og så kan I i virkeligheden disponere 

dem stort set, som I vil”. 

Hos informanterne er der en fælles erkendelse af, at gymnasiet er en politisk styret organisation; 

men til tider mangler denne forståelse hos den fagprofessionelle lærerstab. Hvordan gymnasiet skal 

håndtere det decentraliserede økonomiske ansvar, er et felt, der anskues fra forskellige vinkler. 

Lederen mener, at det er vigtigt at fortælle omverdenen, ”at vi bruger tid og kræfter på at overveje 

følgerne og konsekvenserne af de beslutninger, der tages”, og derfor må konklusionen være, at dét 
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at skrive så forholdsvis meget i årsskrifterne om bygninger og ressourcer har til formål at bevise, at 

der drives legitim ledelse på et vanskeligt område. 

Det sidste område, som jeg har spurgt ind til i interviewene om årsskrifterne, er, at der skrives 

meget lidt om den egentlig undervisning, som jo er gymnasiets kerneydelse. Eleven synes, at det er 

fint nok, at det er sådan: ”Jeg tror, at det er fordi, at hvis man fylder en masse ord ned på papir, der 

så pænt ud, at det hele det kørte så godt, så ville det være for overfladisk, og jeg tror, at der ville 

der være mange, der ikke ville tro på det, fordi det er så forskelligt, hvordan lærere de underviser, 

og det er så forskelligt, hvordan eleverne tager imod det… Der er dårlige eksempler, og der er gode 

eksempler… Der er også nogle ting, der er skidt, ikke? Så jeg synes, det er fint nok, at der bliver 

holdt lidt lav profil på det der”. At der dog nok er et behov for oplysning på dette område er noget, 

som både bestyrelsesmedlemmet og lederen er opmærksomme på. Bestyrelsesmedlemmet siger: 

”Jeg tror egentlig, det gælder de fleste forældre – også når det er så mange år siden, at de har gået 

i skole – de ved måske ikke rigtigt, hvilken udvikling der er på en skole i dag. Tysk er formentlig 

ikke – den måde, man lærer tysk på, er formentlig ikke det samme som for 30 år siden. Det er heller 

ikke den samme litteratur, man læser. Så på mange måder, så kan det jo godt være lidt forkert, at 

man ikke gør det”. Lederen er inde på det samme: ”Det kunne godt være, at man kunne lave et 

billede af noget helt traditionelt: ”Hvordan foregår det traditionelt?” Målgruppen har jo ikke gået 

i gymnasiet under de her vilkår. ”Hvordan foregår en normal danskundervisning?” – bare beskrive 

et enkelt modul af danskundervisningen…, fordi modtagergruppen kender ikke ret meget. De tror, 

at man stadigvæk sidder i klassen, og læreren forelæser og stiller nogle spørgsmål” – et synspunkt, 

der, i en anden sammenhæng, deles af eleven, der udtaler om forældrene: ”de ved jo i bund og 

grund ikke, hvad er det, vi laver herude”. 

Samlet må konklusionen på dette må være, at jeg er blevet bestyrket i den opfattelse, som jeg gav 

udtryk for i begyndelsen af afhandlingen, at gymnasiet er meget lidt vant til at kommunikere sin 

kernevirksomhed ud til omverdenen. 

 

Værdigrundlaget 
Værdigrundlaget for Slagelse Gymnasium & HF-kursus er blevet til gennem en lang proces i 

skoleåret 2002/2003. Arbejdet med at få formuleret og vedtaget et værdigrundlag er egentlig 

initieret udefra, fra Vestsjællands Amt, i forlængelse af amtets personalepolitik. Jeg har tidligere 
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beskæftiget mig med dette emne21 og redegjort for, at ”Personalepolitik 2002-2005” i Vestsjællands 

Amt ”er værdibaseret og bygger på et humanistisk grundsyn med udgangspunkt i ”respekten for det 

enkelte menneske og de ansattes trivsel og sundhed”22. Der opstilles fire centrale temaer: Etik, 

Ansvar, Kompetence og Sundhed, og institutionerne har det decentrale ansvar for udmøntning af 

disse værdier i deres målsætninger”. 

På Slagelse Gymnasium & HF-kursus har MED-udvalget været det organ, der har samlet trådene i 

arbejdet med formuleringen af skolens værdigrundlag; men det egentlige produkt er skabt på 

baggrund af tilbagemeldinger fra drøftelser i elevgruppen, i lærergruppen, i TAP-gruppen og i 

skolens bestyrelse. I det sene forår 2003 kunne Elevrådet, Pædagogisk Råd og endelig skolens 

bestyrelse vedtage værdigrundlaget. 

Det 3½ siders lange skrift falder i to dele. Første del udgøres af seks overordnede udsagn, der 

benævnes ”skolens fælles værdigrundlag”, og under overskriften ”værdigrundlaget i praksis” er 

anden del en udmøntning af de seks overordnede udsagn. Det overordnede fælles værdigrundlag er: 

• En skole, hvor faglighed og kompetence er i centrum 

• En skole, hvor der satses på udvikling og samarbejde 

• En skole, hvor demokrati og medindflydelse er i centrum 

• En skole, hvor der er åbenhed, dialog og gensidig respekt, også i forhold til religiøs, etnisk 

og politisk baggrund 

• En skole, hvor alle udviser ansvarlighed og engagement 

• En skole med ressourcebevidsthed og ansvarlighed overfor det fysiske miljø 

I mine interview spørger jeg først ind til, hvordan informanterne opfatter værdigrundlagets 

betydning, funktion og anvendelsesmuligheder. Hvem er det rettet til, hvordan er det meningen, at 

det skal bruges i praksis, og hvad synes informanterne egentlig om det? 

Der er temmelig stor enighed om, værdigrundlaget først og fremmest er rettet til skolen selv. ”Det 

er en selvfølge, at læsere og brugere det er alle dem, der bevæger sig henne på skolen”, siger 

læreren. ”Det er alle, der er ansat: lærere, ledelse, personale og så jo de her elever”. Lederen ser 

også, at der er eksterne modtagere; men lægger mest vægt på det interne sigte: ” Jeg ved også godt, 

det er også noget udadtil; men for mig har hovedmålet været, at det er et, vi skal bruge på skolen … 

Jeg ved godt, at vi skal til at offentliggøre værdigrundlag o.s.v. … men processen og meningen, set 

fra min side, er, at det er et, vi skal bruge som værktøj her på skolen”. Også eleven har blik for det 
                                           
21 Vibeke Hansen: Strategisk Ledelse. Synopsis fra modul 5, Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik/Ledelse. DIG, 
januar 2003. 
22 Personalepolitik 2002-2005. Vestsjællands Amt, 2002. 

  s. 23



eksterne: ”Så dem udenfor skolen de kan se, hvordan vi kører” og tilføjer, ”så ved jeg ikke, hvor 

meget de bruger det som sådan videre hen … når det kommer udenfor skolen, så ved jeg ikke, hvor 

meget det bliver brugt”. Det interne sigte er altså klart; det eksterne sigte er tilsyneladende mere en 

formsag. 

Alle informanterne lægger vægt på, at værdigrundlaget vil kunne bruges internt. Bestyrelses-

medlemmet forklarer: ”Jeg tror, at man kan bruge det på den måde, at for det første skal det være 

noget, der ligger fremme – altså, det kan ikke nytte noget, at det ligger i den nederste skuffe og så 

om et par år, tager vi det frem igen. Det skal ligesom stå, specielt hos ledelsen tror jeg, at I gør jer 

bevidst om, at vi har altså skrevet nogle ting, at når I laver jeres indsatsområder og helhedsplaner 

o.s.v. … så må man jo sige, at hvis man mener noget med det, hvad gør vi så?” Lederen har gjort 

sig samme overvejelser og peger desuden på, ligesom bestyrelsesmedlemmet også gør det, at 

værdigrundlaget vil kunne bruges i konfliktsituationer. ”Det skal træde i stedet for vores 

ordensregler”, siger lederen, ”så det skal helt klart bruges i også i den sammenhæng”. Eleven er 

enig: ”Det er noget, som vi elever kan forholde os til, og noget som lærerne kan”, og fortsætter: 

”Der er simpelthen nogle ting, som skal tages fat i, og nogle ting, som man skal vide, når man går 

på skolen”. Meningen med værdigrundlaget er derfor, at det dels skal fungere som et sæt fælles 

normer og som et sæt regler for etisk opførsel, og dels at det skal fungere som retningsgiver for 

udførelsen og prioriteringen af arbejdet med kerneydelsen. 

Overordnet set er informanterne meget tilfredse med værdigrundlaget. Lederen pointerer især, at der 

har været en frugtbar proces omkring dets tilblivelse, og er glad for den udformning, produktet har 

fået, med de overordnede udsagn og den efterfølgende konkrete udmøntning: ”Jeg kan godt lide det 

der med, at når vi siger sådan, så betyder det dét, og så står der noget, som er sådan helt nede på 

jorden”. På dette punkt er der dog ikke helt enighed. Læreren er lidt mere skeptisk overfor den høje 

præciseringsgrad i udmøntningen: ”Meget af det, der er kommet til at stå i det, er det, jeg i gåseøjne 

kalder ”ordensregler”. Personligt synes jeg, at det behøver ikke stå på et stykke papir, at man 

forventer af lærerne, at de skal gøre sådan og sådan og sådan. Et eller andet sted generer det mig 

at se det på et stykke papir”. Eleven har ikke samme problem: ”Vi bliver ligesom nødt til at sige, at 

vi er altså sådan … det med, hvad vi står for, hvad det er for ting, vi har … og der er også regler, 

som der skal være på en skole. Og jeg synes, at det er vigtigt, at både lærere og elever og alle 

simpelthen får læst det værdigrundlag”. Både eleven og bestyrelsesmedlemmet mener dog også, at 

de overordnede udsagn i værdigrundlaget er lige lovlig flotte. Eleven siger: ”Det kan godt være, at 

de ser lidt pænere ud på papiret i forhold til, hvad de er i virkeligheden. Men vi skal også signalere 
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udadtil, at vi er en god skole her, og vi overholder reglerne. Vi gør sådan og sådan og sådan” og 

tilskriver dermed de lidt flotte formuleringer legitimeringskravet fra omverdenen. Bestyrelses-

medlemmet er inde på lidt af det samme: ”Jeg synes rent faktisk, at der står mange fine ord. 

Målsætninger o.s.v. som man faktisk ikke kan være uenige i, og som jeg tror stort set ville passe på 

enhver uddannelsesinstitution og måske på virksomheder. … Det er holdt sådan meget i nogle 

generelle vendinger, og det tror jeg i øvrigt, at sådan nogle værdigrundlag har en tendens til; men 

jeres opgave, det er jo at forene det med dagligdagen. Jeg synes, det er det, der er vigtigt…” 

Konklusionen er derfor, at udadtil er værdigrundlaget mest en formsag, et spørgsmål om 

legitimering – indadtil er det, eller rettere kan det blive, et vigtigt styringsredskab i forhold til 

udvikling og samværsnormer. 

Efter disse indledende spørgsmål går jeg i interviewene over til at spørge mere konkret ind til, om 

de seks overordnede udsagn om skolen dækker forholdene, sådan som de er i dag, eller om der er 

problemer i forhold til nogen af dem. 

