
IV. Evaluering og videnskabelse

– om nye styreformer og professionalisering af lærerne

Af Katrin Hjort

0. Først er det utænkeligt – bagefter kan det ikke tænkes 
anderledes!

Til den danske gymnasiereform 2005 knyttede der sig mange for-
håbninger om professionalisering af lærerne. Samarbejde på tværs 
af fag, fælles planlægning af elevernes studieforløb og systematisk 
evaluering skulle give anledning til at udvikle viden og kompetencer 
blandt lærerne og øge deres ansvarlighed over for elevernes samlede 
læring og kompetenceudvikling. Denne artikel sætter fokus på begre-
bet evaluering, som det optræder i reformens styringsdokumenter, og 
stiller spørgsmålet om, hvilken form for viden, de nye evaluerings-
procedurer skaber, hvilke magtrelationer, de repræsenterer, og hvilke 
muligheder for gymnasielærernes professionalisering, de rummer.

En central dagsorden bag den nye danske gymnasiereform, der 
trådte i kraft i 2005, var professionalisering af gymnasiets lærere. En 
væsentlig ambition var at bryde med »den privatpraktiserende lærer«, 
der bag egen lukket klasseværelsesdør kun følte sig forpligtet på at 
formidle sine egne fag, til fordel for professionelle lærerteams, der 
er i stand til at udvikle viden på tværs af fagene og tage ansvar for 
elevernes samlede læring og kompetenceudvikling. (Damberg et al. 
2006) Den forskning, der har fulgt de forsøgs- og udviklingsprojekter, 
der i regi af »Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddan-
nelser« forberedte reformen, har da også fremhævet, at en væsentlig 
sideeffekt ved forsøgsarbejdet har været »professionaliseringsgevin-
sten« – at lærerne styrkede deres kompetencer til at begrunde, styre 
og udvikle deres egen undervisning. (Borgnakke & Raae 2004) 
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I dag, 2 år efter reformens ikrafttrædelse, er det på tide at adres-
sere spørgsmålet om, hvorvidt ikke kun forsøgene, men også selve 
reformen faciliterer professionaliseringsprocesserne blandt gymna-
siets lærere. Denne artikel, der bygger på nogle af resultaterne fra 
det SHF-finansierede forskningsprojekt »Gymnasiereform 2005«, 
fokuserer på begrebet evaluering, som det optræder i de mange 
styringsdokumenter, der er udformet i forbindelse med reformen.1 
Med reformen lanceres eller formaliseres en lang række nye evalue-
ringsprocedurer i gymnasiet, og spørgsmålet er, hvilke nye former 
for viden og styring, der kan udvikles i forbindelse med disse pro-
cedurer, og hvad det i forlængelse heraf kan komme til at betyde for 
lærernes muligheder for, hvad der i professionsteoretisk forstand 
kan defineres som professionel udvikling? Hvad betyder reformen 
for gymnasielærernes muligheder for at fastholde og udbygge de 
vidensbastioner, de har bygget deres beskæftigelse på? Hvad betyder 
reformen for lærernes kompetence til at styre – planlægge, udføre 
og evaluere – deres eget arbejde, herunder udfolde et professionelt 
skøn i undervisningssituationen? Og hvad betyder reformen for gym-
nasielærernes professionelle legitimitet og gymnasieskolens sociale 
anerkendelse i samfundet? (Abbott 1988, Goodson & Hargreaves 
1996, Hjort 2005, 2006 a)

Den teoretiske optik i denne analyse af evalueringsbegrebet i 
styringsdokumenterne er diskursanalytisk og inspireret af Niko-
las Rose’s og Mitchells Dean’s britiske governmentalitystudier fra 
1990erne (Foucault 1977, 1978/91, 1980, 1982, Rose a/b 1999, Dean 
1999). Det empiriske materiale, der har været genstand for ana-
lysen, er de 16 lag af styringsdokumenter, der dels er produceret 
centralt politisk og administrativt (love, bekendtgørelser, vejled-
ninger, ministerielle planer og politikker), dels produceres lokalt på 
skolerne (studieplaner, undervisningsbeskrivelser, studierapporter, 
kvalitetsudviklingssystemer).2 

Analysen vil vise, hvordan begrebet evaluering i dokumenterne 
italesættes inden for de fire forskellige diskurser, vi i forsknings-
projektet har benævnt henholdsvis kanondiskursen, projektdiskursen, 
kompetencediskursen og resultatdiskursen. (Bøje et al. 2006a) De fire 
diskurser giver hver deres bud på, hvad der skal evalueres af hvem, 
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hvordan og hvorfor, dvs. de repræsenterer med Dean (2001) fire for-
skellige praksisregimer – fire konkurrerende bud på, hvad det er for 
en viden, det er relevant i forbindelse med styringen af gymnasiets 
arbejde, og hvad denne viden skal bruges til. Overordnet kan der 
dog i reformdokumenterne over tid konstateres en forskydning fra 
evaluering forstået som intern summativ evaluering, hvor eleverne 
får karakterer i traditionel forstand over intern og ekstern formativ, 
dialogisk eller udviklingsorienteret evaluering til ekstern summativ 
evaluering eller måling af skolernes (og lærernes?) resultater. (Biggs 
2003) 

Vidensmæssigt lægger reformens evalueringsregimer op til ab-
strahering, rationalisering og eksternalisering af retten til at definere, 
hvad der skal anses som (relevant)viden om gymnasiet. Gymnasie-
lærernes erfaringsbaserede viden om undervisningen og eleverne 
skal suppleres eller erstattes af et vidensgrundlag, der skal kunne 
formuleres verbalt, hvis anvendelse kan dokumenteres skriftligt, 
og hvis effekter kan påvises numerisk. Evalueringerne skal syste-
matiseres og dokumenteres, så det i sidste instans bliver muligt at 
måle gymnasieuddannelsens effektivitet og rentabilitet. Kontekstaf-
hængig eller specifik viden udfordres således af krav om ideelt set 
kontekstuafhængig eller generaliserbar viden italesat inden for en i 
stigende grad instrumentel eller mål-middelorienteret diskurs. Fra 
»tavs viden« over tale og tekst til tal. (Wenger 1998, Dreyfus & Dreyfus 
1999, Schön 2001, Moos et al. 2005). Her er tale om bestræbelser på 
en ny form for videnskabeliggørelse af det vidensmæssige grundlag 
for gymnasiets arbejde, der kan betyde en ny form for akademisering 
af gymnasiets lærere, men der lægges også op til en ny form for 
effektivisering i form af rationalisering og intensivering af lærernes 
arbejde og til en ny form for eksternalisering af retten til at definere, 
hvad der er vigtigt ved gymnasieskolens virke – og dermed også, 
hvad der er vigtigt at vide om gymnasiet. 

Styringsmæssigt kan disse forskydninger beskrives som en tight-
loose-tight bevægelse, hvor der fra centralt politisk hold meldes ud 
med en række krav til evaluering, som det overlades til de decentrale 
aktører selv at udmønte som selv-evalueringsprocedurer, hvorefter 
der politisk og økonomisk strammes op omkring nogle få centralt 
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definerede evaluerings- eller konkurrencekriterier. (Fiske & Ladd 
2000) I forbindelse med reformen bliver gymnasieskolerne selv 
ansvarlige for at udforme og iværksætte omfattende og ofte kom-
plicerede evalueringsprocedurer internt på elev-, undervisnings- og 
skoleniveau og i forhold til eksterne interessenter, brugere og af-
tagerinstitutioner. I sidste instans skal skolerne imidlertid under alle 
omstændigheder vurderes, konkurrere og antagelig finansieres på 
grundlag af tre enkle kriterier: Elevernes studentereksamenskvotien-
ter, gennemførselsprocenterne på skolen og overgangsfrekvenserne 
til videregående uddannelse.3 Samlet kan man tale om udviklingen 
af, hvad Nikolas Rose og Mitchell Dean betegner som den avancerede 
liberalisme – den særlige moderne form for governmentality, »styring 
af styring« (Foucault 1978/1991), hvor centralstyring sammenkobles 
med selvevaluering og selvstyring på måder, hvor de enkelte  aktørers 
frivillige involvering er forudsætningen for (re-)etableringen af et 
cen tralperspektiv. (Dean 1999)

Hvis man vil forklare denne bevægelse, kan det ske på flere må-
der. Bevægelsen kan forklares »oppefra« i relation til overnationale 
og nationale uddannelses- og velfærdspolitiske strategier. Gymnasiere-
formens kompetencediskurs er tæt knyttet til Bologna- og Lissa-
bonprocessernes bestræbelser på at integrere de europæiske ud-
dannelsessystemer, mens resultatdiskursen især kobler til OECDs 
uddannelsesanbefalinger og den internationale School Effectiveness 
bevægelse, dvs. til de neoliberale uddannelsesstyringsstrategier, der 
forbinder politisk, pædagogisk og økonomisk styring via de såkaldte 
accountabilitysystemer. (Evetts 2003, Steensen 2006, Rahbek Schou 
2006, Hjort 2006 c) I en national kontekst er reformen af gymnasie-
skolen ét led i transformationen af den klassiske danske velfærdstat 
til en markeds- eller konkurrencestat, hvor forbrugerens frie valg 
af public service spiller en central rolle, og hvor uddannelse bliver 
set som en social investering, som skatteyderne med demokratisk 
legitimitet kan kræve at få dokumentation for kan betale sig. (K. 
Pedersen 2006)

Men gymnasiereformen kan også forstås »nedefra« som et spørgsmål 
om, at en lang række lokale aktører – i og omkring skolerne – løbende 
har forholdt sig til, hvad de har set som »gymnasiets problem«, og 
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hvor de har forsøgt at etablere løsninger, de har kunnet opleve som 
meningsfyldte og konstruktive i hverdagen inden for netop deres 
sociale og kulturelle kontekst. Derfor kan gymnasiereformen også 
beskrives som en differentieret og differentierende proces. Reform-
arbejdet gribes an på varierende vis på de forskellige skoler – og 
får forskellige konsekvenser for forskellige skoler, lærere og elever. 
Samlet kan reformen imidlertid forstås som en proces, der gradvist 
producerer sin egen fornuft og sine egne nødvendigheder. Hvad 
der ved reformprocessens start var utænkeligt, bliver efterhånden 
umuligt at tænke uden. 