Der er bred enighed om, at Slagelse Gymnasium & Hf-kursus er en skole, hvor faglighed og 

kompetence er i centrum. Som bestyrelsesmedlemmet påpeger, ville det også være mærkeligt, hvis 

dette ikke var tilfældet, når det nu er en uddannelsesinstitution, det handler om. Eleven udtaler: ”Det 

er klart, at fagligt er vi meget fokuseret, endnu mere end jeg havde regnet med, da jeg kom på 

skolen. At man skal altså bare kunne de og de ting. Det er mere, end man sådan lige regner med, og 

derfor kan det også være et hårdt slag, hvis du ikke har fået viden om, hvad det her det indebærer”. 

Og netop her ligger måske dét, der kan true værdien om faglighed og kompetenceudvikling. Som 

læreren forklarer: ”Man kan godt forestille sig elever, der kommer her, fordi det der for dem er 

centrum, det er ikke fagligheden; men festen. Derfor er det vigtigt at få kommunikeret ud, at 

Slagelse Gymnasium … er en skole med faglighed og det andet er noget, de får med i tilgift. Det 

ville da være pragtfuldt, hvis eleverne vidste, hvad vi godt ved. Det er det, vi lever af. Det er vores 

stolthed; det er kernefagligheden; men altså, vi har mange elever, for hvem det ikke er”. 

Med hensyn til hvorvidt Slagelse Gymnasium & Hf-kursus er en skole, hvor der satses på udvikling 

og samarbejde, er der bred enighed om, at samarbejdet står stærkt. Bestyrelsesmedlemmet siger: 

”Det er mit indtryk, at der er et godt samarbejde på skolen. … Det virker som om, at der er et godt 

forhold mellem [rektor] og du og de øvrige, og det er også mit indtryk, at det går ud til eleverne. 

Det synes jeg i hvert fald, at det er det indtryk, man får”. Lederen betoner også især samarbejdet: 

”Samarbejde er for mig en af de der vigtige kompetencer, som går ind i det, jeg ville kalde det 

almendannende, eller det almene dannelsesbegreb”. Udviklingen går det lidt langsommere med, 
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som det også fremgik af interviewene omkring årsskrifterne. Bestyrelsesmedlemmet siger: ”Ja, 

udvikling, det vil jeg nok sætte et spørgsmålstegn ved. Jeg ved ikke, hvor meget der… altså, det er 

igen lidt dét, at hvis der satses meget på udvikling, så synes jeg, at I går lidt stille med dørene”. 

Lærerens holdning til spørgsmålet om udvikling er også lidt dobbelt: ”Altså, udvikling tror jeg, at 

langt de fleste er indstillet på. Der er måske nogle ganske få, som ikke rigtigt gider det mere; men 

det har så noget at gøre med aldersfordelingen på skolen; men altså, udvikling, tror jeg, virkelig er 

noget, alle i den grad er med på” og forklarer endvidere problemet med henvisning til skolens 

tidligere leder: ”Men der skal noget til for igen at få alle til virkelig at forstå. Der skete det, for mig 

at se, i de der år, at noget af kollegernes ejerskab til arbejdspladsen forsvandt, fordi ”Jeg vil. Det 

er min skole”, hvor vi havde en leder, som ikke lyttede overhovedet til, hvad der rørte sig. Der er så 

mange, der er stået af. Det var nødvendigt for dem”. Lederen ved godt, at det går langsomt: ”Vi har 

en udvikling, som er langsommere end så mange andre steder. … Det kan da godt være, at vi skal 

speede lidt, eller øge lidt i tempo, men jeg synes omvendt, at der har været en meget stor konsensus 

omkring de udviklingstemaer, som vi har taget op, som har betydet, at det har kørt på en meget god 

måde, og det tror jeg også er, fordi vi ikke har speederen helt i bund”. 

Man kan derfor konkludere, at samarbejde er en sand værdi for skolen, hvorimod den udvikling, 

som værdigrundlaget såvel som årsskrifterne fremhæver, foregår langsomt, og den er ikke specielt 

synlig for omverdenen. 

Demokratiet har det tilsyneladende godt på Slagelse Gymnasium – i hvert fald i udgangspunktet. På 

spørgsmålet, om vi har en skole, hvor demokrati og medindflydelse er i centrum, svarer eleven: 

”Jeg synes, at det bliver overholdt meget godt her på skolen”; men peger samtidig på, at det er et 

problem, at ikke alle i elevgruppen vil være med: ”Og det er der, problemet er. Så sidder der nogle 

elever, der brokker sig over, at der ikke er nok demokrati, og så er de selv ikke med. Hvis man 

gerne vil være med til at kommunikere med lærere og rektor, og hvad man nu har lyst til i 

bestyrelsen, så bliver man nødt til at give noget af sig selv, så må man sige ”Jamen, jeg vil gerne 

bruge lidt tid på det her”, ”Jeg vil gerne hjælpe de andre elever” … og det er sådan nogle ting, 

som man bliver nødt til at sætte sig for, for ellers kan vi ikke være med i demokratiet på skolen. Og 

jeg synes, at der er masser af demokrati, hvis man bare siger ”Ja, jeg vil være en del af det””. 

Lederen har blik for det samme: ”Jeg synes, at vi har en ledelsesform, der er meget åben og 

lyttende. … Der, hvor jeg synes, det halter lidt, det er at få eleverne ind i tilstrækkelig grad i 

demokratiprocessen … jeg er egentlig overrasket over, at der ikke har været større interesse”. 
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Konklusionen er derfor, at skolen opleves som demokratisk med mulighed for medindflydelse; men 

at der i forhold til elevgruppen er et stykke vej endnu, før demokratiet bliver en oplevet værdi. 

Værdigrundlagets fjerde udsagn handler om åbenhed, dialog og gensidig respekt. Åbenhed, er der 

enighed om, er kendetegnende for skolen; men i forhold til gensidig respekt peger både eleven og 

lederen på, at det nok især er hos elevgruppen, at denne værdi er væsentlig at holde frem. ”Et af 

problemer er jo”, siger lederen, ”at så respekterer de ikke, at de andre skal sige noget i klassen, 

eller at de gør det ene eller det andet. Så det tror jeg måske nok er en af de der, man kan slå 

hinanden lidt oven i hovedet med”.  

Konklusionen er derfor, at der grundlæggende opleves åbenhed, dialog og gensidig respekt; men at 

disse netop værdier er områder, hvor der kan opstå konflikter. 

Det femte værdiudsagn handler om ansvarlighed og engagement. Alle informanterne udtrykker, at 

her og nu holder disse værdier kun et stykke hen ad vejen. Lederen udtrykker det på denne måde: 

”Ja, det er nok en stor mundfuld, tror jeg. Ansvarlighed? Et langt stykke ned ad vejen. Men 

alligevel holder det ikke hele vejen rundt. Og engagement kniber også i nogle sammenhænge, både 

hos elever og i lærergruppen. Igen er det en mindre del af lærergruppen, og det er også en mindre 

del af elevgruppen; men det er vel noget af det, både ansvarligheden og engagementet, vi kæmper 

med omkring elevernes adfærd på skolen i nogle sammenhænge”. Læreren er ret præcis også: ”Der, 

hvor problemet kan komme, er der, hvor både den enkelte elev skal føle sig ansvarlig, og læreren 

skal så også skal føle sig ansvarlig for helheden”. På mit direkte spørgsmål om det er sandt, at vi 

har en skole, hvor der udvises ansvarlighed og engagement, svarer bestyrelsesmedlemmet: ”Det tror 

jeg ikke. Det tror jeg specielt ikke på elevsiden. Der går en hel del elever hos jer … der ikke burde 

gå der”. Igen, som i interviewene omkring årsskrifterne, dukker den blandede elevgruppe og i visse 

tilfælde ”fejlplacerede” elevgruppe op som forklaring på skolens problemer. Eleven støtter dette: 

”Der vil da altid være nogen, der også sidder i en klasse, der sløser sig igennem det, og vi andre 

kan bliver så sure over det. Det har jeg oplevet flere gange, og man undrer sig, hvordan kan denne 

person blive ved med at være her, og jeg knokler simpelthen så meget. Og det tror jeg også er et 

lille problem, som der ikke bliver snakket så meget om. Det er det der med, at der skal tages lidt 

mere fat på dem, der har det svært i klassen”. Samtidig plæderer eleven for forståelse for, at 

engagementet ikke kan være hver dag og hele tiden: ”Det er jo ikke alle mennesker, der vil sidde og 

være 100 % altid … Jeg tror ikke, der er nogle skoler, der ikke har det der problem med, at der er 

nogle, der ikke sidder stille og roligt. Man kan jo heller ikke have nogen stereotyper, der bare 

sidder fuldstændig stenet, og bare siger ”ja, ja” og nikker hele tiden”. 
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Konklusionen i forhold til værdierne om ansvarlighed og engagement må derfor være, at dér, hvor 

de ikke helt holder vand, er i forhold til den fagprofessionelle lærers forståelse for, at helhedshensyn 

somme tider må gå forud for det specifikt faglige univers, og i forhold til elevgruppen er det det 

blandede elevindtag, der giver problemer. 

Værdigrundlagets sidste udsagn vedrører ressourcebevidsthed og ansvar overfor det fysiske miljø. 

Informanterne vælger en noget forskellig indfaldsvinkel til dette spørgsmål, så igen, som ved 

interviewene om årsskrifterne, er det vanskelig at lave en entydig konklusion. Læreren peger på 

dette udsagn som værende et af de overflødige: ”Der et kæmpe spring fra de mere abstrakte 

begreber som ansvar, og jeg mener rent faktisk, at snakker vi ansvarlighed, så har vi blandt andet 

den med ressourcebevidstheden”. Eleven betoner, at skolens ressourcer er styret udefra: ”… og det 

giver nogle omstændigheder der sætter os i en bås, så vi bliver nødt til at bruge de her penge til 

noget bestemt”, hvorimod bestyrelsesmedlemmet mener, at skolen har større handlefrihed, end man 

giver udtryk for og udnytter i praksis: ”Hvordan bruger I de der 60 millioner?  Det ved jeg ikke, 

hvad jeg skal svare på. Hvor mange tanker man i virkeligheden gør sig? Det tror jeg, det er meget 

styret af historien og traditionen”. Lederen mener ikke, at skolen helt lever op til sit ansvar for det 

fysiske miljø og forklarer, at netop her kan værdigrundlaget bruges til at tage fremtidige initiativer. 

 

Det almendannende sigte 
Gymnasiets almendannende sigte er bekendtgørelsesbestemt og er i forhold til de andre 

ungdomsuddannelser et særkende. I forbindelse med den kommende gymnasiereform i 2005 har det 

været en del til debat, hvordan man kunne nyfortolke det almendannende indhold f.eks. i relation til 

også at omfatte en forståelse af naturvidenskab, og samtidig har det i flere år været meget på tale, at 

de fire ungdomsuddannelser, gymnasiet, hf, hhx og htx, skal tydeliggøre deres forskelle, så eleverne 

er bedre i stand til at vælge den uddannelse, der er rigtig for dem. 

Derfor er formålet med interviewene vedrørende almendannelse, som tidligere nævnt, at få en 

fremstilling af informanternes forståelse af almendannelsens betydning for gymnasiets identitet. Jeg 

spørger først ind til, hvad almendannelse som begreb siger informanterne, og hvor de mener, at 

dette begreb kommer fra. Derpå kommer jeg via de spørgsmål, der bygger på aktantmodellen, bl.a. 

ind på, hvorfor almendannelse er så efterstræbt. Det er dog kun de svar fra aktantmodelanalysen, 

der siger noget direkte om almendannelsens væsen, der er medtaget her. Endelig spørger jeg, 

hvordan vi som gymnasium signalerer det almendannende sigte. 
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Med afhandlingens undringspunkt: at gymnasiet er så lidt vant til at oplyse om og begrunde sin 

identitet overfor omverdenen og overfor sig selv, havde jeg umiddelbart forestillet mig, at en af 

grundene måske kunne være, at vi havde svært ved at formulere os omkring netop almendannelsen. 

Her viser interviewene, at det ikke er tilfældet. Informanterne er meget enige og svarer meget 

beredvilligt på, hvad almendannelse er for dem. Der er ingen tøven og ingen vaklen. For det første 

peger de på den brede fagrække, og det, at vi ikke specialiserer eller begrænser os fagligt, som 

værende afgørende. Læreren forklarer: ”Det … er at være bredt orienteret omkring det samfund og 

den kultur, man er en del af, så man får en selvforståelse omkring den samfundsudvikling, der 

finder sted, og hvad der har gjort det til det, det er i dag. Altså en bred orientering, så man kender 

den historie, der ligger bag, og hvad det er. Samtidig er det almendannende for mig dét ikke at være 

specialist, men som en der er bredt orienteret”. Anvendelsen at en række forskellige metoder med 

den deraf følgende brede kompetenceopbygning - eller dannelse kunne man måske ligefrem sige – 

fremhæves også. Lederen forklarer: ”I almendannelse, for mig, ligger der nogle af de ting, som vi 

lige har snakket om i værdigrundlaget. Det er noget med at kunne fungere i samarbejde med andre 

mennesker. Det er noget med at kunne udfolde sig på forskellige leder, udtrykke sig på forskellige 

leder. Og det er noget med, udover at kunne fungere i et samarbejde, også at have den der respekt 

for andre og kunne acceptere, at andre er forskellige, har andre meninger … Det synes jeg også er 

en del af dét at være almendannet, at man har nogle af de der kompetencer til at kunne indgå i 

samarbejde med andre mennesker og indgå i en demokratisk proces for eksempel”. Og læreren 

støtter dette: ”Samtidig mener jeg, at det almendannende i høj grad kan understøtte 

værdigrundlaget, fordi jeg mener, at det almendannende meget gerne skulle få de der sårbare unge 

mennesker til, at de meget gerne, når de forlader os dels har en god faglig dannelse, dels har fået 

en afklaring omkring, hvem de er og hvorfor. Så altså … derfor mener jeg at det er vigtigt at kunne 

tilbyde denne her meget brede vifte af fag, som vi har her, fordi vi gennem den her lange 

uddannelse af det menneskelige lærer dem at forholde sig kritisk til det samfund, de er en del af; det 

fællesskab, som vi er den del af”. 

De brede kompetencer og den brede, ikke specialiserede fagrække er de to væsentligste ingredienser 

i almendannelsen, og her skal man holde fast, mener bestyrelsesmedlemmet: ”Jeg tror, at man skal 

holde fast ved at gymnasiet er almendannende og lade være med at sige, at man skal kunne tage 

noget, der svarer til htx eller hhx. Det synes jeg ville være synd … Det er simpelthen en af 

hjørnestenene…”. 
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Netop disse to dele af indholdet er også grunden til, at så mange unge vælger at gå i gymnasiet. 

”Jeg går ud med en uddannelse, som giver mig mange muligheder”, forklarer eleven og fortsætter: 

”Jeg tror, det er meget vigtigt også, at den er almendannende, fordi det åbner uddannelsessystemet 

til, at der er mange flere mennesker, der kan komme ind”. Men ”der er jo også en eller anden 

flokeffekt”, påpeger bestyrelsesmedlemmet og mener også, at der både er tale om et valg fra elevers 

og forældres side ”Jeg tror, hvis et barn kommer til dem og vil på gymnasiet, så er det de færreste 

forældre, der siger ”Nej, skulle du ikke lige overveje det engang”. Det er rimeligt accepteret”. 

Traditionen og det historiske har en betydning her. Læreren forklarer da også almendannelsen udfra 

netop historiske betragtninger: ”Jeg tror, det er et led i en dansk uddannelseskultur. Så jeg tror rent 

faktisk, at det er udsprunget af mange af Grundtvigs skoletanker, at meget af det i den forstand har 

været et kodeord for, hvad der skulle være adgangsgivende til et væld af uddannelser, og hvis man 

har skullet håndtere problemet, har man været nødt til at have meget brede uddannelser. Og man 

har været nødt til også at arbejde med mange sjove måder at arbejde på, og man lærer at håndtere 

utrolig mange metoder i sådan en almendannelse, og at det jo er udsprunget af en typisk dansk 

tradition”. De historiske rødder bruges på denne måde som en begrundelse for, at det almene 

gymnasium skal have plads til mange og skal være et springbræt for mange til at komme videre i 

uddannelsessystemet. Grundtvigs uddannelsestanker drages også frem af lederen, der om 

gymnasiets succes tilføjer: ”Og så synes jeg, at noget af det, som vi også kan … hele det der sociale 

miljø … vores arrangementer, det synes jeg også er den del af det almendannende… Altså, højskole 

idéen, lidt ikke? Det er ikke noget, vi skal eksamineres i. Det har vi fagene til. Der bliver vi 

eksamineret i noget faglig viden… Men der er en hel masse andre ting, som vi må have med, når vi 

skal udvikles som mennesker.” Bestyrelsesmedlemmet er enig i, at skolens miljø med plads til andre 

aktiviteter end de rent faglige er tiltrækkende for mange: ”Jeg tror i virkeligheden, at mange af dem 

kommer for det miljø, der er, og fordi gymnasiet er kendt for at lave nogle ting, som ikke er direkte 

fagligt orienteret. Der er nogle gode elevaktiviteter”. 

Til den brede faglige vifte og det brede kompetencegrundlag kan man derfor føje rummeligheden, 

dét at uddannelsen er adgangsgivende til et videre uddannelsesforløb og det sociale miljø, der 

skabes af ikke-specifikt faglige aktiviteter, som værende gymnasiets kendetegn. 

Konklusionen er derfor, at gymnasiet ikke har svært ved at begrunde og oplyse om værdierne i sin 

almene beskaffenhed. Eleven er heller ikke enig i, at det ikke bliver gjort, og peger på, at skolens 

arrangementer, der er åbne for offentligheden, så som Gallaaften, Forårskoncert og andre 

traditionelle arrangementer, sammen med årsskrifter, andre udgivelser, ture til udlandet og aktive 
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elevrådsrepræsentanter er med til at vise, hvem vi er. Bestyrelsesmedlemmet mener omvendt, at 

man ikke behøver at bekymre os så meget om det: ”Det behøver I ikke. Jeg tror, at det er så 

indarbejdet i alles bevidsthed. Men jeg mener i øvrigt også, at – det kan så være, at det ikke er så 

bevidst – men hele den måde I kommunikerer på bærer præg af, at det er I. Helt grundlægende er 

det den måde I skriver på; den udstråler en konservativ tilgang”. Konservativ? Altså ”bevarende” 

overfor det almendannende, i og med at bestyrelsesmedlemmet – i anden sammenhæng – benævner 

lærergruppen som kulturbærere i forhold til almendannelsen. Læreren er mere opmærksom på 

opgaven med at få det almendannende meldt klart ud: ”Internt ligger det vel som en del af vores 

selvforståelse, at vi underviser på en ungdomsuddannelse, der er almendannede… men eksternt, der 

giver vi så et slør af den” og fortsætter: ”Der tror jeg sådan set, at de, der er de bedste advokater 

for at få det kommunikeret ud, det er de elever, der går her. Det er dem, der er øjne- og øreåbnere 

for, at det hænger sammen det her, at vi har lært sådan og sådan og sådan. Og så er der vores 

brobygning, for dér fornemmer de elever, der kommer til brobygningen, en meget meget tydelig 

forskel mellem den almendannende ungdomsuddannelse og de andre. Der får vi kommunikeret det 

ud”. Lederen mener, at det faglige står klart og det brede kompetencegrundlag også, om end i 

mindre omfang; men ser, at der nok er et kommunikationsproblem omkring de ikke-faglige 

aktiviteter: ”Men ellers er det jo ikke noget, som vi sådan… ja, vi skriver ikke så meget om mange af 

de andre ting. Vi er ikke så gode i vores system, eller her på skolen, til at hver gang, at der sker et 

eller andet på skolen, så har vi pressen på. Det gør vi ikke sådan utroligt meget ud af”. På 

spørgsmålet om, hvor eleverne så ved det fra, svarer lederen: ”De ved det først og fremmest fra dem 

de snakker med, der går her eller har gået her. … Du møder ikke nogen, tror jeg, i Slagelse, der 

ikke kender til vores Caféaftener og vores … skoleballer og hele rækken af andre ting, der foregår”. 

Både lederen og læreren peger altså på, at viden om det, man får i det almene gymnasium, først og 

fremmest spredes via elevgruppen. 

 

Dimissionen 
Dimissionsceremonien er valgt som eksempel på et handlingssymbol, fordi det er den af skoleårets 

store begivenheder, der tydeligst har form af et ritual. Det er både et ritual for festligholdelse og et 

overgangsritual, idet vi med dimissionen tager afsked med årets studenter og Hf’ere. Dimissionen er 

en begivenhed, hvor der er utroligt mange gæster på skolen, så selvom dimissionen er tilrettelagt for 

afgangseleverne, modtages alt det, der signaleres undervejs, også af omverdenen. Derfor kan det 
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være interessant at undersøge, hvilken betydning de forskellige elementer i dimissionen tillægges, 

og hvilke signaler, man internt mener, dimissionen sender om skolens identitet. 

I interviewene vedrørende dimissionen har jeg forsøgt at få informanterne til at fortælle bredt om, 

hvordan de oplever dimissionen, og hvad de synes om de forskellige elementer, dimissionen har. Til 

sidst spørger jeg dem direkte i hvilket omfang, de synes, at skolen udtrykker sin identitet ved 

dimissionen, og kun de svar, der direkte berører dette, er medtaget her. 

Alle informanterne lægger, naturligt nok, vægt på, at dimissionen er en festlig og højtidelig 

begivenhed. ”Det er jo et af højdepunkterne på året”, siger bestyrelsesmedlemmet, og eleven 

forklarer, at der er mange følelser på spil på denne dag: ”Jeg tror, at der er sådan en blanding af, at 

man er lidt nervøs, og man er lidt ked af det, og alligevel er man bare så glad”. Det festlige og 

højtidelige bunder i, at dimissionen indeholder en lang række traditionelle elementer som f.eks. 

fælles indmarch, fællessang, taler og overrækkelse af eksamensbevis til hver enkelt elev. Det er et 

genkendeligt ritual, der kører hvert år. Som bestyrelsesmedlemmet udtrykker det: ”Det er så 

forventeligt det hele”, og selvom der kunne laves ting om, skal man ikke gøre det: ”Jeg tror, 

symbolværdien er høj, og jeg tror faktisk, at man skal fastholde, at sådan er det”. De andre 

informanter er enige. Eleven siger om de mange elementer i ceremonien: ”… det er noget, der skal 

være der … og det må endelig ikke gå tabt. Nu lever vi i dag i et samfund, hvor vi hele tiden skal 

udvikle os, og vi skal hele tiden gøre noget nyt, så på de punkter må vi altså godt være lidt 

gammeldags” og mener, at der er tale om traditioner, ”som også giver os en identitet … ja, identitet, 

vi kan vise udadtil og vise forældre og vise alle mennesker”. 