Med hensyn til spørgsmålet om professionalisering, sætter refor-
men nye betingelser for gymnasielærernes bestræbelser for at posi-
tionere sig – og blive positioneret – som professionelle subjekter. Inden 
for den valgte teoretiske optik kan det imidlertid ikke på forhånd 
anses for givet, hvorvidt der bliver tale om professionaliserings- 
 eller deprofessionaliseringsprocesser. Tværtimod er antagelsen, at 
reformprocessen opridser et nyt konflikt- eller kampfelt mellem 
konkurrerende interesser og rationaler – og dermed også åbner et 
nyt forhandlingsrum eller strategisk spillerum, hvor udfaldet bl.a. 
vil afhænge af gymnasielærerne selv. 

Som analysen vil vise, så kan udviklingen af nye styringsviden-
skaber betyde en devaluering af gymnasielærernes eksisterende faglige 
og undervisningsmæssige viden og anfægte deres status, herunder 
bane vejen for nye faggruppers indtog i gymnasieskolen. Men for-
andringerne kan også muliggøre – eller måske snarere nødvendiggøre 
– nye former for akademisering af lærerne. Ikke nødvendigvis inden 
for de faglige emner – her har de danske gymnasielærere allerede en 
akademisk uddannelse – men inden for områder som videnskabs-
teori/forskningsmetoder, pædagogik/didaktik og organisation/
ledelse. De nye rationaliserings- og effektiviseringsbestræbelser 
kan lægge op til intensivering af arbejdspresset og dekvalificering i 
form af bureaukratisering af undervisnings-organiseringen og stan-
dardisering af undervisningsudøvelsen. Men situationen kan også 
muliggøre eller nødvendiggøre en yderligere specialisering – at gym-
nasielærerne udvikler og udvider deres særlige ekspertkompetence 
med hensyn til tilrettelæggelse af læreprocesser for unge. Og endelig 
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kan gymnasieskolernes nye orientering mod kommercielle og pro-
duktivitetsmæssige kvalitetsstandarder betyde delegitimering, dvs. 
anfægte gymnasiets etiske og sociale begrundelse som dannelses- og 
uddannelsesinstitution – men også betyde nye bestræbelser på de-
mokratisering af centrale dele af de danske ungdomsuddannelser. 

Afgørende for udfaldet vil blive, hvorvidt gymnasielærerne samlet 
bliver i stand til at forholde sig til gymnasiereformen på måder, der 
ikke unuanceret reproducerer et sort/hvidt billede af reformen som 
god eller dårlig, fremskridt eller tilbagegang, men som indebærer en 
realistisk konfrontation med de muligheder og trusler, den rummer, 
og en seriøs refleksion over styrker og svagheder forbundet med de 
forskellige måder, hvorpå den kan håndteres. 

Men det vil også blive betydningsfuldt, hvilke alliancer gym-
nasie lærerne bliver i stand til at skabe – med andre ansatte i de 
forandringsprægede danske velfærdsstat, med »brugerne«, elever 
og forældre og med andre demokratisk indstillede politiske kræf-
ter, nationalt og internationalt. Umiddelbart er det jo relevant at 
spørge, om professionsinteresser er interessante for andre end de 
professionelle selv? Er professioner altid gode, og er professiona-
lisering altid godt? Professioner kommer og går i takt med histo-
riske forandringer. (Abbott 1988) Er det nogen ulykke, hvis de 
danske lærere ikke bliver professionelle i fremtiden, eller er profes-
sionelle lærere en forudsætning for et velfungerende og demokra-
tisk uddannelsessystem? 

Inden analyse og diskussion, dog først en præsentation af artiklens 
centrale begreber og teoretiske optik.

1. Governmentality og gymnasiereform

1.1 Konkurrerende professionsdefinitioner 
Eftersom denne artikel omhandler professionalisering af gymna-
sielærerne, må et relevant afsæt for analysen være en definition af 
professionsbegrebet. Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt gymna-
sielærerne professionaliseres eller deprofessionaliseres i forbindelse 
med reformen afhænger bl.a. af valget af professionsdefinition. 
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I debatterne omkring gymnasiereformen har der konkurreret 
flere forskellige professionsforståelser, hvoraf den ene er den pro-
fessionsteoretisk funderede definition, der er refereret til ovenfor. 
I professionsteoretisk forstand er professioner faggrupper, der har 
tilkæmpet sig et særligt vidensbaseret beskæftigelsesmonopol, auto-
risation4 som har erobret en relativ autonomi, retten og pligten til at 
styre deres eget arbejde, herunder træffe et professionelt skøn eller 
udfolde professionel dømmekraft, og som har erhvervet sig en særlig 
social eller etisk legitimitet, så de som professionsrepræsentanter 
opleves som troværdige eller autentiske i deres bekendelse til »sagen« 
og »klientens bedste interesse«. (Hjort 2005, 2006 a)5 

Et professions
eksternt  perspektiv 
på  professioner:

Et professions
internt perspektiv 
på professionalisme:

Et professiona li se
rings per spektiv:

Et ledelses 
per spektiv på 
 professionelle:

Autorisation VIDEN Vidensudvikling Fleksiblitet

Autonomi KUNNEN Kompetence-
udvikling

Strategisk ledelse

Autenticitet VILLEN Forpligtelse ift. sag 
og klient

Loyalitet ift. 
 organisationen

Inden for professionsforskningen er det en konstant diskussion, 
hvorvidt professionsdannelse med inspiration fra Max Weber (1954) 
skal vurderes som resultat af en faggruppes vellykket interessevare-
tagelse, derunder styrken til at holde andre faggrupper ude af revi-
ret. Eller hvorvidt professionsdannelse med Talcott Parsons (1939) 
faktisk forudsætter, at den givne gruppe har en særlig »viden, kun-
nen og villen« og tjener en særlig samfundsnyttig funktion. Men i 
debatterne omkring gymnasiereformen – som i debatterne om andre 
af de aktuelle reformer i den danske uddannelses-, sundheds- og 
socialsektor – har den »weberianske«, professionsskeptiske tilgang 
fået opbakning fra ledelses- eller organisationsteoretisk hold. Her 
ses en professionel organisation, professionelle ledelse og professio-
nelle medarbejdere som spørgsmål om fleksibilitet, strategisk ledelse og 
loyalitet over for organisationens interesser. (Dich 1973, Klausen & 
Stålberg 1998, Hjort 2006 a) Denne definition er ofte kommet på kol-
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lisionskurs med de offentlig ansattes professionaliseringsbestræbelser, 
forstået som deres bestræbelser på at udbygge deres vidensbastioner, 
udvide rummet for deres beslutnings- og handlekompetencer og 
profilere deres ansvar over for »sagen« og den enkelte »klient«. Med 
professionaliseringsbegrebet som omdrejningspunkt har det ikke 
desto mindre været muligt at opbygge en række alliancer mellem 
medarbejder-, ledelses- og brugervinkler på den offentlige service. 
Uanset – eller måske netop på grund af – de forskelligartede defini-
tioner af begrebet har det kunnet mobilisere en vis konsensus. For 
hvem vil være uprofessionel? (Hjort 2006 f)

1.2 Diskursanalyse som teoretisk optik
Hvis man anlægger en diskursanalytisk optik kan professionsbe-
grebets mangetydighed forklare ved at defineret begrebet som det, 
Laclau & Mouffe med Foucault kalder »en flydende betegner« – en 
»floating signifier«, hvis virkelighedsreference endnu ikke er fastlagt 
eller fastfrosset, og som derfor er den ideelle genstand for kampe 
mellem forskellige interessenter, som ønsker at definere begrebet ud 
fra hver sit perspektiv og i forlængelse af hver sine interesser.  (Laclau 
& Mouffe 1985, Foucault 1977)6 Ved at vælge en sådan teoretisk optik 
skriver denne analyse sig ind i, hvad der er blevet betegnet som »den 
sproglige vending« inden for samfundsvidenskaberne. En bevægelse, 
hvis udspring ofte dateres til 1980ernes dekonstruktion og det post-
moderne opgør med, hvad der sås som strukturalistiske, struktur-
deterministiske eller strukturfunktionalistiske samfundsopfattelser 
(Lyotard 1979, Baudrillard 1988). Men tankegangen trækker også på 
de franske sprogfilosoffer Derrida (1974) og Saussure (1979) og kan 
som bekendt relateres historisk til Kant og Wittgenstein (1953/1995). 
Det centrale er, at her ikke antages en direkte reference mellem »ordet 
og tingen«, begrebet og fænomenet. Verden kan ikke begribes uden 
begreber, og begrebsbrugen er medkonstituerende for virkeligheds-
opfattelsen, i og med at den installerer en forskel – en adskillelse, der 
skaber det, den udelukker.7 Ligesom sprogbrugen, den diskursive 
praksis – den sociale interaktion via sproget – er medkonstituerende 
af den sociale virkelighed, de sociale relationer og identiteter. Og 
vice versa. (Goffman 1959, Fairclough 1992, Gergen 1999) 
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Ved at abonnere på de britiske samfundsteoretikere Nikolas Rose og 
Mitchell Dean trækker analysen her imidlertid hverken på den sociale 
interaktionisme eller på den lingvistiske eller psykologiske version 
af diskursanalysen, men specielt på den politologiske diskursteori. 
Valget af denne governmentality-analytiske tilgang inde bærer – lige som 
et valg af diskursteoretikerne Laclau & Mouffe gør det – et valg af en 
konfliktteori, der fokuserer på diskursive kampe om hegemoni, retten 
eller magten til at definere virkeligheden – interesse modsætninger og 
alliancedannelser. (Villadsen 2006) Foucaults blik på forholdet mellem 
viden, magt og subjektivering bliver derfor afgørende: Hvilken viden 
produceres ud fra hvilke perspektiver? – hvad anerkendes som viden 
og sandhed? – hvilke magtrelationer repræsenterer denne viden, og 
hvilken vidensproduktion muliggør disse magtrelationer? Hvilke 
subjektpositioner etableres inden for den givne diskurs? Hvordan 
positionerer forskellige aktører sig, og hvordan positioneres de? En 
tilgang, der ikke kun ser magt som noget repressivt, der ekserceres 
i vertikale relationer på baggrund af et suverænt centralperspektiv, 
men også som noget, der udfolder sig polycentrisk i horisontale 
relationer, og som i udgangspunktet er produktivt, i og med at det 
er forudsætningen for videnskabelse og mestring. Governmentality-
analysen kan derfor ses som særlig vel egnet til at studere politiske 
processer som den danske gymnasie reform, eftersom vi her har at 
gøre med processer, der forløber diskursivt, dels som kampe i den 
politiske offentlighed mellem repræsentanter for forskellige politiske, 
faglige og pædagogiske interesser, dels som forhandlinger mellem 
de direkte involverede på gymnasieskolerne om, hvordan reform-
teksterne skal fortolkes og forvaltes. 

I den forbindelse må det imidlertid være væsentligt at være op-
mærksom på analysens status. I forlængelse af Foucaults udgangs-
punkt inden for videnskabsfilosofi og videnssociologi er diskurs-
teorierne, herunder governmentality-analyserne grundlæggende 
erkendelsesteoretisk eller epistemologisk orienterede. (Callewart 2006) 
Analyserne orienterer sig mod at afdække, hvad der på et givent 
 historisk tidspunkt konstrueres som sandhed – hvordan og med 
hvilke konsekvenser. De begreber, der arbejdes med, f.eks. subjekt-
begrebet er som afsæt »ontologisk tomme«, dvs. teorierne udtaler sig 
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ikke om »verdens sande tilstand«, »historiens logik« eller »personlig-
hedens udvikling«. Ærindet er begrebsanalysen, den »genealogiske« 
redegørelse for, hvordan forskellige genstande eller objekter for 
styring historisk bliver begrebsliggjort, perciperet eller konstrueret 
som resultat af definitionskampe, alliancer, kontrolstrategier … og 
»tilfældigheder«, som man vil formulere det for at understrege den 
ikke-deterministiske referenceramme. (Villadsen 06) 

Overordnet kan diskursteorierne således placeres indenfor, hvad 
diskurspsykologen Kenneth J. Gergen definerer som det socialkon-
struktionistiske paradigme. De repræsenterer en videnskabsforståelse, 
der ikke blot ser »verden« som socialt konstrueret – som det er til-
fældet inden for, hvad Gergen definerer som socialkonstruktiVismen 
– men hvor opmærksomheden især er rettet mod videnskabelsens 
vilkår, dvs. mod hvordan det, der anerkendes som »viden om ver-
den«, konstrueres socialt. (Gergen 1999)8 

For god ordens skyld skal det dog præciseres, at dette ikke skal 
forstås som en radikal konstruktivistisk afvisning af materialitetens 
eksistens eller betydningen af praktiske handlinger, men som en 
p ræcisering af analysens udsagnskraft. Diskursteorierne i den version, 
som governmentality-analyserne repræsenterer, udtaler sig om, hvor-
dan bestemte diskurser, bestemte måder at italesætte virkeligheden 
på, bestemte former for sprogbrug – ikke dikterer – men legitimerer 
bestemte former for praksis, bestemte institutionaliseringer, prak-
tikker og procedurer, teknikker, teknologier og strategier – og vice 
versa.9 Den måde, et problem diagnosticeres på, gør, som Nikolas 
Rose formuleres det, nogle løsninger mere logiske og legitime end 
andre. Hvad bliver tydeligt i forbindelse med forandringsprocesser 
som gymnasiereformen, der nok kan ses som politisk initierede og 
økonomisk begrundede, men også som konstrueret på baggrund af 
problemdiagnoser i medierne og på lærerværelserne. Eksempelvis 
»den nye ungdom«, »de privatpraktiserende lærere«, »globaliserin-
gens udfordringer«, »vidensamfundets udvikling etc.10 

1.3 Avanceret liberalisme som moderne styringsform
Govermentality-analysen kan ses som en særlig udfordrende tilgang 
til en analyse af gymnasiereformen, fordi den ikke på forhånd antager 
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nogen bestemt sammenhæng mellem de nye evaluerings-, videns- og 
styringsformer, der udvikles med reformen, og professionalisering 
af gymnasiets lærere. Det forudsættes ikke, at gymnasielærerne nød-
vendigvis de erobrer ny status som professionelle, men heller ikke, 
at de tvinges til deprofessionalisering. Tværtimod.

Som Rose og Dean beskriver det, så kan den moderne liberale 
eller neo-liberale styringsrationalitet netop karakteriseres ved, at den 
fungerer i frihed. Der er ikke tale om udøvelse af suveræn eller disci-
plinær magt, men om styringspraksisser, som forudsætter et auto-
nomt subjekts selvudfoldelse, som forsøges sikret og styret, formet 
og faciliteret. Den stadigt mere omfattede governmentalisering af 
styringen i den elaborerede modernitet implicerer ganske vist, at 
forhold, der tidligere har været defineret som eksterne i forhold til 
det politiske styringssystem, som f.eks. lærernes styring af deres 
eget – og dermed også af elevernes – arbejde, på en ny måde bliver 
genstand for opmærksomhed og styringsbestræbelser: 

Begrebet governmentalisering af styring udpeger et nyt udviklings-
forløb, hvor styringen af staten i dag udvides med, suppleres af eller 
endog afløses af en styring, der retter sig mod styringen selv. Argu-
mentet er her, at bestræbelsen på at styre gennem processer, som er 
eksterne i forhold til det formelle politiske myndighedsapparat, i et 
vist omfang bliver genindskrevet i et program, der skal reformere og 
sikre styringsmekanismerne i sig selv, ofte ved at overføre styringens 
mål på dens instrumenter.

Mitchell Dean: Governmentality 
(dansk oversættelse 2006, s. 37)

Men samtidig bliver det stadig mere afgørende, at styringen baserer 
sig på et frivilligt engagement. Som udgangspunkt tvinges gymnasi-
ets lærere og gymnasieskolerne jo ikke til at underkaste sig bestemte 
planlægnings- eller evalueringsmodeller, men opfordres til selv at 
skabe de systemer, de oplever som relevante og meningsfyldte.

Avanceret liberale regeringspraksisser er »frihedspraksisser« i den 
forstand, at de kontinuerligt forbinder og adskiller underkastelse og 
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subjektivering, dominans og fabrikation af subjektiviteter. På den ene 
side virker de ved at indgå kontrakter, konsultere, forhandle og indgå 
partnerskaber og endda ved at myndiggøre og aktivere de former for 
handlingsevne, frihed og valg, som udøves af individer, faggrupper, 
husholdninger, nabofællesskaber og lokalsamfund. På den anden side 
sætter de normer, standarder, benchmarks, resultatindikatorer, kva-
litetskontrol og best practice-kriterier for at overvåge, måle og gøre 
disse forskellige agenters præstationer, kalkulérbare.

Mitchell Dean: Governmentality 
(dansk oversættelse 2006, s. 262)

Som der står i vejledningen til bekendtgørelsen om »Kvalitetsud-
vikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannel-
ser«: 

Reglerne i bekendtgørelse nr. 23 fastlægger ikke en bestemt metodik 
for selvevaluering og kvalitetsudvikling, men opstiller nogle gene-
relle krav, som den af skolerne valgte metode skal leve op til og stiller 
samtidig krav om, at institutionerne skal kunne dokumentere deres 
kvalitetssystem over for Undervisningsministeriet(…) Den metodik og 
det beskrivelsesniveau, som den enkelte skole vælger at arbejde med 
skal således tilgodese et dobbelt hensyn. På den ene side skal systemet 
være sikret en solid forankring i skolens kultur, værdier og historie og 
dermed være praktisk anvendeligt i hverdagen for at kunne fungere 
som et effektivt instrument i den fortsatte udvikling af kvaliteten i 
uddannelsen og undervisningen. Systemet må ikke udvikle sig til 
en bureaukratisk klods om benet på ledelse og undervisningen. 
På den anden side skal systemet være beskrevet, så uddybet, at kom-
mende elever og kursister, arbejdsgivere og forældre og andre eksterne 
interessenter kan danne sig et retvisende billede af skolen og dens 
kerneydelser og dermed sammenligne med tilsvarende skoler.11 

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23 af 11.1. 2005 
om »Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de 

gymnasiale uddannelser«, januar 2006 
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I en governmentality optik bliver det interessante derfor at under-
søge, hvordan moderniserings- eller reformprocesserne i den of-
fentlige sektor i Danmark betyder, at gymnasielærerne – som andre 
offentligt ansatte og brugerne/ forbrugerne af den offentlige service 
– bliver gjort til genstande (subjekter) for nye former for styring, 
men også hvordan de inden for moderniseringsdiskursen tilbydes 
nye muligheder for subjektivering/kan erobre nye muligheder for 
at positionere sig som professionelle subjekter. Her kan man antage, 
at der etableres et nyt strategisk spillerum, men udfaldet af spillet, 
kan som sagt ikke afgøres på forhånd. Svaret på det spørgsmål må 
overlades til den konkrete analyse.