Dét, dimissionen viser, er, som lederen udtrykker det: ”… en blanding af noget, der er lidt 

højtideligt og noget, der ikke er helt så højtideligt”. Uddelingen af eksamensbeviser og legater hører 

til i den højtidelige afdeling, hvor der er fokus på den enkelte elev. Lederen forklarer: ”Signalet der 

er, at selvom vi nu er alle de mennesker, så er hver enkelt en person, som hver især har gjort en 

præstation … og så bruger vi lige et minut på dig alene, og så bruger vi et minut på den næste o.s.v. 

Hvor ellers, så taler vi, vi synger, vi spiller for gruppen, så går vi over og bliver individuelle og 

markerer ”Du er altså speciel også”. ”Du har gjort det godt”. Det er et meget godt signal”. 

Læreren er enig i, at selvom denne del af ceremonien tager vældig lang tid, skal det være på denne 

måde: ”Hver især skal trykkes i hånden, skal have deres eksamensbevis overrakt personligt. Vi kan 

ikke lave det til et bunkebryllup … det er at udvise respekt for eleverne, at de får det der 

eksamensbevis direkte i hånden”. Udover betoningen af den individuelle præstation udtrykker 

denne del af ceremonien også skolens faglige niveau. Læreren siger: ”Eksamensbeviserne 
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kommunikerer den faglige skole. Der får de beviset på deres faglighed”, og eleven siger: ”Og det er 

noget, som vi vægter højt, for det er en uddannelse, der ikke er helt nem at tage, og så skal der også 

være noget specielt over det, når det er sidste dag, i stedet for at man lader det glide ud og siger 

”Okay. Nu har I fået den der hue, og så kan I bare tage hjem”. Så man ligesom siger, at nu skal vi 

fejre det for jer, og så skal vi gøre det sammen”. Med legatuddelingen er det lidt det samme. 

Legaterne gives til ”dygtige, flittige, studieegnede elever” og til elever, der har været ekstraordinært 

sociale eller hjælpsomme. Signalværdien er, ifølge eleven, ” at det kan betale sig at være lidt flittigt, 

og hvis man gør et eller andet ekstra …, så får man nærmest også en præmie for det … så får man 

det der klap på skulderen, der siger ”Det er okay at være engageret. Det er okay at være stræber”. 

Jo, det er en anerkendelse. Helt sikkert”. 

De individuelle, faglige præstationer er således én del af den identitet, der udtrykkes; at dimissionen 

udtrykker et fællesskab er en anden. Man holder fest sammen og fejrer og viser også det, som man 

kan præstere i og for fællesskabet. 

I fællesskabet og fællesskabets udtryk ligger den del af ceremonien, som lederen kalder ”ikke helt 

så højtideligt”. Det er de musikalske og kreative indslag. Det er f.eks. fællessang, og læreren 

fremhæver dette som en del af skolens identitet: ”… da synes jeg …, at vi som skole – og nu er jeg 

så tilbage til noget af det almendannende – skal holde fast ved det, der er den danske sangskat. … 

Det er en del af vores image, at vi også værdsætter den danske sangskat. Ikke støver den af; men 

værdsætter den”. Lederen mener, at skolen udtrykker sin identitet ved at: ”vi har elever, der 

underholder, og at vi har valgt, at det er elevrådsformanden, der holder tale. Der synes jeg, at vi 

sender et signal om nogle holdninger, for der er jo mange steder, hvor man har en tradition, at det 

er den elev med det største gennemsnit eller sådan et eller andet, og det kun er skolens kor og på et 

højt niveau, man spiller …, så man kan sige, at i forhold til noget af det andet, der foregår ved 

dimissionen … så er det pludselig helt nede på jorden. Der synes jeg faktisk, at vi sender et signal 

om, hvordan vi som skole også er, at vi har den der dobbelthed i dimensionen”. 

Fagligt højt niveau og kreativitet. Individualitet og fællesskab. Traditioner og ungdommens/ 

nutidens stemme. Skolens identitet har en dobbelthed – samme dobbelthed, som viste sig med 

diskussionen af almendannelsens indhold. 

 

Skolens logo 
Slagelse Gymnasium & Hf-kursus’ logo forestiller Hellig Anders’ brønd, der står på Kildevej i 

Slagelse. For knapt 10 år siden blev det oprindelige logo gentegnet i en ny streg. 
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Logoet blev taget i brug i skoleåret 1934/35 og 

var tegnet af Torben Zierau, der blev nysproglig 

student fra skolen i 1932. 

 

 

Det nuværende logo er tegnet af Jeremy Dean i 

midten af 1990’erne med udgangspunkt i det 

oprindelige logo. 

 

Som med dimissionen har analysen af skolens logo til hensigt at fremfortolke informanternes 

opfattelse af gymnasiets identitet. I interviewene spørger jeg, hvad informanterne synes om logoet, 

og hvordan de mener, det fungerer internt og eksternt som symbol og varemærke for skolen. 

Interviewene vedrørende logoet skulle vise sig at være meget overraskende – og også vanskelige at 

gennemføre ”efter planen”, også selvom ”planen” var et halvstruktureret interview!  

Dét, der overraskede mig allermest, var, at både eleven og bestyrelsesmedlemmet ikke kunne se, 

hvad logoet forestiller. Bestyrelsesmedlemmet starter med at sige: ”Jeg kan ikke huske det”, og 

fortsætter, da jeg fremviser det nuværende logo: ”Det kan jo forestille et hus; nogle klodser ovenpå 

hinanden. Jeg vil sige, at det der logo kunne ligeså vel være fra et eller andet byggefirma. Og på 

den måde synes jeg egentlig, at det er kedeligt”. Eleven siger: ”Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænker 

så meget over det, for jeg tror ikke, jeg lægger så meget mærke til det. Jeg har aldrig sådan tænkt 

meget over det der logo, for jeg har aldrig forstået det” og fortæller videre, at kammeraterne, som 

er blevet konsulteret forud for interviewet, er på lige så bar bund: ”Der var faktisk ikke nogen, der 

havde tænkt meget over det, for de havde opgivet det meget hurtigt, og det undrer mig altså lidt, for 

sådan et logo der, det skal have en eller anden speciel betydning, synes jeg … der undrer det mig, 

at der ikke var en eneste, der kunne sige noget sikkert om det her”. Læreren og lederen ved, 

naturligt nok, udmærket, hvad logoet forestiller; men læreren er meget bevidst om, der kan være 

problemer med netop dette: ”Og der skal du nok spørge en anden, der ikke kender historien, om 

man kan se, at det forestiller en brønd. Jeg kan jo slet ikke lade være med at se det. Men det kan da 
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godt være, at en elev overhovedet ikke har tænkt sig, at det skal forestille noget. Det kan også være, 

at en af de helt unge kolleger ikke kan se det”. Og dét viste interviewene jo klart: Slagelse 

Gymnasiums logo er der mange, hvis nogen overhovedet, udover de interne, indviede, der ikke kan 

se, hvad forestiller. Som bestyrelsesmedlemmet siger: ”For mig er der ingen signalværdi i det – i 

hvert fald ikke til jer. Så jeg tror, at I skal få pengene tilbage dér”. 

Derfor må fortolkningen af logoets symbolske indhold mest hvile på lederens og lærerens udsagn. 

For lederen ”er det sådan lidt vidensbrønden, som det kunne være et symbol på”, og ”det er en del 

af Slagelse by”. Læreren er enig: ”Det er Slagelse by; det er hele myten omkring brønden og Hellig 

Anders, og det er kundskabens brønd. Det er det hele, der er blandet sammen i det symbol”. Begge 

giver udtryk for, at det nye logo er pænt, mere tidssvarende og stilrent. Lederen kan bedst lide det 

nye logo: ”Det nye er designmæssigt pænere. Det er mere antydningens kunst det nye end det 

gamle, som er mere præcist og eksakt lavet”; men læreren synes ikke, at skolen skulle have haft et 

nyt logo: ”Det generede mig utroligt voldsomt, da det blev lavet om, fordi jeg havde levet med det 

gamle logo som en del af skolens identitet og dermed også en del af min egen identitet i [mange] år, 

da det blev lavet om. Og det var altså for mig at gå ind og røre ved et meget væsentligt symbol og 

ændre på det, der for mig var billedet af Slagelse Gymnasium. Altså, det gik mig på … Hvis man 

skal røre ved folks identitet, hvis man skal røre ved noget, der er vigtigt og væsentligt for dem, så 

skal det ikke være et diktat. Så skal det være noget, man også føler behov for. Og jeg følte ikke 

noget behov for, at vores signal udadtil, vores logo, skulle ændres. Overhovedet ikke”. Lederen er 

klar over processens betydning: ”Det var måden, det blev kørt på, at det var [den tidligere rektor], 

der ville have et nyt logo”. 

Man kan konkludere, at der sker noget voldsomt, når der foretages ændringer på artefaktniveau, 

fordi en del af organisationens selvforståelse er udtrykt her. På den måde var Slagelse Gymnasium 

& HF-kursus’ logo et godt logo; men dets betydning er ikke klar mere. Symbolerne i logoet kunne 

ellers godt bruges udfra elevens definition på et godt logo: ”Først og fremmest skal det fange. Så 

skal det være noget, man husker … og så skal det være noget, der samler en masse værdier … og så 

siger ”Det her. Det er simpelthen vores værdi over dem alle”. ”Det synes vi, at vi står for, og det, 

synes vi, er vigtigt”. Og så skal det være noget, hvor man måske kan identificere sig med det og 

tænke ”Ja, sådan er det faktisk på vores skole …”. Og så må det gerne handle om et eller andet på 

skolen, eller et eller andet som vi har, som er meget specielt for os … det skal være sådan et eller 

andet konstant bevis på noget, som består eller noget, som hele tiden vil være der”. Brønden er et 

godt symbol, hvilket eleven og bestyrelsesmedlemmet også er enige i, da jeg mod interviewets 
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slutning, viser dem det gamle logo og forklarer, hvad meningen er. Eleven falder i dybe tanker: 

”Det er helt utroligt, når man ser på det gamle. Det er jo meget bedre end det nye. Jeg forstår slet 

ikke, at man har villet forny sig på den måde, for der er da aldrig nogen mennesker, der ville tolke 

det til, at det var en brønd, det som vi har nu”, og bestyrelsesmedlemmet mener: ”Symbolet kan nok 

være godt nok; men jeg tror, det er de færreste, der lige vil forbinder det med en brønd. Jeg tænkte 

sådan lidt også, lige da jeg så det, at det kunne minde lidt om noget kinesisk eller et pagodeteater 

eller sådan noget…”. Som brønd ville det være fint, som lederen siger: ”… hvis man tolker det 

[som kundskabens brønd], så passer det fint nok, for så sender vi et signal, der hedder, at her kan 

du lære …; her kan du erhverve dig noget viden”. 

Slagelse Gymnasium & Hf-kursus’ logo sender ikke et klart signal om skolens identitet. Det kunne 

gøre det, hvis man kunne se, hvad det forestillede. 

 

Sammenfatning af analyse og teori 
Gennem mytopoetisk tale, der rummer organisationens autokommunikation = fortællinger til sig 

selv om sig selv, skabes organisatorisk mening og identitet. Parallelt hertil opererer Mogens Holten 

Larsen med begrebet ”a corporate story”, som han definerer som, ”a comprehensive narrative 

about the whole organization, its origin, its vision, its mission”23. Selvom min analyse af Slagelse 

Gymnasiums identitetsskabende kommunikation kun vedrører et udvalg af elementer, har de berørt 

både organisationens oprindelse, vision og mission. Gennem min case undersøgelse er det lykkedes 

at få informanternes til at udtale sig om elementer i Slagelse Gymnasiums identitet og også forklare 

de fem temaers funktion. 