 
1.4 Praksisregimer som analysestrategi
Med hensyn til analysestrategi kan man med governmentality-ana-
lyserne rette opmærksomheden mod, hvad Dean (2001) beskriver 
som forskellige praksisregimer. Etableringen af et praksisregime 
indebærer konstruktionen af et særligt iagttagelsespunkt og et 
sær ligt objekt for iagttagelse, særlige erkendemåder eller metoder 
til erhvervelse af viden om dette objekt og særlige redskaber til 
intervention over for, hvad der ses som problematisk hos objektet. 
Et praksisregime hviler på særlige autoriteters beskrivelse af, hvad 
der kan opfattes som problemer, og hvordan disse problemer skal 
forklares, særlige strategier til problemløsning og særlige visioner 
eller utopier om den ideelle eller problemfri tilstand. Et praksis-
regime indebærer dermed også installationen af en særlig fornuft 
eller rationalitet og befordrer udviklingen af en særlig subjektivi-
tet eller mentalitet. I denne analyse af de nye evalueringsformer 
i gymnasiet er de helt operationelle spørgsmål som nævnt: Hvad 
evalueres af hvem, hvordan og hvorfor? Eller sagt mere overordnet: 
Hvilke former for viden produceres og reproduceres – anvendes 
og udvikles, efterspørges og anerkendes – og hvilket formål skal 
denne vidensproduktion tjene? Hvad bliver værd at vide? Hvilke 
former for organisering af gymnasiets arbejde lægges det op til? 
Hvad gøres til succeskriterier for gymnasiets arbejde? Og hvilken 
betydning har dette for gymnasielærernes muligheder for at posi-
tionere sig som professionelle?
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I den forbindelse er det som nævnt interessant at lægge mærke til 
den proces, hvorigennem de nye evalueringsformer eller praksis-
regimer gradvist etablerer deres egen fornuft. Der skabes så at sige 
en hverdagslig logik, der gradvist »naturliggør« bestemte måder at 
forstå eller fortolke virkeligheden på, og som derfor også gradvist 
»selvfølgeliggør« bestemte typer af forhandlinger og handlinger. 
Eksempelvis ville det for ganske få år siden have været utænkeligt 
at spørge, hvorvidt de danske gymnasielærere lige som de finske 
skal have resultatløn alt efter deres elevers gennemførselsprocent og 
karakterniveau. I dag er det en diskussion, som ikke er til at komme 
uden om, og som bl.a. henter legitimitet i skolernes taxameterstyring 
og ledernes resultatslønskontrakter. Den velfærdsstatsdiskurs, der 
positionerede de offentligt ansatte som professionelle, der bekendte 
sig til højere faglige formål, og som derfor ikke ville lade deres kva-
litetskriterier overskygge af økonomisk egeninteresse, over lejres 
gradvist af en konkurrencediskurs, hvor netop egeninteressen ses 
som motor for kvalitetsudvikling. (Fra hight-trust til low-trust  styring, 
Klausen & Ståhlberg red 1998)

2. En hyperkompleks og hyperkomprimeret reform

2.1 De fire diskurser
I tidligere analyser tilknyttet forskningsprojektet »Gymnasiereform 
2004« har vi beskrevet, hvordan den danske gymnasiereform som 
udgangspunkt er konstrueret som en alliance mellem, hvad vi beteg-
ner som en projektdiskurs og en kompetencediskurs. (Bøje 2004, Bøje & 
Delica 2005, Bøje et al. 2006 a ). Projektdiskursen var primært båret 
af kritiske og engagerede gymnasielærere, der argumenterede for, 
at verden ikke er opdelt i fag og discipliner, og at bl.a. tværfagligt 
projektarbejde i grupper er en relevant arbejdsform, hvis man vil 
klæde eleverne på til fremtidig videnskabelse i en verden under for-
andring. Kompetencediskursen blev bl.a. støttet af Dansk Industri, 
der repræsenterer nogle af de mest teknologisk og organisatorisk 
avancerede danske virksomheder. Kompetencediskursen argumen-
terede på linje med projektdiskursen – men med en noget anden 
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vægtning – for arbejdsformer, der kunne sikre elevernes udvikling af 
faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at styrke 
såvel de enkelte individers, som de danske virksomheders og den 
danske nations konkurrencedygtighed på et globaliseret marked. 
Alliancen mellem projektdiskursen og kompetencediskursen domi-
nerede de første faser af reformens tilblivelse, men blev i perioden 
op til lovens vedtagelse konfronteret med en anden vægtig alliance, 
nemlig alliancen mellem, hvad vi har kaldt kanondiskursen, og re-
sultatdiskursen.12 

Kanondiskursen kan ses som repræsenterende en re-traditionalise-
rende bevægelse – et forsøg på at fastholde og udbygge gymnasiets 
traditionelle faglige indhold og arbejdsformer, som det f.eks. er 
kommet til udtryk i læreplanens krav om, at eleverne i danskunder-
visningen skal stifte bekendtskab med en bestemt række litterære 
værker hentet fra den nationale tradition.13 Mens kanondiskursens 
alliancepartner, resultatdiskursen, og som støttedes af den bredere 
arbejdsgiverorganisering Dansk Arbejdsgiverforening, efterlyste 
større effektivitet, hurtigere gennemstrømning og bedre resultater 
i det danske uddannelsessystem.(Moos et al 2005) 

Det samlede reformkompleks repræsenterer således et meget vidt-
gående kompromis, der støttedes af centrale interesseorganisationer 
og af alle folketingets partier, bortset fra det venstreorienterede parti 
Enhedslisten. Dette kompromis kan ses som en væsentlig forklaring 
på, at reformen er blevet så kompliceret, og derfor ofte så vanskelig 
at håndtere for gymnasielærerne, hvad debatten i gymnasielærernes 
fagblad »Gymnasieskolen« vinteren 2006/2007 har givet mange 
eksempler på. 

Reformen peger i mindst 4 forskellige retninger på én gang, og 
gymnasielærerne skal realisere mindst 4 forskellige, temmelig mod-
satrettede uddannelsespolitiske dagsordner på samme tid. Sam-
tidig er gymnasieskolerne fra overgået 2007 til selveje, dvs. de skal 
i princippet drives som selvstændige virksomheder, dog finansieret 
af det offentlige via taxameterbetalingen knyttet til elevernes studie-
aktivitet. 

Sammenlignet med moderniseringsprocesserne andre steder i den 
danske uddannelsessektor er moderniseringen af gymnasieskolen 
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ikke kun hyperkompleks, den foregår også hyperkomprimeret. Fagligt 
skal gymnasieskolerne på én gang organisere arbejdet på en ny måde, 
så der bliver plads til flerfaglige forløb og koordinering på tværs af 
enkeltfaglige forløb, og samtidig bevare og forstærke det faglige fokus 
i mere traditionel forstand. Logistisk skal skolerne »finde cirklens 
kvadratur«, dvs. bryde radikalt med den traditionelle fordeling af 
elever og lærere i tid og rum, samtidig med at de bevarer den præcise 
fordeling af fag og timer – som oftest i de traditionelle lokaler. Og 
 styringsmæssigt skal det almene gymnasium »over night« gennem løbe 
alle de decentraliserings-, markedsgørelses- og re centraliseringsfaser i 
det danske moderniseringsprojekt, som f.eks. den anden store gruppe 
af ungdomsuddannelser i Danmark, er hvervs sko lerne har haft 10-15 
år til gradvist at tilpasse sig.14 (Hjort 2005, 2006 f)

2.2 Den internationale kontekst: Bologna og OECD
Hvis man placerer den danske gymnasiereform i en international 
kontekst, bliver det imidlertid tydeligt, at den ikke er så enestående 
eller speciel, som den kan opleves »indefra«. Kompetencediskursen 
trækker på den dominerende diskurs i den europæiske Bologna- 
proces, der indledtes i 1999 og Lissabon-processen, der sattes i gang 
med EU-topmødet i 2000. Formålet med Lissabon-processen og 
Bologna-erklæringen, som den danske undervisningsminister under-
skrev i 2001, er at gøre Europa til verdens stærkeste videnbaserede 
økonomi gennem en massiv satsning på kompetenceudvikling og 
livslang læring. Bologna-processen omfatter bl.a. internationalisering 
eller synkronisering af de europæiske uddannelser mht. eksamens-
beviser, mht. omfangs- og indholdsbeskrivelser (ETCS-point og kom-
petencemålsbeskrivelser) samt mht. uddannelsesstruktur. Bologna-
processens tydeligste manifestationer i den danske gymnasieskole 
er indtil videre den nye karakterskala og kravet om at »oversætte« 
faglige mål og fagbeskrivelser til kompetencetermer. En proces, der 
i dag finder sted på alle uddannelsesinstitutioner – grundskoler, 
ungdomsuddannelser og universiteter – i hele Europa. (Ramseger 
2007, Baumann 2007) De europæiske strukturreformer er derimod 
ikke særligt fremskredne på gymnasieområdet i Danmark endnu. 
Bestræbelserne på i overensstemmelse med Bologna at ophæve de 
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traditionelle danske skel mellem folkeskole og ungdoms-/gym-
nasieuddannelser og mellem folkeskolelærere og gymnasielærere 
er kun i deres vorden. (www.ciriusonline.dk, www.uvm.dk; Hjort 
2005, 2006 a)15

Den inspiration fra OECDs uddannelsesanbefalinger, som resultat-
diskursen i dansk uddannelsespolitik repræsenterer, er det derimod 
gået hurtigt med at implementere. Begrebet evalueringskultur, som 
er en oversættelse af det engelske begreb accountabilitysystemer, 
dvs. regnskabssystemer, blev introduceret i en dansk kontekst, efter 
at OECD i 2004 besøgte Danmark for at reviewe dansk uddannelses-
forskning. OECD’s uddannelsesanbefalinger, der også kommer til 
udtryk i forbindelse med PISA-undersøgelserne, baserer sig på de 
neo-liberale uddannelsesstyringsstrategier, som de bl.a. formuleres 
i forbindelse med den internationale School-Effectiveness bevæ-
gelse. Disse uddannelsesstyringsstrategier er uddannelseshistorisk 
bemærkelsesværdige – ikke fordi de forsøger at styre pædagogik og 
uddannelse ad politisk vej, hvad jo er et velkendt fænomen historisk 
og aktuelt – men fordi de forsøger at koble politisk, pædagogisk og 
økonomisk styring ved at gøre elevernes testresultater til udgangs-
punkt for (offentlig) bench-marking og tildeling af økonomiske 
ressourcer.16 De redskaber, der er nødvendige for at accountabili-
tysystemerne kan fungere, er i dag fuldt ud implementerede i den 
danske uddannelsessektor, omend ikke nødvendigvis aktiverede. 
Det gælder også gymnasieskolen, hvad den nærmere beskrivelse 
af resultatdiskursens evalueringsregime vil vise. (Krog-Jespersen 
2004, Rahbek Schou 2006, Hjort 2006 c) 

2.3 Den nationale kontekst: NPM og velfærdsreformer 
Den danske gymnasiereform repræsenterer en del af bestræbelserne 
på at gennemføre større uddannelsesreformer, nationalt og interna-
tionalt. Reformerne begrænser sig imidlertid ikke til uddannelsesom-
rådet. I en national kontekst deler de danske gymnasieskoler i dag 
vilkår med størstedelen af de offentlige institutioner, ikke kun inden 
for uddannelse, men også inden for sundhed og socialt arbejde. Med 
reformen og selvejet er gymnasieskolerne – som de øvrige offentlige 
organisationer i Danmark – udsat for den aktuelle version af New 
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Public Management, der som et led i moderniseringen eller omstil-
lin gen af den offentlige sektor forsøger at kombinere konkurrence 
mellem organisationer med koncern- og kontraktstyring. Gymnasie-
skolerne er, som de øvrige institutioner, spændt ud i et krydspres 
mellem på den ene side markedslignende økonomiske vilkår, der 
skal sikre effektiviteten og ressourceudnyttelsen, og på den anden 
side intensiveret politisk kontraktstyring, der skal sikre kvaliteten 
af de offentlige ydelser. Et krydspres, der har gjort de offentlige 
(mellem-) lederpositioner til temmeligt sundhedsfarlige steder at 
opholde sig.(Klausen & Ståhlberg 1998, Klausen 2001, Greve 2002, 
Ejersbo & Greve 2002, Moos 2004, Pedersen 2004, Hjort 2005)

De forandringer, gymnasieskolerne og de øvrige institutioner op-
lever, er dog ikke kun forandringer mht. styringsstrategi. Der er også 
tale om mere grundlæggende forandringer i – eller udfordringer til 
– den filosofi, institutionerne i den danske (og de øvrige skandina-
viske) velfærdsstater har bygget deres arbejde på – og dermed er 
der også tale om udfordringer til den opfattelse af demokrati, der har 
været konstituerende i forbindelse med velfærdsstatens opbygning. 
Forståelsen af velfærdsstaten som et spørgsmål om social fordeling 
og gensidig social forsikring konkurrerer i dag stærkt med nye defini-
tioner af velfærdsstaten som et spørgsmål om social service og social 
investering. (K. Pedersen 2006) Inden for disse nye forståelsesrammer 
konstrueres borgerne hverken som medborgere i et repræsentativt 
demokrati eller som deltagere i et direkte demokrati, men som kun-
der eller »aktionærer«. Når borgerne konstrueres som forbrugere 
af offentlig service ses det som deres demokratiske ret at træffe et 
frit valg, og de har derfor krav på den forbrugerinformation eller 
varedeklaration, der gør det muligt for dem at træffe en rationel 
beslutning. En tankegang, der bl.a. er kommet til udtryk i forbin-
del se med gymnasieelevernes valg af de nye studieretninger, som 
gymnasiereformen har introduceret. Når borgerne konstrueres som 
skatteborgere eller investorer har de krav på indsigt i hvilket udbytte, 
der i bogstaveligste forstand kommer ud af deres investeringer i 
velfærd, og de kan dermed med demokratisk legitimitet afkræve 
institutionerne den form for effektmålinger og regnskabsaflæggelser, 
som resultatdiskursen repræsenterer.17
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Hvis man vil forstå processen omkring den danske gymnasiere-
form er det imidlertid for simpelt kun at forklare den ved hjælp af 
henvisninger til »storpolitiske forhold«, det være sig internationale 
eller nationale. Processerne omkring reformen kan ikke udelukkende 
reduceres til et spørgsmål om implementering af centrale politiske 
strategier, selvom de ikke kan forstås uafhængigt heraf. Hverken de 
europæiske Bologna- og Lissabon-processer eller OECD’s uddan-
nelsesanbefalinger er diktater, som suveræne nationalstater som 
Danmark nødvendigvis skal rette sig efter. Her er netop tale om 
frivillige aftaler eller anbefalinger, som de nationale og regionale 
myndigheder kan vælge at koble sig på, og som de lokale institu-
tioner kan orientere sig og positionere sig i forhold til. Tilsvarende 
er den form for liberal styring, som repræsenteres af de aktuelle 
former for institutionsstyring i den moderniseringsudsatte danske 
velfærdsstat, som beskrevet en form for styring, der kun fungerer i 
kraft af de decentrale aktørers frivillige involvering og engagement 
i processerne. Der er i høj grad tale om forandringer af vilkår eller 
incitamentsstrukturer, der gør nye handlinger nødvendige og nye 
strategiske eller taktiske tilkoblinger mulige. 

Gymnasiereformen bliver til »virkelighed« i mødet mellem centrale 
politikker og lokale fortolkninger, forhandlinger og forvaltninger i 
den daglige gymnasiepraksis. I praksis drives reformprocessen frem 
af en lang række aktører med forskellige former for tilknytning til 
den danske gymnasieskole, først og fremmest lærere, ledere og  elever, 
men også ministerielle embedsfolk, universitetsforskere, private 
konsulentfirmaer, soft-ware producenter etc., der alle på hver sin vis 
– og med forskellige konsekvenser – forsøger at etablere, hvad de ser 
som konstruktive måder »at få tingene til at fungere på«. Reformens 
konkrete udmøntning afhænger dermed af praktiske forhold og af 
konkrete personer og organisationer – og dermed også af, hvordan 
forskellige måder at diagnosticere og håndtere problemer på giver 
mening inden for forskellige sociale og kulturelle sammenhænge. 

2.4 De 16 lag styringsdokumenter 
Det empiriske materiale i denne analyse er som nævnt de mange 
styringsdokumenter, der knytter sig til den danske gymnasiereform 
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2005. Den danske gymnasiereform glimrer ikke kun ved at være 
hyperkompleks og hyperkomprimeret. At få styr på dens styrings-
dokumenter er også en yderst kompliceret affære.18 Til reformen knyt-
ter sig en omfattende række af dokumenter, i alt 16 lag, der falder i 
3 afdelinger svarende til tight-loose-tight styringsbevægelsen: 

Første bunke består af det politiske aftalepapir 2003 maj 2003, selve 
loven om uddannelse til studentereksamen, stx-loven fra februar 
2004, bekendtgørelsen til loven fra december 2004 indeholdende lære-
planer for alle fagene og for de nye flerfaglige forløb (almen studie-
forberedelse, almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige 
grundforløb) samt vejledningen til bekendtgørelsen. 

Anden bunke består af de 6 dokumenter, der skal udformes eller 
udfyldes decentralt på skolerne af lærerne, eleverne og ledelsen. 
Det drejer sig om studieplaner, der skal omfatte »alle klassens fag og 
deres samspil for derigennem at sikre progression og variation af 
forskellige arbejdsformer, herunder virtuelle forløb, projektarbejde 
og ekskursioner« samt det skriftlige arbejde, og som skal offentlig-
gøres på nettet.19 Dernæst kommer undervisningsbeskrivelser, der re-
trospektivt skal redegøre for indhold og arbejdsformer i de faktiske 
undervisningsforløb (budget/regnskab) og studierapporter, hvor de 
enkelte elever – med lærerne som »penneførere« – skal redegøre for 
deres udbytte af undervisningen. Studieplanerne skal så gøres til 
genstand for evaluering i følge evalueringsplanen, og »det arbejde, 
som skolerne skal udføre med studie- og evalueringsplanerne« skal 
derefter selv være »genstand i de procedurer, der beskrives i henhold 
til kvalitets bekendtgørelsen«, de såkaldte kvalitetssystemer eller »sy-
stemer til selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering«.20 
Som opfølgning på skolernes selvevaluering, skal der endelig udar-
bejdes opfølgningsplaner, skriftlige handleplaner mindst hvert 3. år. 

Tredje bunke af dokumenter er igen en række centrale politiske do-
kumenter, der ikke knytter sig direkte til stx-loven, men som bliver 
afgørende for styringen af gymnasieskolen efter reformen. Det 
drejer sig om loven om »gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne« 
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fra 2002, der forpligter ikke blot gymnasierne, men også de øvrige 
grundskoler og ungdomsuddannelser på at offentliggøre deres 
karaktergennemsnit på nettet, bekendtgørelsen om »kvalitetsudvikling 
og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser« fra januar 
2005, loven om ændring af loven om gennemsigtighed og åbenhed fra 
sep tember 2005, der pålægger skolerne også at offentliggøre gen-
nem førselsprocenter og overgangsfrekvenser samt vejledningen til 
kva li tetsbekendtgørelsen, der i januar 2006, følger op på denne lov-
ændring. De sidste to dokumenter i denne tredje og foreløbigt sidste 
bun ke er undervisningsministeriets tilsynsplan og sanktionspolitik fra 
november 2006. 