Med årsskrifternes hovedtemaer forsøger man 1) med vægtningen af udviklingsarbejde at skabe 

retning for fremtidig udvikling, 2) med fokuseringen på det internationale og kreative område at 

signalere måden, hvorpå skolen som alment gymnasium er forskellig fra andre ungdoms-

uddannelser, og 3) med omtalen af ressourceanvendelse at skabe legitimitet omkring ledelsen. Det 

viste sig også, at den specifikt faglige del af kernevirksomheden ikke bliver udtrykt i årsskrifterne. 

Eksternt er værdiggrundlaget en formsag, der tjener til legitimering. Den interne menings- og 

identitetsdannelse er det væsentligste. Værdigrundlaget udtrykker både værdier, som skolen har i 

dag, og værdier, som det er nødvendigt at arbejde med, før de kan siges at være gældende. Dette 

                                           
23 Mogens Holten Larsen: Managing the Corporate Story, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten 
Larsen: The Expressive Organisation. Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 
2000. 

  s. 36



sidste har at gøre med værdigrundlagets tiltænkte funktion som retningsgiver, og dermed er det en 

del af ”the corporate story”, som Mogens Holten Larsen, i forlængelse af ovenstående citat, 

forklarer: “By incorporating elements such as competencies, fundamental beliefs, and values, it 

mirrors something deep within the organization and provides a simple yet effective framework 

guiding the organization in all its actions”. Der er til en vis grad tale om skueværdier – eller i hvert 

fald ”værdier, der stilles til skue” – men værdigrundlaget indeholder et potentiale for, at der kan 

blive tale om virkelige værdier, hvis det bruges i praksis. Hvis dette sker, ”siver” værdierne ned i 

Scheins kulturmodel og bliver til grundlæggende antagelser, der udtrykkes i handling. 

Analysen af det almendannende sigte viser klarhed om både organisationens historiske rødder og 

visionen om et dobbelt sigte i almendannelsen: erhvervelse af faglighed og kompetencer via 

fællesskabet og individuelt. Hvorfor dette så er et af de områder, hvor gymnasiet ikke er så 

eksplicit, tekstuelt kommunikerende, kan der gives forskellige forklaringer på. En af dem, som 

undersøgelsen viser, er, at almendannelsens bedst forklares via mundtlighed og mødet mellem 

mennesker. En anden er, at der måske i virkeligheden kan ligge en beskyttelse af 

organisationsmedlemmernes til tider forskellige opfattelse af deres egen identitet i forhold til 

organisationens identitet i ikke at være for eksplicit. Som Lars Thøger Christensen og George 

Cheney forklarer, med henvisning til Weick,: ”Rather, the community assumed to exist behind this 

interdependence is easier to maintain if its exact meaning is not expounded too explicitly24”. 

Selvom det generelt må antages at være en fordel eksplicit at sammenkæde en organisations 

kernevirksomhed med dens identitet, kan det være hensigtsmæssigt ikke at gøre det. Igen er der tale 

om beskyttelse af organisationen, måske endda en nødvendig overlevelsesstrategi i 

senmoderniteten. Jay B. Barney og Alice C. Stewart forklarer: ”The linkage for diversified firms 

[between organizational identity and core competences] must be, at best loosely coupled…25” med 

det formål at bevare handlefriheden og, som med værdigrundlaget, arbejde udfra en retningsgivende 

ramme for organisationen. Dermed holder man, som den symbolistiske teori påpeger, mulighederne 

åbne og undgår fastlåsning. 

Dimissionen er et udtryk for gymnasiets grundlæggende antagelser. Ritualet udtrykker 

almendannelsens dobbelte sigte, og både organisationens traditioner og mission fremvises. 

                                           
24 Lars Thøger Christensen and George Cheney: Self-Absorption and Self-Seduction in the Corporate Identity Game, i: 
Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. Linking Identity, 
Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
25 Jay B. Barney and Alice C. Steward: Organizational Identity as Moral Philosophy: Competitive Implications for 
Diversified Corporations, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. 
Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
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Værktøjstalen: ”vi gør sådan og sådan” får mening via rammetalen/den aktuelle, sociale situation, 

der på det mytopoetiske plan udtrykker en efterstæbelsesværdig/ønskværdig tilstand: erhvervelsen 

af den almendannelse, hvori organisationen har placeret sin identitet og sine værdier. 

Med hensyn til logoet er der det problem, at det ikke fungerer på symbolniveauet. Et logo er et 

varemærke, et ”brand”. Wally Olins26 forklarer, at ”branding” er et meget væsentligt anliggende for 

den moderne organisation. Forklaringen skal findes i, at viden og dermed også 

”fabrikshemmeligheder” spredes så hurtigt i det moderne samfund, at det, det drejer sig om, er at 

have en unik og uangribelig idé, et ”beskyttet varemærke”, som man ikke behøver dele med andre. 

Olins peger på tre komplekse og sammenhængende grunde til, at ”brands” er så vigtige: 1) de gør 

det lettere for forbrugerne at vælge, fordi de gør det muligt at skelne mellem nærmest identiske 

produkter, 2) de tilbyder konsistens, forstået som en forsikring om, at det, man får i dag, også 

grundlæggende vil være det, man får i morgen, og 3) de skaber empati, fordi de hjælper til med at 

definere, hvem vi er. Sådan forholder det sig ikke med Slagelse Gymnasiums logo. 

Sammenfattende vil jeg konkludere, at de fem udvalgte analyseelementer – bortset fra 

værdigrundlaget – hverken tilsammen eller hver for sig kan opfylde omverdenens krav om 

gennemsigtighed. Der er en masse mening med dem alle i forhold til en forståelse af Slagelse 

Gymnasiums identitet; men der er i høj grad tale om symbolske manifestationer, som omverdenen 

skal afkode. Derfor udtrykker temaerne i væsentlig grad selvkommunikation – også det eksternt 

initierede værdigrundlag. Christensen og Cheney forklarer, at ”identities of organizations are 

narratives27”, og at organisationer generelt er meget optaget af deres egne symbolske 

konstruktioner. Det er selvkommunikation, fordi der er tale om en meta-kommunikation, der er 

mere relevant for afsenderen end for modtageren. En sådan fokus på præsentation og 

kommunikation har narcissistiske træk, og budskabet er, at kommunikation er = eksistens.  

Denne ”indadvendthed”, denne selvreference, kan man relatere til Peter Dahler-Larsens forklaring 

om tabet af de store fortællinger på samfundsplan: ”Mens det i dag er blevet vanskeligere for 

organisationer at forklare sig med henvisning til modernitetens store rationelle fortællinger, får den 

organisationelle identitet ny status som omdrejningspunkt for betydningsproduktionen28”.  

 
                                           
26 Wally Olins: How brands are taking over the corporation, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch and Mogens Holten 
Larsen (ed.): The Expressive Organisation. Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University 
Press, 2000. 
27 Lars Thøger Christensen and George Cheney: Self-Absorption and Self-Seduction in the Corporate Identity Game, i: 
Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. Linking Identity, 
Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
28 Peter Dahler-Larsen: Den Rituelle Refleksion – om evalueringer i organisationer. Odense Universitetsforlag, 2001. 
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Perspektivering til samfundsniveau 
Det værditab eller værdiskred, der har fundet sted i senmoderniteten, har jeg tidligere beskæftiget 

mig med i en argumentation om behovet for revitalisering af samfundets værdier29. Det er, for mig 

at se, dét, der sker, når gymnasiet, som ovenfor beskrevet, via selvkommunikation finder mening i 

sin organisatoriske identitet. Meningsdannelsen er imidlertid også tæt bundet til ”institutionelt 

etablerede kategoriseringsmuligheder”, som Peter Dahler-Larsen forklarer: ”En identitets 

mulighedsbetingelser er afmærket i en given socialhistorisk, institutionel orden30”. 

Min pointe er, at de udviklingstendenser, der kan ses på samfundsplan, ret entydigt peger i retning 

af, at kommunikation er nøglen til, at gymnasiet som organisation kan håndtere de dilemmaer i det 

organisatoriske spændingsfelt, som det er et produkt af. Den samfundsmæssige udvikling, der har 

skabt disse dilemmaer, har jeg før beskæftiget mig med i masterforløbet. 

For det første: Den offentlige forvaltning har i de seneste fire tiår været præget af de forskellige 

reformstrategier, som Kurt Klaudi Klausen benævner decentraliseringsbølger31. Reformstrategierne 

sameksisterer og er ikke ubetinget forenelige, og det placerer offentlige institutioner, og hermed 

også gymnasiet, i et ledelsesmæssigt krydspres i et spændingsfelt af flertydighed og usikkerhed. 

Styringsopfattelsen i den igangværende fjerde decentraliseringsbølge er selvregulering, hvor ledelse 

foregår i en netværksstruktur med løse koblinger og med en værdiorientering som basis32. 

For det andet: Offentlige institutioner er placeret i et spændingsfelt mellem stat, profession og 

marked33. Den professionelle opgaves karakter er både bruger- og markedsorienteret, samtidig med 

at den er almen og statsrettet. Derfor kan man påvise, at mange offentlige organisationer 

”repræsenterer dermed blandingsformer mellem forskellige statsmodeller: den responsive stat, der 

er rettet mod brugerne; den suveræne stat, der er orienteret mod det politiske felt; den forhandlende 

stat, der er orienteret mod andre aktører og interesseorganisationer; og den autonome stat, der er 

orienteret mod fagligheden34”. Gymnasiet har traditionelt set mest orienteret sig mod den autonome 

stat og fagligheden. Da det er en institution i det politisk felt, har den suveræne stat også altid spillet 

                                           
29 Vibeke Hansen: Kompetenceudvikling i gymnasiet. Opgave fra modul 1, Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik/ 
Ledelse. DIG, januar 2001. 
30 Peter Dahler-Larsen: Den Rituelle Refleksion – om evalueringer i organisationer. Odense Universitetsforlag, 2001. 
31 Kurt Klaudi Klausen: Skulle det være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlige. Børsens Forlag A/S, 
2001. 
32 Vibeke Hansen: Human Ressource Management. Opgave fra modul 4, Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik/ 
Ledelse. DIG, juni 2002. 
33 Torben Beck Jørgensen og Preben Melander: Livet i offentlige organisationer. Institutionsdrift i spændingsfeltet 
mellem stat, profession og marked. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999. 
34 Vibeke Hansen: Strategisk Ledelse. Synopsis fra modul 5, Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik/ Ledelse. DIG, 
januar 2003. 
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en rolle; men med sin øgede brugerorientering orienterer gymnasiet sig også mod den responsive 

stat. 

For det tredje: Offentlige institutioner eksisterer i et særligt institutionelt arrangement, som Kurt 

Klaudi Klausen beskriver som værende konstitueret af et mix af rationaler35. Disse rationaler, der 

modsvarer ovenfor nævnte fire statsmodeller, er dominerende logikker og ordningsformer, der som 

vektorer i et kraftfelt trækker institutionerne i forskellige retninger: Det politiske rationale svarer til 

den suveræne stat, organiseringsrationalet til den autonome stat, markedsrationalet til den 

forhandlende stat og civilsamfundsrationalet til den responsive stat. Ovenover disse fire rationaler 

placerer Klausen det etiske rationale, der fungerer som medie for italesættelsen af de andre felter. 