Hvis man fokuserer på begrebet evaluering, som de optræder i sty-
ringsdokumenterne, springer det i øjnene, at begrebet forstås på mindst 
4 meget forskellige måder. Evalueringsbegrebet refererer til 4 meget 
forskellige fænomener eller former for praksis, alt efter hvilken af 
reformens 4 diskurser, det italesættes inden for. Hvis man ser nær-
mere efter, kan der imidlertid i løbet af reformprocessen konstateres 
en forskydning fra evaluering, som begrebet forstås inden for projekt- 
og kompetencediskursen, i retning af en stadig større vægtning af 
resultatdiskursens evalueringskoncept. 

Denne forskydning kan konstateres »horisontalt« altså over tid. 
De tidligste dokumenter som gymnasieloven og bekendtgørelsen 
fra 2004 er domineret af projekt- og kompetencediskursen, mens 
resultatdiskursen træder stadigt tydelige frem med tiden, ikke 
mindst i vejledningen til kvalitetsbekendtgørelsen og i ministeriets 
tilsynsplan og sanktionspolitik fra 2006. Men forskydningen kan også 
konstateres »vertikalt«, dvs. i hver bunke. De dokumenter, der »ligger 
øverst« i bunkerne, dvs. de dokumenter, der har haft størst politisk 
bevågenhed/været debatteret i en større politisk og pædagogisk 
offent lighed, tegnes af projekt- og kompetenceforståelsen, mens den 
form for evalueringspraksis, som resultatdiskursen repræsenteres, 
muliggøres gennem formuleringer »længere nede« i bunkerne. I 
det hele taget er det karakteristisk for processen, at resultatdiskur-
sen introduceres på måder, der ikke umiddelbart springer i øjnene 
som gymnasiepolitisk relevante, f.eks. i forbindelse med loven om 
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gennemsigtighed. Hvis man især har haft blikket rettet mod selve 
gymnasiereformen, forstået som lov og bekendtgørelse, eller har 
været optaget af de mange interne dokumenter, reformen har ført 
med sig, kan manifestationerne af resultatdiskursen forekomme 
overraskende og pludselige. Men hvis man ser godt efter, bliver 
det klart, at processen er vel forberedt og det lovmæssige grundlag 
bragt i orden i god tid. Forudsætningerne for resultatdiskursens 
evalueringsregime er tilvejebragt allerede med formuleringer i 
gymnasieloven, og ikke mindst med den ændring af loven om gen-
nemsigtighed, der finder sted i september 2005, dvs. efter vedtagelsen 
af kvalitetsbekendtgørelsen i januar 2005, men før udformningen af 
vejledningen til denne, januar 2006

2.5 De fire evalueringregimer
Skolelove som gymnasieloven er forhandlede dokumenter, dvs. 
resultater af politiske kompromisser og alliancedannelser. Forud-
sætningerne for at lovene kan vedtages er derfor ofte begrebers og 
formuleringers flertydighed – muligheden for, at de kan fortolkes 
i mange forskellige retninger, så alle parter kan opleve, at de »har 
fået det, som de vil have det« eller måske snarere at de »kan få det, 
som de vil have det«, når lovens intentioner skal udmøntes i praksis. 
Den nye gymnasielov er ingen undtagelse. 

Undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere informeres 
om elevernes udbytte af undervisningen. Ministeriet fastsætter 
nærmere regler om intern evaluering til vurdering af elevernes kom
petenceudvikling. 

Stx-loven, Kapitel 2, paragraf 10 stk. 2, 18.02. 2004
 (egen fremhævning)

Hvis man rent analytisk skiller lovens formuleringer om evalue ring 
ad, kan de 4 evalueringsregimer lokaliseres som 4 konkurrerende 
forståelser af, hvad der er for en form for praksis, evalueringsbegrebet 
refererer til. Projektdiskursen træder tydeligst frem, men formule-
ringerne kan også tolkes, så de giver plads til kanon diskursen, og 
med den sidste sætning »ministeriet fastsætter nærmere regler om 
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intern om intern evaluering til vurdering af elevernes kompetence-
udvikling« åbnes for såvel kompetence- som resultatdiskurs.

INTERNT BLIK EKSTERNT BLIK

FORMATIVT
Dialogisk
Symmetrisk
Bottomup
Dynamisk

PROJEKTDISKURS
Lærere og elever evaluerer un-
dervisningen mhp. skabelse af 
ny faglig eller tværfaglig viden. 

Teknik: Dialog/Deltagelse
Viden som TALE

KOMPETENCEDISKURS
Lærere og elever evaluerer ele-
vernes læring mhp. kompeten-
ceudvikling af elever og lærere.

Teknik: Supervision/
Dokumentation
Viden som TEKST

SUMMATIVT
Diagnostisk
Asymmetrisk
Topdown
Statisk

KANONDISKURS
Lærerne vurderer elevernes 
 faglige standpunkter mhp. 
 kontrol og sortering af 
elever ne. 

Teknik: Eksamination/Karakter
Viden som »TAVS VIDEN«21

RESULTATDISKURS
Myndigheder og forbrugere 
måler skolernes resultater mhp. 
styring og selektion af skoler 
og medarbejdere.

Teknik: Regnskaber/Revision 
Viden som TAL

Inden for projektdiskursen kan evaluering forstås som en aktivitet, 
hvor lærere og elever sammen evaluerer undervisningen med henblik 
at udvikle indhold og arbejdsformer, så eleverne kan få den størst 
mulige faglige eller tværfaglige viden ud af undervisningen. 

Stk.3 Resultatet af evalueringen drøftes med klassen eller holdet 
og med den enkelte elev og anvendes til at justere undervisningens 
progression og niveau i forhold til elevernes faglige formåen.

Stx-bekendtgørelsen, Kapitel 11 paragraf 107, 108 og 109 
(egen fremhævning)

Den »genstand«, der evalueres, er altså undervisningsprocessen, og det 
synspunkt, hvorfra der evalueres er de direkte involveredes, elevernes 
og lærernes. Den metode eller teknik, der tages i anvendelse i evalue-
ringen er dialogen – den i princippet ligeværdige eller symmetriske 
samtale mellem parterne. Deltagerne i undervisningsprocessen er 
de autoriteter, der på grundlag af egne erfaringer kan diagnosticere 
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problemer og foreslå løsningsmodeller eller interventionsformer. 
Evaluerings- eller succeskriterierne defineres internt af de direkte 
deltagere selv. Idealet er »den herredømmefri samtale«, som den 
kunne finde sted i det ideale civilsamfund eller på det autonome 
universitet, og visionen er videnskabelse – læreprocesser, der kan 
udvikle ny viden og indsigt.22

Lovens formulering om »elevernes udbytte« kan imidlertid også 
forstås som elevernes karakterer, dvs. formuleringen kan læses som 
et udtryk for den kanondiskurs, som projektdiskursen som udgangs-
punkt skriver sig op imod, men som ikke er forsvundet, snarere på 
visse punkter forstærket med reformen. I bekendtgørelsen præciseres 
kanondiskursens evalueringsforståelse nærmere: 

Den enkelte elevs standpunkt evalueres ved hjælp af standpunkts
karakterer, interne prøvekarakterer og evt. udtalelser.
Stk. 2. Standpunktskarakteren udtrykker graden af den enkelte elevs 
opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den på-
gældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. 
Interne prøvekarakterer udtrykker graden af opfyldelse af målene for 
faglig viden, indsigt og metode i forhold til de stillede opgaver.

Stx-bekendtgørelsen Kapitel 11, paragraf 111, stk. 1 og 2 
(egen fremhævning)

Inden for kanondiskursen er der ikke undervisningen, der eva-
lueres, men elevernes faglige standpunkter, der er genstand for vur-
dering, og det er lærerne, der ud fra et fagligt synspunkt foretager 
»overvågningen«. Metoderne eller teknikkerne er prøver, eksamen og 
karaktergivning, og autoriteterne er lærerne og censorerne, der med 
udgangspunkt i deres faglige viden, dvs. med udgangspunkt i det 
kollegiale samfunds interne definitioner af væsentlig faglig viden og 
faglige standarder fortager vurderingerne af elevernes præstatio-
ner. Vurderinger inden for kanondiskursen er således summative, 
diagnostiske og som udgangspunkt asymmetriske. Hensigten er 
at opretholde det faglige niveau, og konsekvensen den fagligt be-
grundede sortering af eleverne i forhold til videre uddannelses- og 
beskæftigelsesmuligheder.
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Begrebet kompetencer optræder imidlertid også i loven, og i for-
bindelse med bekendtgørelsens omtale af den evalueringsplan, der 
skal udformes decentralt på skolerne, foldes kompetencediskursens 
evalueringsforståelse ud:

Stk. 2 Planen skal sikre, at der sker en løbende evaluering af den en-
kelte elev, så der sker en vurdering af elevens faglige, almene og 
personlige kompetencer og sikres udvikling af disse. 
Paragraf 109. Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte elev 
får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt og 
give grundlag for at justere undervisningen. 
Stk. 2. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den 
enkelte elev med hensyn både til faglig udvikling og udvikling af 
arbejdsmetoder.

Stx-bekendtgørelsen, Kapitel 11 paragraf 107 og109 
(egen fremhævning)

Her er det igen eleverne, der er genstand for evalueringsaktivite-
ten. Men det er ikke deres faglige standpunkter isoleret set, der er i 
fokus, men et nyt fænomen, der observeres, konstrueres eller defi-
neres, nemlig elevernes kompetencer. Eller mere præcist deres faglige, 
almene og personlige kompetencer.23 Samtidig installeres et nyt 
synspunkt – elevernes blik på sig selv. Eleverne skal via de løbende 
evalueringsprocedurer – den permanente selvrefleksion – danne sig 
et retvisende billede af egne »styrker, svagheder og fremskridt«. Hen-
sigten er at styrke elevernes evne til selv at styre deres egen læring.24 
Der lægges altså op til, hvad man med Foucault kunne betegne som 
udviklingen af en ny form for selvteknologi. Ikke kun for elevernes 
vedkommende, men også for de lærere, der sammen med eleverne 
og hinanden skal involveres i løbende selvevalueringsprocesser, som 
kvalitetsbekendtgørelsen foreskriver det.25 Den interventionsform, 
der skal tages i anvendelse, hvis der diagnosticeres problemer, er 
vejledning eller supervision, dvs. evalueringen er formativ og kan i 
princippet foregå dialogisk i symmetriske relationer, men det for-
udsættes, at progressionen i kompetenceudviklingen dokumenteres 
skriftligt på en måde, så den også bliver synlig og forståelig også for 
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eksterne interessenter, f.eks. på nettet. Visionen er individer, teams 
og organisationer, der bliver stadig bedre til at udvikle sig selv, så 
de kan håndtere endnu ukendte problemer og navigere i en endnu 
ukendt fremtid. Succeskriteriet er konkurrencedygtighed, og den 
endelige autoritet bliver markedet.