For det fjerde: Det almene gymnasium har som udgangspunkt professionsbureaukratiet som 

organisationsform, og det er kendetegnet ved, at den primære koordinerende og sammenhængs-

skabende faktor er de universitetsuddannede gymnasielæreres faglige færdigheder og viden36. Som 

højtuddannede, indoktrinerede specialister har gymnasielærerne en høj grad af kontrol over deres 

eget arbejde, der udføres relativt uafhængigt af kolleger; men i tæt samarbejde med 

brugerne/eleverne. Professionsbureaukratiet trives bedst under komplekse; men samtidig stabile 

omgivelser, hvorimod den organisationsform, der passer bedst til komplekse og ikke-stabile 

omgivelser er Adhockratiet. Den primære koordinerende faktor i Adhockratiet er gensidig 

tilpasning i en netværkspræget organisationsstruktur, hvor selvregulering og værdiorientering er de 

overordnede styringsopfattelser. 

Som anført, mener jeg, at kommunikation er nøglen til at håndtere de tidstypiske dilemmaer i det 

organisatoriske spændingsfelt. En netværkspræget organisationsstruktur, som Adhockratiet og den 

fjerde decentraliseringsbølge tilsiger, kan ikke eksistere uden kraftig prioritering af samarbejde og 

kommunikation. Det er meningsløst at tale om responsivitet og brugerorientering uden 

kommunikation. Selvregulering og værdiorientering som styringsformer kræver refleksion og 

kommunikation, italesættelse af det etiske rationale. Katrin Hjort peger på, at gymnasiet må udvikle 

den professionelles kernekompetence kommunikativt med ”evnen til at etablere, formulere og 

præsentere faglig viden og professionelle vurderinger på nye måder, der kan vinde forståelse og 

anerkendelse i en forskelligartet og foranderlig verden”, fordi ”den enkelte institution i 

                                           
35 Kurt Klaudi Klausen: Skulle det være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlige. Børsens Forlag A/S, 
2001. 
36 Henry Mintzberg: Structure in Fives. Designing Effective Organizations. Prentice-Hall, 1983. 
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moderniseringsfeltet skal være i stand til at dokumentere – synliggøre, tydeliggøre, beskrive, 

begrunde, legitimere – sine aktiviteter37”. 

De elementer i Slagelse Gymnasium & HF-kursus’ symbolske og eksplicit tekstuelle 

kommunikation, som afhandlingens case undersøgelse har analyseret kan kun til en vis grad siges at 

håndtere tidstypiske dilemmaer. Skolens logo på artefaktniveauet og dimissionen som 

handlingssymbol på ritualniveauet gør det ikke. Man kan ikke håndtere samfundsmæssige 

dilemmaer med artefakter og ritualer gennem mytopoetisk tale. At sige, at det almendannende sigte 

som verbalt symbol direkte håndterer tidstypiske dilemmaer, er nok lige lovlig voldsomt; men den 

udvikling, der sker over tid, i forståelsen af begreberne faglighed og kompetence er påvirket af 

ændringer på samfundsplan. Håndtering forudsætter, for mig at se, en handling, der er eksplicit og 

instrumentel – med andre ord: værktøjstale. Blikket må derfor vendes mod årsskrifterne og 

værdigrundlaget. 

Med årsskrifterne kan man sige, at selvom deres hovedsigte ikke er at håndtere tidstypiske 

dilemmaer, gør de det lidt alligevel. Den selvregulering, eller det selvstyre om man vil, som den 

sidste decentraliseringsbølge og Adhockratiet har ført med sig, skaber øget fokus på 

ressourceanvendelsen, hvilket er et af årsskrifternes tre hovedtemaer. Det udviklingsarbejde, som er 

et andet af de tre hovedtemaer, og som undersøgelsen viser, at gymnasiet har problemer med at få 

til at slå igennem, handler faktisk primært om et øget lærersamarbejde – altså, at organisations-

strukturen er på vej til at blive mere netværkspræget. 

Værdigrundlaget er klar værktøjstale. Selvom undersøgelsen viser, at man fra gymnasiets side 

lægger mest vægt på det interne sigte, er der overordnet set tale om en eksternt, politisk initieret 

styringsform, som med begrundelse i både decentraliseringen og professionsbureaukratiets 

optagelse af elementer fra Adhockratiet tydeligt er en italesættelse af det etiske rationale. 

Slagelse Gymnasiums værdigrundlag er derfor dét element, der tydeligst kan siges både at være 

identitetsskabende selvkommunikation og udtryk for et forsøg på at håndtere tidstypiske dilemmaer. 

Det fungerer, som anført i et tidligere anvendt citat af Mogens Holten Larsen, som ”a simple yet 

effective framework guiding the organization in all its actions”. Den ramme, som værdigrundlaget 

opstiller, kan derfor opfattes som en paraplystrategi, der tilgodeser det forhold, som tidligere 

citerede Barney og Steward fremhæver, at ”highly diversified firms may have to create an OI 

                                           
37 Katrin Hjort: Moderniseringen af den offentlige sektor. Roskilde Universitets Forlag, 2001. 
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[Organizational Identity] that is defined in terms of moral philosophy – a statement about the right 

and wrong ways to behave in society and in a company38”. 

 

Konklusion 
Afhandlingen viser, at de elementer i Slagelse Gymnasium & HF-kursus symbolske og eksplicit 

tekstuelle kommunikation, som jeg har analyseret og fortolket udfra min case undersøgelse, i 

væsentlig grad fungerer som identitetsskabende selvkommunikation og i et vist omfang også kan 

ses som udtryk for et forsøg på at håndtere tidstypiske dilemmaer i det organisatoriske 

spændingsfelt. Det eneste element, der klart fungerer på begge måder, er værdigrundlaget, og derfor 

vil jeg afslutningsvis lægge min fokus her. En yderligere begrundelse for at fremhæve 

værdigrundlaget er, at dette dokument knytter an til afhandlingens undringspunkt: at gymnasiet er 

så lidt vant til at kommunikere om og til sig selv = at oplyse om og begrunde sin identitet både 

overfor omverdenen og overfor sig selv. Det gør Slagelse Gymnasium med sit værdigrundlag. 

Med værdigrundlaget i hånden er der mulighed for at udføre værdibaseret ledelse – en ledelsesform, 

der i øvrigt også har den fordel, at den er udviklet som et dansk koncept og er dermed ikke en 

managementteori, som er vandret til os fra den angelsaksiske verden. Faktisk er der en pointe i, at 

værdibaseret ledelse netop handler om ”ledelse” og ikke om ”management”. Verner C. Petersen 

mener, at værdibaseret ledelse er et alternativ til den regulering, styring og kontrol, der ligger i 

managementtankegangen39. Hvor management tager afsæt i eksplicit viden i form af kends-

gerninger, regler og algoritmer og udtrykte værdier i form af love, nedskrevne regler og etiske 

kodeks, mobiliserer værdibaseret ledelse et dybereliggende lag af tavs viden og tyste værdier. 

Petersen forklarer: ”Algoritmiske metoder er … ikke tilstrækkelige til at forklare, hvorledes 

problemer og beslutninger træffes”. Ved al ikke-triviel problemløsning og beslutningstagen spiller 

tavs viden, der demonstreres i en kunnen (manuelt og perceptuelt, kulturelt og socialt), en afgørende 

rolle. ”Ikke-algoritmisk problemløsning og beslutningstagen indeholder elementer af tavs viden og 

er formentlig vigtigere end eksplicit viden og algoritmiske metoder ved håndtering af større 

problemer og ikke rutineprægede beslutninger”. På tilsvarende måde bruger vi tyste værdier 

(overbevisninger, normer, fornemmelser og følelser) som grundlag for at tage stilling til små og 

                                           
38 Jay B. Barney and Alice C. Steward: Organizational Identity as Moral Philosophy: Competitive Implications for 
Diversified Corporations, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen: The Expressive Organisation. 
Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press, 2000. 
39 Verner C. Petersen: Ledelse med holdning – viljen til at ville, i: Verner C. Petersen og Mette Stuhr Lassen (red.): 
Værdibaseret ledelse – et alternativ til styring, regulering og kontrol? Dansk Industri, 1997. 
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store dilemmaer. ”Vi kan ikke formulere dem i ord og slet ikke i regler, men vi kan demonstrere dem 

i vores beslutninger og handlinger”. 

Netop fordi værdibaseret ledelse trækker på tavs viden og tyste værdier, er det ikke kun et 

spørgsmål om at have et eksplicit formuleret værdigrundlag, som Slagelse Gymnasium har det. Det 

afgørende bliver, som det også blev fremført i case undersøgelsens interview, hvordan det anvendes 

i praksis – både af ledelsen og af de fagprofessionelle lærere og af eleverne. Som Verner C. 

Petersen fremfører i den ovenfor citerede artikel, kan trykte ord og regler udmærket leve deres eget 

liv uden at være regulerende for nogens adfærd. Uskrevne værdier kan imidlertid kun eksistere i 

kraft af, at de i praksis anvendes af mennesker. Derfor kan man sige, at netop fordi Slagelse 

Gymnasiums værdigrundlag i så høj grad, som det er tilfældet, udtrykker reelle værdier, der knytter 

sig til organisationens identitetsforståelse, er der gode chancer for, at det vil kunne blive brugt til 

værdibaseret ledelse. Det springende punkt, bliver skueværdierne. 

Min sidste pointe skal dreje sig om kommunikation, fordi den handling, der skal få værdigrundlaget 

til at bære igennem, skal støttes og bæres frem af kommunikation. Igen med Verner C. Petersens 

ord: ”Der skal skabes historier, myter og fortællinger, der medvirker til at gøre det tydeligt for hver 

enkelt medarbejder, hvad det drejer sig om”. Hvis man anvender en kommunikativ, narrativ 

ledelsesstrategi, får værdigrundlaget retning ind i fremtiden. Gordon B. Shaw forklarer hvordan ved 

at fremdrage fortællingens fordele frem for algoritmisk punktopstilling: ”A narrative or strategic 

story takes advantage of what stories do best: they are more believable, they are more memorable, 

and they generate more enthusiasm …40”. Værdibaseret ledelse kommer dermed også til at dreje sig 

om fortælling om fremtiden, at skabe ordbilleder og forklare kultur. Det er det stof, som drømme er 

gjort af, og heri ligger visionen. ”We dream, not in bullet points, but in narratives”. 

                                           
40 Gordon B. Shaw: Planning and Communicating Using Stories, i: Majken Schultz, Mary Jo Hatch, and Mogens 
Holten Larsen: The Expressive Organisation. Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University 
Press, 2000. 
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Summary in English 
 
The title of this master dissertation is “Organization and Auto-communication”.  

The incentive for the master dissertation is that transparency has become a basic requirement for 

organizations, both because of external demands and internal needs for identification, and the 

presumption is that additionally communication about organizational identity may serve as strategic 

tools and narratives for the future. 

The aim is to investigate how elements in Slagelse Gymnasium & HF-kursus’ symbolic and 

explicit, textual communication may be interpreted as auto-communication creating organizational 

identity as well as attempts to respond to dilemmas in the organizational field of our times. 

The dissertation is centred around a case study of five elements in Slagelse Gymnasium & HF-

kursus’ symbolic and explicit, textual communication: 1) the 2000-2002 yearbooks, 2) the school’s 

basic set of values, 3) the general aim of the education, 4) the graduation ceremony, and 5) the 

school’s logo. 

The methods applied are a combination of ethnographic and text-based methods and semi-

structured interviews. 

The theoretical approach provides a functional and symbolic framework for defining organizational 

identity and explains auto-communication as the organization’s meta-communication about and to 

itself. 

The case study shows that the five elements are symbolic manifestations of identity that must de 

decoded to be understood by the outside world. Therefore they primarily function internally – as 

auto-communication that creates organizational identity. 

The dilemmas in the organizational field are explained by means of social science theory and the 

case study shows that the only element that truly may be seen as an attempt to respond to these 

dilemmas is the school’s basic set of values. 

The master dissertation concludes that Slagelse Gymnasium & HF-kursus’ basic set of values may 

serve as a strategic tool, because it both embodies the organization’s identity and responds to 

dilemmas in the organizational field. Therefore it meets the external as well as the internal demands 

for transparency. It epitomizes the organization’s origin, mission, and vision and may be used as a 

foundation for creating narratives for the future. 
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Bilag 1/a Interviewguider 
 
Spørgsmål til årsskriftet 
 
 
Hvad synes du om skolens årsskrift? 
 
Hvem er årsskriftet efter din mening skrevet til? 
 
Hvad, vil du sige, er årsskriftets funktion? 
 
(nutiden, fortiden eller fremtiden) 
 
Rektor siger i et af årsskrifterne, at vi har en god skole. Hvad mener du om det? 
 
(Er det sandt?) 
 
Et andet sted beskrives skolen som et sted, hvor man har det rart og kan deltage i mange 
aktiviteter. 
 
(Er det sandt?) 
 
Skolen prioriterer udviklingsprojekter. ”Det er vigtigt at skabe tid til udvikling”. 
 
(Er det sandt, at vi gør det?) 
 
Skolen prioriterer internationalt arbejde. ”Der skal være plads til andre aktiviteter end 
direkte fagundervisning”. 
 
(Er det sandt, at vi gør det?) 
 
Skolen er meget optaget af ressourceanvendelsen i.f.t. lærertimer, men især i.f.t. 
bygninger/byggeri. 
 
(Er det sandt, at vi er det?) 
 
Årsskrifterne skriver meget lidt om den egentlige faglige undervisning. Hvorfor er det sådan, 
tror du? 
 
(Forklarer vi det andetsteds – eller tager vi det for givet?) 
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Bilag 1/b Interviewguider 
 
Spørgsmål til gymnasiets værdigrundlag 
 
 
Hvad synes du om skolens værdigrundlag? 
 
Hvem er værdigrundlaget rettet til? 
 
Hvordan forestiller du sig, at det skal bruges i praksis? 
 
Er det sandt, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus er ”en skole, hvor faglighed og kompetence 
er i centrum” 
 
(Kan du forestille dig, at der kunne være nogen (elever, lærere, ledelse), der har noget imod denne 
værdi og ikke arbejder aktivt for den?) 
 
Er det sandt, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus er ”en skole, hvor der satses på udvikling 
og samarbejde”? 
 
(Kan du forestille dig, at der kunne være nogen (elever, lærere, ledelse), der har noget imod denne 
værdi og ikke arbejder aktivt for den?) 
 
Er det sandt, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus er ”en skole, hvor demokrati og 
medindflydelse er i centrum”? 
 
(Kan du forestille dig, at der kunne være nogen (elever, lærere, ledelse), der har noget imod denne 
værdi og ikke arbejder aktivt for den?) 
 
Er det sandt, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus er ”en skole, hvor der er åbenhed, dialog og 
gensidig respekt, også i forhold til religiøs, etnisk og politisk baggrund”? 
 
(Kan du forestille dig, at der kunne være nogen (elever, lærere, ledelse), der har noget imod denne 
værdi og ikke arbejder aktivt for den?) 
 
Er det sandt, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus er ”en skole, hvor alle udviser ansvarlighed 
og engagement”? 
 
(Kan du forestille dig, at der kunne være nogen (elever, lærere, ledelse), der har noget imod denne 
værdi og ikke arbejder aktivt for den?) 
 
Er det sandt, at Slagelse Gymnasium & HF-kursus er ”en skole med ressourcebevidsthed og 
ansvarlighed overfor det fysiske miljø”? 
 
(Kan du forestille dig, at der kunne være nogen (elever, lærere, ledelse), der har noget imod denne 
værdi og ikke arbejder aktivt for den?) 
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Bilag 1/c Interviewguider 
 
Spørgsmål til det almendannende sigte 
 
 
Hvad siger det dig, at gymnasiet har et almendannende sigte? 
 
(Hvilket indhold lægger du i det?) 
 
Hvor, mener du, dette indhold kommer fra? 
 
(Hvem/hvad har givet gymnasiet dette indhold?) 
 
Hvorfor er dette mål efterstræbelsesværdigt? 
 
(Hvorfor er der, efter din mening, en så stor del af ungdommen, der vælger at tage en almen 
gymnasial uddannelse?) 
 
Hvad eller hvem opfatter du som hjælpere/muligheder til at nå dette mål? 
 
(Mennesker, metoder/form, indhold) 
 
Hvad eller hvem opfatter du som modstandere/blokering? 
 
(Mennesker, metoder/form, indhold) 
 
Hvem opfatter du som modtagere af almendannelsen? 
 
(Snævert set/bredt set) 
 
Hvordan signalerer vi som skole det almendannende sigte? 
 
(Internt/eksternt) 
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Bilag 1/d Interviewguider 
 
Spørgsmål til dimissionen 
 
 
Hvad tænker du, når du overværer den årlige dimission? 
 
Hvordan tror du, at eleverne oplever det? 
 
Hvad tror du, at dimissionen betyder for forældrene? 
 
Hvad synes du, at skolen signalerer med den ramme, vi sætter om dimissionen? 
 
(Indmarch, musikalske indslag, fællessang, blomsterudsmykning, gæster, forældre, jubilarer) 
 
Hvad indeholder en god rektortale til dimittenderne? 
 
(Noget om fortiden/fremtiden, litterære citater, ungdomsemner, livsfilosofi) 
 
Hvad er en god tale fra Elevrådet? 
 
Hvad synes du, ceremonien med uddeling af eksamensbeviser signalerer? 
 
(Navns nævnelse, rektoralt håndtryk, lykønskning, klapsalver) 
 
Hvad synes du, skolen signalerer med den årlige legatuddeling? 
 
(kriterier for legattildelingen) 
 
I hvilket omfang synes du, at skolen udtrykker sin identitet ved dimissionen? 
 
(Til forskel fra andre skoleformer, i forhold til dagligdagen) 
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Bilag 1/e Interviewguider 
 
Spørgsmål til logo 
 
 
Hvad synes du om skolens logo? 
 
(Konkret/æstetisk) 
 
Hvordan tror du, logoet fungerer internt for lærerne – og for eleverne? 
 
(Historisk/anden betydning) 
 
Hvordan tror du, omverdenen ser på logoet? 
 
(Branding) 
 
Kunne logoet tilhøre en anden organisation? 
 
(En folkeskole, teknisk skole, handelsskole, en ikke-skole) 
 
Hvis logoet opfattes som et varemærke, hvad siger det så? 
 
(Eksempler på varemærker, der fungerer sådan) 
 
Fortolkning af logoet? 
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Bilag 2. Årsskrifterne 2000-2002 
 

Årsskrifternes hovedlinje 

Årsskrifterne er bygget op over en tredelt model, der er den samme hvert år. Første del består af 

praktiske oplysninger: hvem er vi, og hvor bor vi; klasselister over studenter og Hf’ere, der 

dimitterede året før; fortegnelse over dimitterende elever, der har fået legater; fortegnelse over 

skolebestyrelsens medlemmer; fortegnelse over skolens ansatte med billede, navn, adresse m.v. 

Anden del består af to rektorale skrifter: rektors velkomst til det nye skoleår til skolens ansatte, 

gamle og nye elever og rektors beskrivelse af skolens indsatsområder og væsentligste udfordringer i 

forgange år, samt disses betydning for det kommende skoleår. Tredje del består af et antal artikler, 

der er skrevet af elever eller lærere på skolen, samt skolens dagbog, der i stikordsform nævner det 

forgange års særlige begivenheder. 

 

Hovedtemaerne i artiklerne 

Rektors velkomst / 

• Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen 

• Ny løn og lokal forhandling af arbejdstid. 

• Integration af IT i undervisningen. 

• Projektarbejdsformen.  

• Introduktionsindsats. 

• Om- og tilbygning, plus renovering. 

* Udveksling – Deltagelse i europæisk ungdomsparlament – Den historiske dimension i 

kemiundervisningen * Slagelse Gymnasiums lærere – Idrætsåret – Det naturvidenskabelige 

Comenius projekt – Deltagelse i A-olympiaden * Skolen og IT – Projektarbejde – Sprogassistent – 

Comenius projekt om nye undervisningsmetoder – Gæsteeleverne som international dimension. 

 

Motiver/begrundelser 

• Den nye bekendtgørelse. 

• Den nye overenskomst. 

• IT har fået en mere og mere fremtrædende plads i samfundet og i gymnasieskolen og skal 

ifølge bekendtgørelsen integreres i alle fag. 
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• Aftagerinstitutioner og erhvervsliv siger, at det er vigtigt at kunne samarbejde og indgå i 

forskellige arbejdsformer. 

• Selvoplevet øget behov for introduktion af arbejdsformer og -metoder til nye elever. Flere 

og flere elever har problemer med at tilegne sig nødvendige faglige og adfærdsmæssige 

studievaner. 

• Opfyldelse af de indholds- og pladsmæssige krav, som en moderne undervisning stiller. 

 

Budskabet i artiklerne 

Skolen fylder en stor del af elevernes tilværelse – eleverne udvikler deres identitet og bliver mere 

bevidste om hvem de er og hvad de vil – skolens stiller krav til eleverne – engagement i andre 

skoleaktiviteter giver rigdom og inspiration – skolens igangsætter spændende initiativer med 

henblik at gøre en god skole endnu bedre / 

• Der skal være plads til andre aktiviteter end direkte fagundervisning, samtidig med at 

årsnormen opnås og der skabes mulighed for større variation i undervisningen. 

• Stor lærer- og elevmodstand mod den nye overenskomst. Det er vigtigt at skabe tid til 

udvikling og fortsætte arbejdet med udviklingsprojekter. 

• Forstærket indsats omkring lærerefteruddannelse i IT.  

• Projektarbejdsformen indføres i 1.g, 1.hf og 2.g. 

• Ressourceallokering til lærersamarbejde og øget vejledning i 1. klasserne. Håb om at skabe 

et bedre studiemiljø i klasserne og et større fagligt udbytte og et rarere arbejdsmiljø. 

• Kvaliteten af de om- og tilbyggede lokaler er øget; de nye undervisningsformer er 

pladskrævende. Ønske om at ligge på den af amtet fastsatte klassekapacitet, tingene ellers 

ikke fungerer. 