Det fjerde og sidste evalueringsregi, som lovens formuleringer åbner 
for, er resultatdiskursens. Her er det hverken fagene, undervisningen 
eller eleverne, der er genstand for overvågningen, men skolernes, 
ledernes og lærernes resultater, der måles eller diagnosticeres:

 
I dag tager tilsynet således udgangspunkt i screeninger af samtlige 
enkeltinstitutioners kvalitet på grundlag af udvalgte kvalitetsindika-
torer.
•  fuldførelsesprocenter
•  karakterer
•  overgangsfrekvenser til videregående uddannelse

Undervisningsministeriets tilsynsplan 2006-2007 
(egen fremhævning)

De afgørende evalueringskriterier er her defineret centralt politisk, 
og den valgte evalueringsteknik er regnskabsaflæggelse og revision 
(accountability & audit). Skolerne skal kunne aflægge regnskab for 
deres evalueringsprocedurer og evalueringsresultater og vil derefter 
blive underkast revision fra ministerielt hold. Der er altså tale om 
en ekstern summativ evaluering, og den form for information, der 
efterlyses, er eksplicit ikke »bløde informationer indhentet gennem 
dialog mellem ministeriet og institutioner«26, men »operationelle kvali-
tets mål«27 eller »konkrete indikatorer for måling af kvalitet«28, altså tal, 
der kan gøres til genstand for statistisk behandling. Som redskaber 
eller teknikker til at skabe disse informationer anbefaler ministeriet 
bench-marking (sammenligning af skolens resultater med andre 
skoler), personalevurderinger (vurderinger/sammenligninger af 
lærerne og deres resultater), forbrugeranalyser (blandt nuværende og 
potentielle elever) samt analyser af andre interessenters vurderinger 
(eks. forældre, erhvervsliv, aftagerinstitutioner). Det anbefales også 
at inddrage ekstern konsulentbistand til evalueringen.29 Hvis der 
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diagnosticeres problemer, så er de nye interventionsformer, mini-
steriet råder over, krav om indsatsaftaler, iværksættelse af eksterne 
undersøgelser og offentliggørelse af sanktioner/resultater.30 Am-
bitionen er gennem økonomiske incitamenter og resultatkontrakter 
at styre skolerne med henblik på opnåelse af, hvad der defineres som 
den størst mulige effektivitet og kvalitet. Den endelige autoritet er 
således ikke markedet, men hvad der ud fra et politisk synspunkt 
ses som strategisk hensigtsmæssigt.31 

3. Hvordan blev dette naturligt?

3. 1 Strategi eller hverdagsfornuft?
I dag konfronteres gymnasiets lærere og ledelse i dag med krav om 
at praktisere 4 kvalitativt forskellige former for evaluering med hver 
deres evalueringsgenstand, metoder og formål, og de konfronteres 
med krav om selv at koble disse konkurrerende evalueringsformer 
sammen på en meningsfyldt måde. Som beskrevet er det imidlertid 
let at konstatere en tyngdemæssig forskydning fra projekt- og kompe-
tenceregimers formative og dialogiske evalueringsprocesser og brede 
succeskriterier til resultatdiskursens summative diagnosticering på 
baggrund af eksternt definerede kriterier for effektivitet og kvalitet. 
I dag er det tydeligt, at skolerne skal udvikle deres procedurer inden 
for alle fire evalueringsregimer, men i sidste instans skal de interne 
og formative evalueringer hægtes op på – og underordnes – den 
summative eksterne evaluering af skolerne. På den måde udgør den 
danske gymnasiereform et skoleeksempel på, hvad Rose og Dean 
ville beskrive som avanceret liberal styring.

Set indefra gymnasieskolen kan denne udvikling som nævnt fore-
komme lidt overraskende og pludselig. Hvorfor »overrules« de bløde 
og dialogiske evalueringsprocedurer pludselig af kravet om »objektive 
kvalitetsmål«? Installeringen af resultatregimet kan ligefrem fortolkes 
som et politisk bagholdsangreb eller som noget gymnasiereformen 
uvedkommende. Men det lovmæssige grundlag er som beskrevet 
bragt i orden i god tid allerede med reformlovens vedtagelse samt 
med loven om gennemsigtighed og kvalitetsbekendtgørelsen, så på 
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den måde kan man tale om en velforberedt og præcist gennemført 
implementering af en politisk strategi for styring af en offentlig 
institution. De kritiske spørgsmål vedrører graden af demokratisk 
offentlighed omkring denne proces. I hvilket omfang har de forskel-
lige aktører i processen haft kendskab til – og dermed mulighed for 
at tage stilling til – den overordnede strategi eller målsætning for de 
forandringsprocesser, de er en del af? Og i hvilket omfang har de 
oplevet reformprocessen som en ikke-forudsigelig række af konkrete 
udfordringer eller nødvendigheder, som de har måttet finde ud af at 
håndtere på bedste vis og efter bedste overbevisning?

Under alle omstændigheder så har den danske gymnasiereform i 
praksis været båret af en stærk alliance mellem reformkræfter såvel 
inden for som uden for gymnasieskolens egne rammer – omend disse 
reformkræfter ikke nødvendigvis deler hverken politisk eller pæda-
gogisk fortegn i mere traditionel partipolitisk eller uddannelsesteo-
retisk forstand. For at forstå hvordan reformen gradvist producerer 
sin egen nødvendighed – sin egen rationalitet eller mentalitet – dvs. 
fører til efterspørgsel efter bestemte former for viden og bestemte 
typer af organisatoriske løsninger og begrundelser, kan det derfor 
være vigtigt at se den – ikke kun »oppefra« som repræsenterende 
overnationale og nationale uddannelses- og velfærdspolitiske stra-
tegier, men også »indefra« som en proces, der sigter imod at løse, 
hvad der løbende defineres som gymnasiets problemer. 

Når de følgende afsnit forsøger at forfølge »gymnasiereformens 
logik« indefra, er det imidlertid væsentligt at være opmærksom 
på, at når der tales om de forskellige måder, hvorpå gymnasiets 
problemer italesættes, så tales der om positioner, ikke om personer. I 
forlængelse af den diskursanalytiske optik fokuseres der på, hvilke 
subjektpositioner, de forskellige diskurser omkring gymnasierefor-
men tilbyder eller »prajer til« – hvilke muligheder for at positionere 
sig og blive positioneret, de rummer. Her er i princippet tale om 
positioner, som alle individer placeret i og omkring den danske 
gymnasieskole kan indtage eller blive anbragt i, alt efter den aktu-
elle situation og de aktuelle relationer, de befinder sig, og som langt 
de fleste kan identificere sig med på skift. Derfor repræsenterer de 
forskellige kontra-positioner også dilemmaer eller modsætninger, 
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som alle individer og organisationer er konfronteret med, men som 
ofte udspiller sig som konflikter mellem enkeltpersoner eller grup-
per i organisationerne. 

Hvis man tager udgangspunkt i diskurser omkring reformen, så 
tager de set »indefra« afsæt i hver sin problemdiagnose, som de for-
søge at udvikle strategier til at håndtere. Problemerne kan betegnes 
moderniseringsproblemet, legitimitetsproblemet, kompleksitetsproblemet 
og fleksibilitetsproblemet.

3.2 Moderniseringsproblemet 
Med hensyn til moderniseringsproblemet, så var den danske gymna-
siereforms »indre afsæt« jo ikke hverken New Public Management, 
Bologna eller PISA-undersøgelserne. Den reformbestræbelse, som 
projektdiskursen repræsenterer i den danske gymnasieskole, er 
en 30 år gammel bestræbelse på at modernisere det traditionelle 
almene gymnasium, der sammenlignet med de øvrige danske ud-
dannelsesinstitutioner stort set har været »moderniseringsfri zone«. 
Kravet om forandringer blev især formuleret som et behov for at 
håndtere to centrale udfordringer. For det første behovet for at 
opdatere gymnasiets faglige indhold i forhold til universiteternes 
videnskabelige udvikling, hvilket også ville implicere et opbrud 
i gymnasiets traditionelt isolerede fag til fordel for tværfaglighed 
og tværfagligt samarbejde. For det andet behovet for at håndtere 
overgangen fra elite- til massegymnasium, der bragte mange unge 
fra »ikke-skole-nære« hjem i gymnasiet, og dermed gjorde det på-
trængende at forsøge at eksplicitere »den skjulte læreplan«, dvs. 
tydeliggøre det klassiske almendannende gymnasiums kulturelle 
koder eller indforståede handlemønstre, så de blev tilgængelige også 
for andre, end de på forhånd indviede. (Hjort og Raae 1999, Raae 
2005 a, Damberg et al. 2006). Reformbestræbelserne udmøntedes 
i en række danske gymnasieforsøg i 1980erne, der imidlertid blev 
lukket ned af indenrigspolitiske grunde uden at sætte sig afgørende 
spor i det almene gymnasiums struktur og organisering. 