* Man lærer meget af udveksling, oplever mange spændende ting og etablerer gode forbindelser i 

den fremmede kultur – Danske gymnasieelever argumenter godt for at gå ubureaukratiske veje og 

dette høster anerkendelse i udlandet. – Den historiske dimension kan bibringe en forståelse af at 

naturvidenskabelig viden ikke er eviggyldige sandheder. * Lærerne er veluddannede og engagerede 

i faglighed og demokrati. – Idræt er et mangefacetteret fag med stor indenlands og udenlands 

aktivitet – Skolens elever arbejder målrettet, med stor selvstændighed og initiativ. Samarbejde med 

kolleger fra andre lande er fagligt givende, og venskaber knyttes. – Danske elever udnytter tiden 

effektivt og opnår gode resultater, som de selv er tilfredse med; men der er også plads til sjov og 

ballade. * Målet med IT-indsatsen er faglig udvikling og at øge elevernes kompetencer. – 
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Projektarbejdsformen styrker elevernes ansvarsfølelse, gør dem mere selvstændige og øger deres 

evne til samarbejde. Arbejdsformen gør eleverne bedre rustet til at til at begå sig på de videregående 

uddannelser og i erhvervslivet. - Slagelse Gymnasium er ikke bare en skole, men også et sted hvor 

man har det rart og kan deltage i mange aktiviteter. – Et internationalt lærersamarbejde skaber en 

nyttig bevidstgørelsesproces, fordi man skal forklare, hvorfor man gør tingene. Det sætter en 

international bevidsthed på dagsordenen. Det giver en personlig gevinst i form af øget viden om 

andre kulturer og samfundsforhold. – Gæsteeleverne giver skolen et internationalt pust udefra og 

kan give et ekstra incitament til undervisningen. 
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Bilag 3. Værdigrundlaget 
 
Værdigrundlag for Slagelse Gymnasium & HF-kursus 
 
Skolens fælles værdigrundlag 
 

• En skole, hvor faglighed og kompetence er i centrum 
• En skole, hvor der satses på udvikling og samarbejde 
• En skole, hvor demokrati og medindflydelse er i centrum 
• En skole, hvor der er åbenhed, dialog og gensidig respekt, også i forhold til religiøs, etnisk 

og politisk baggrund 
• En skole, hvor alle udviser ansvarlighed og engagement 
• En skole med ressourcebevidsthed og ansvarlighed overfor det fysiske miljø 

 
Værdigrundlaget i praksis 
 
Undervisning 
 
Undervisningen er baseret på faglighed, kompetenceudvikling og samarbejde, og bygger på 
gensidig tillid og respekt 
 

Eleverne: 
 

• Er forberedte 
• Er aktivt deltagende 
• Er seriøst arbejdende og giver arbejdsro til alle 
• Er ansvarlige og overholder mødetider og tidsfrister 
• Viser respekt for andre 
• Bidrager til et godt socialt og psykisk klima 
• Giver og modtager kritik på en konstruktiv måde 
• Lytter til andre, når de har ordet 
• Er villige til at indgå i varierende arbejdsformer – herunder brug af IT 
• Deltager i en seriøs drøftelse af undervisningens indhold og form med hinanden og læreren 
• Indgår i elevsamarbejde i forskellige sammenhæng 

 
Lærerne: 

 
• Er garanter for det faglige niveau i undervisningen 
• Tilrettelægger undervisningen på en pædagogisk hensigtsmæssig måde 
• Inddrager så vidt muligt alle i undervisningen 
• Sikrer arbejdsro til alle 
• Koordinerer elevernes arbejdsbyrde med de andre lærere 
• Bidrager til et godt socialt og psykisk klima 
• Respekterer alle elever 
• Giver mulighed for, at alle bliver hørt 
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• Drøfter den enkelte elevs standpunkt, indsats og udvikling i en personlig samtale 
• Varierer undervisningsformer og inddrager IT i forskellige sammenhænge 
• Jævnligt foretager en evaluering af undervisningens indhold og form med eleverne 
• Deltager i faglig og pædagogisk udvikling 
• Indgår i lærersamarbejde i forskellige sammenhænge 

 
Arbejdsmiljø 
 
På skolen arbejdes der for at inddrage personale og elever i et fælles ansvar for et godt fysisk– og 
psykisk arbejdsmiljø samt ressourcebevidsthed i hverdagen 
 

• Med udgangspunkt i periodiske arbejdspladsvurderinger udpeges fokusområder, hvor der 
skal gøres en særlig indsats. Denne indsats organiseres af skolens ledelse, men udføres i 
samarbejde med medarbejdere og elever 

• Generelt arbejder vi for et arbejdsmiljø, der virker befordrende for glæde, samarbejde og 
personlig udvikling for alle skolens medarbejdere og elever 

• Konkret lægger vi vægt på at være bevidst om den enkelte medarbejder /elevs ansvar for det 
fælles arbejdsmiljø 

 
Miljøforhold 
 

• Som en skole med ca. 900 elever og 120 ansatte har vi et betydeligt energi- og 
ressourceforbrug og en stor affaldsproduktion. Ligesom andre virksomheder bør vi gøre en 
indsats for at mindske vores miljøbelastninger mest muligt 

• Som skole har vi en god mulighed for at påvirke til at tænke og handle miljørigtigt 
• På samme måde har vi mulighed for at udbrede kendskab til tankegangen om bæredygtig 

udvikling, samt redskaber til og viden om hvordan man kan handle bæredygtigt i hverdagen 
 
Skolen vil derfor: 

• Skabe grundlag for at den enkelte medarbejder og elev kan udvikle sin miljøbevidsthed 
• Opprioritere miljøhensyn ved indkøb 
• Arbejde for at mindske mængden af affald 
• Anvende bæredygtige produkter og arbejdsmetoder ved nybyggeri og bygningsrenovering 
• Arbejde for at nedbringe skolens energiforbrug ved at udarbejde årlige opgørelser over 

energitilstanden 
 
Skolens forhold til omverdenen 
 
Generelt har skolen en ”åben dør” politik overfor omverdenen 
 

• Skolen er åben for forældre og andre og har arrangementer, som giver indblik i skolens liv 
og arbejde 

• Samarbejdet med forældregruppen er præget af dialog og gensidig respekt og varetages via 
forældrerepræsentation i skolens bestyrelse, ”Åbent Hus” arrangement for nye elever og 
forældre, forældreaften for 1.g og 1.hf forældre, samt lærerkonsultationer 

• Skolens ledelse prioriterer samarbejdet med virksomheder og institutioner, således at det 
styrker fagligheden og kompetenceudviklingen for både elever og ansatte 
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• Skolens ledelse samarbejder aktivt med det politiske niveau med det formål at styrke 
skolens medindflydelse og udvikling 

• Hjemmesiden informerer om skolen på linje med årsskriftet, ”Nyt fra Slagelse Gymnasium 
og HF-kursus”, ABC’en, samt andre publikationer 

 
Samværsformer 
 
Alle, elever og ansatte, skal behandle hinanden med respekt og være åbne for andres meninger. Det 
gælder på skolen såvel som udenfor skolen 
 

• Skolens ledelse skaber rammer for en demokratisk, åben og gennemskuelig 
beslutningsproces for både elever og ansatte 

• Fællesaktiviteter skal understøtte skolens værdigrundlag 
• Alle på skolen skal vise ansvarlighed for hinanden og de fysiske omgivelser 
• Alle skal udvise en adfærd, så arbejdet kan udføres på den bedst tænkelige måde 
• Vi skal behandle de fysiske rammer således, at de ikke lider overlast 

 
Det betyder f.eks. 

• At vi kun ryger i de dertil angivne områder og bruger askebægre 
• At vi ikke drikker øl, vin og spiritus eller indtager andre rusmidler i skoletiden 
• At vi rydder op efter sig og bruger affaldsspandene 
• At vi sørger for at sætte stole op efter hvert modul 

 
Personalepolitik 
 
Personalepolitikken baseres på åbenhed og samarbejde 
 

• Skolens ledelse vil sørge for en tilrettelæggelse af de ansattes efteruddannelse, så den tager 
hensyn til skoleudviklingen, og også så den falder i tråd med personlige ønsker 

• Ledelse og lærere arbejder med fælles udviklingstemaer, f.eks. i form af fælles pædagogiske 
arrangementer og lærersamarbejde 

• Skolens ledelse tilrettelægger beslutningsprocessen, således at den er åben og sikrer 
medbestemmelse, medindflydelse og medansvar for skolens ansatte 

• Skolens ledelse tilrettelægger arbejdet, således at der kan udvikles et godt samarbejdsklima 
til fremme af arbejdsglæden og skoleudviklingen 

• Ledelsen udmønter personalepolitikken, således at der skabes udviklingsmuligheder såvel 
menneskeligt som fagligt og pædagogisk for den enkelte ansatte 

 
Værdigrundlaget evalueres hvert andet år; første gang i 2005. 
 
 

Tilsluttet på Pædagogisk Råds møde d. 1.4.2003 
og på møde i skolebestyrelsen d. 9.4.2003 
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Bilag 4/a Brev 
 
Kære … 
 
Først vil jeg sige tak for, at du vil tage dig tid til at lade dig interviewe i forbindelse med min 
masterafhandling. Som aftalt finder interviewet sted d. … kl. …
 
Masterafhandlingen er den afsluttende opgave på et 3-årigt studium til master i 
Gymnasiepædagogik/Ledelse under Dansk Institut for Gymnasiepædagogik ved Syddansk 
Universitet Odense. Afhandlingen skal afleveres medio juli og forsvares ved en mundtlig eksamen 
medio august 2003.  
 
Emnet for opgaven er ”gymnasiets identitetsskabende selvkommunikation”, og til undersøgelse af 
dette anvender jeg Slagelse Gymnasium & HF-kursus som case. Undersøgelsens resultater vil jeg 
relatere til organisations- og tidstypiske dilemmaer. 
 
Casen er dels bygget om omkring en (tekst)analyse af skolens værdigrundlag og årsskrifterne fra 
2000-2002, og dels som interview med repræsentanter fra fire persongrupperinger på og omkring 
skolen: en ledelsesrepræsentant, en lærerrepræsentant, en elevrepræsentant og en repræsentant fra 
skolens bestyrelse. 
 
Formålet med interviewet er at få dine personlige oplevelser og vurderinger af gymnasiets 
kommunikation om og til sig selv. 
 
Interviewet vil fokusere på fem temaer - både symbolske udtryk for identitet: 

• Gymnasiets logo 
• Dimissionsceremonien 
• Det almendannende sigte 

- og eksplicitte, tekstuelle udsagn: 
• Gymnasiets værdigrundlag 
• Gymnasiets selvbeskrivelse i årsskrifterne fra 2000-2002 

 
Interviewet optages på bånd, og der laves efterfølgende en båndudskrift, som anvendes i forbindelse 
med afhandlingen. Båndudskriften er kun tilgængelig for mig, og den fremsendes til dig til 
godkendelse og evt. kommentarer. 
Du er sikret anonymitet og vil ikke blive citeret med navn, men kun med stilling (leder, lærer, elev, 
bestyrelsesmedlem). 
 
Du får naturligvis tilsendt et eksemplar af afhandlingen, når den foreligger. 
Jeg glæder mig meget til at interviewe dig. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Vibeke Hansen / 13.5.2003 
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Bilag 4/b Brev 
 

Slagelse d. 30.5.2003 
 
 
 
Kære … 
 
 
Vedlagt her er udskrifterne af de 5 del-interview, som vi lavede d. … 
 
Ved transskriptionen har jeg gengivet vores samtale så præcist som muligt – under hensyntagen til 
meningen i de enkelte udsagn. Derfor er der f.eks. skrevet mere i hovedsætninger, end det egentlig 
fremgår af interviewet, hvor mange sætninger ”forlænges” med ”og”, ligesom en del småord, der 
decideret tilhører talesproget ikke er medtaget. 
 
Jeg vil bede dig kikke transskriptionen igennem og strege ud eller tilskrive rettelser de steder, hvor 
meningen ikke er klar. (Enkelte steder var der problemer med at høre på båndet, hvad der præcist 
blev sagt, så det kan godt være, at meningen har været en anden her og der). 
 
Som før nævnt, bliver interviewet anvendt til citatbrug, og du er sikret anonymitet og vil figurere 
som ”leder/lærer/elev/bestyrelsesmedlem” i min afhandling. Derfor vil passager, der kan afsløre din 
identitet ikke blive brugt. 
 
Hvis der er usikkerhed om noget af dette, må du endelig sige til. Du kan bare aflevere papirerne til 
mig på skolen, når du har set dem igennem og rettet, hvad du måtte synes. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Vibeke Hansen 
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