Tilbage stod dog en polarisering imellem to positioner på lærer-
værelserne: Enten kunne lærerne inden for projektdiskursen po-
sitionere sig som reformtilhængere og pædagogisk interesserede. 
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Eller også kunne de positionerede sig – eller blive positioneret – som 
»fagligt forstenede« eller »modstandere af udvikling«. Positione-
ringer, der som nævnt har kunnet skifte, alt efter situationen og de 
aktuelle styrkeforhold eller magtrelationer, og som ikke nødvendig-
vis har impliceret, at »pædagogerne« ikke var fagligt interesserede 
og vice versa. Positioneringerne repræsenterer ikke desto mindre 
en gymnasieintern historie, som kan være væsentligt at erindre, 
hvis man vil forstå, hvilke forhold, der kan gøre kompleksiteten i 
den danske gymnasiereform vanskelig at forholde sig til for lærer-
ne i dag. Reformens flerfaglige forløb, herunder forløbet i almen 
studieforberedelse, samspillet mellem fagene i studieretningerne, 
elevernes store skriftlige opgaver eller projekter og samarbejdet 
mellem lærerne i grupper eller teams repræsenterer realiseringer af 
projektdiskursens visioner, som man fra en pro-projekt position vil 
gå langt for at forsvare. Hvilket også gør det fristende at positionere 
egne og andres mere kritiske blikke på (andre aspekter af) reformen 
i den gammelkendte kategori, forældet og bagstræberisk.

Projektdiskursen har således en lang historie i dansk gymnasie-
politik. En stor gruppe af de engagerede lærere, der har båret den, 
er i dag ved at gå på pension. Men den fik først for alvor vind i 
sejlene, da den allierede sig med kompetencediskursen og dermed 
også fik knyttet forbindelsen til Bologna-processen. Denne alliance, 
der på den ene side har løst projektdiskursens legitimitetsproblem, på 
den anden side bragt nye problemer med sig, har især udspillet sig 
omkring fænomenet arbejdsformer. 

3.3 Legitimitetsproblemet
Inden for projektdiskursen foretrækkes »de nye arbejdsformer«, 
herunder specielt det problemorienterede projektarbejde i grupper, 
fordi de ses som velegnede for den faglige og ikke mindst tværfaglige 
eller tværvidenskabelige videnskabelse, der anses som nødvendigt 
for at kunne forholde sig til de samfundsmæssige problemstillin-
ger, der rejser sig i det senmoderne samfund eller den udfoldede 
modernitet. 

Det interessante inden for kompetencediskursen er imidlertid ikke 
spørgsmålet om faglig viden eller vidensudvikling. Hverken i kanon-
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diskursens eller projektdiskursens forstand. Kompetencediskursen er 
funktionalistisk – opmærksomheden rettes ikke mod elevernes viden, 
men mod deres kunnen, deres færdigheder eller vidensanvendelse 
i konkrete situationer. Fra at være et middel til videnskabelse, en 
måde hvorpå eleverne kan lære sig videnskabelig teori og metode, 
bliver beherskelse af »de nye arbejdsformer« et mål i sig selv. Inden 
for kompetencediskursen bidrager arbejdsformerne til at udvikle 
elevernes selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet eller inno-
vationsevne, dvs. netop de evner, der ses som centrale for konkur-
rencedygtigheden på et globalt uddannelses- og arbejdsmarked.32 
Projektdiskursens opgør med den traditionelle klasseundervisning 
vinder dermed ny legitimitet, fordi der kan argumenteres for, at 
andre måder at tilrettelægge undervisningen på tjener et anerken-
delsesværdigt formål, nemlig den internationale konkurrenceevne. 
(www.eu-arbejdsmarked.dk, Mogensen 2004, Florida 2004) 

Specielt mht. til evalueringsform er alliancen mellem projekt- og 
kompetencediskurs også oplagt. Begge evalueringsregimer går 
som beskrevet ind for det formative og udviklingsorienterede, og 
begge prioriteter dialogen og dynamikken. Kompetencediskursen 
er som udgangspunkt ikke kun funktionalistisk, men også holistisk 
og fremtidsorienteret. »Det hele er med« – ikke kun elevernes kog-
nitive udvikling eller intellektuelle præstationer, men også hvad 
der beskrives som personlige eller almene, sociale eller kulturelle 
kompetencer. Det interessante er ikke, hvilke færdigheder eleverne 
kan demonstrere nu og her, men hvordan de er rustet til at håndtere 
endnu ukendte problemer i en ukendt fremtid. Som udgangspunkt 
må de succeskriterier, kompetenceregimet forholder sig til, derfor 
være bredt definerede og bevægelige – og det kan projektdiskursen 
jo ikke være uenig i. (Hermann 2003)

Så langt, så godt. Problemerne viser sig imidlertid, når det kom-
mer til de nye krav om at fastsætte tydelige kompetencemål.

Arbejdet med at fastsætte kompetencemål ligger som nævnt i di-
rekte forlængelse af Bologna-processen33 og den nye karakterskala34 
og foregår i dag ikke kun i den danske gymnasieskole, men også 
på alle videregående uddannelser i Danmark og det øvrige Europa. 
Kompetencemålene skal gøre det muligt at angive elevernes »grad af 
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målopfyldelse« og bidrage til, at lærerne kan anvise eleverne, hvilke 
faglige og arbejdsmetodiske redskaber, de skal tage i brug for at 
komme nærmere de endelige mål. Men fastlæggelsen af præcise 
kompetencemål skal også medvirke til, at lærerne kan dokumentere en 
progression i deres undervisning, forstået på den måde at de skal kunne 
redegøre for, hvilke arbejdsformer, de vil tage/har taget i anvendelse 
i hvilken rækkefølge med henblik på at nå målene, og i hvilken 
grad dette er lykkedes (studieplaner/undervisnings-beskrivelser/ 
evalueringsplaner). I forlængelse heraf skal kompetencemålene være 
det fælles redskab, der gør det muligt for lærerne at koordinere deres 
undervisning på tværs af fag og i fællesfaglige forløb: 

Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for deri-
gennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige 
arbejdsformer, herunder virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner. 
(…) Studieplanen skal formidles løbende på skolens hjemmeside i 
overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddan-
nelserne m.v. (…) Rektor skal sikre, at der er tydelige mål for elevernes 
opbygning af faglige, almene og personlige kompetencer.

Stx- Bekendtgørelsen, Kapitel 6, paragraf 62, 63 og 64
(egen fremhævning)

Internt i gymnasieskolen har kompetencemålene rejst mange diskus-
sioner. Umiddelbart lyder argumentationen for kompetencemålene 
fornuftig og vanskelig at indvende noget imod, men når det kommer 
til praksis, bliver det mere kompliceret end som så. For hvordan skal 
man egentlig definere den flydende betegner kompetence? Hvad 
er den præcise sammenhæng mellem arbejdsformer og kompeten-
cer, og hvad vil progression egentlig sige? Her åbnes for helt nye 
forhandlinger eller kampe mellem faglige, personlige og politiske 
positioner. (Christensen et al. 2006)35 

Almen studiekompetence skal bidrage til at eleverne trænes i og er-
hverves sig gode studiekompetencer. De enkelte elementer heri kan 
man arbejde med og nå frem til på flere niveauer. Man kan således 
ikke »krydse af«, at eleverne på baggrund af en given aktivitet 
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nu har erhvervet sig en given kompetence. Senere i gymnasie-
forløbet – og efter gymnasieforløbet vender man tilbage og udvikler 
sine kompetencer videre ud fra den øvrige erfaring og viden, man har 
opnået. Når de forskellige aktiviteter nedenfor er opstillet kronologisk, 
skal dette således hverken opfattes som én kanonisk måde at arbejde 
med disse studiekompetencer på eller opfattes som et afkrydsnings-
skema. Lægges en anden kompleksitet ind i de omtalte aktiviteter, vil 
rækkefølgen være en anden.

Undervisningsvejledning for almen studieforberedelse, 
august 2006

Når undervisningsministeriet her føler anledning til at understrege, 
at der i arbejdet med almen studiekompetence ikke skal antages en 
mekanisk sammenhæng mellem aktiviteter i undervisningen og 
erhvervelsen af kompetencer, og at der ikke er tale om et ministerielt 
diktat, men om et oplæg til diversitet styret af lærerne selv, så kan 
det læses som et udtryk for styrkeforholdet omkring gymnasiere-
formen. Ministeriet ønsker ikke at overhøre, hvad der fremføres 
som saglige argumenter fra lærerside, men er samtidig forpligtet på 
at gennemføre den dagsorden om kompetencemål, der er politisk 
bestemt nationalt som overnationalt. 

Til trods for anvendelsen af begrebet »kompetence« repræsenterer 
kravet om kompetencemål også en lineær målrationalitet eller teknisk-
instrumentel mål-middel-orientering, der vanskeligt harmonerer med 
kompetencediskursens mere holistiske og dynamiske ambitioner, 
og som slet ikke er identisk med projektdiskursens forståelse af læ-
reprocesser og videnskabelse. Her er snarere tale om en ny alliance 
mellem kompetence- og resultatdiskurs, med resultatdiskursen som 
den dominerende. Kompetencemålene kan derfor kritiseres fra mange 
sider, og det er de også blevet. Men de rummer samtidig deres egen 
praktisk-organisatoriske nødvendighed – og umulighed. 

Kritikken fra gymnasielærerside har især kunnet fremføres fra to 
positioner: 

Fra en faglig position, som den kan formuleres inden for såvel 
kanon- som projektdiskursen, har man dels kunnet stille sig skeptisk 
over for kompetencediskursens generelle nedprioritering af faglig 
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viden og videnskab til fordel for praktisk kunnen og færdigheder, 
dels kunnet kritisere det funktionalistiske og anvendelsesorienterede 
fokus for at reducere betydningen af gymnasiets overordnede dannel-
sesopgave – de unges mulighed for at danne sig som mennesker og 
myndige borgere.36 Fra en konservativ eller kommunitaristisk vinkel 
har det kunnet påpeges, hvordan almendannelsens forestillinger om 
et kulturelt fællesskab erstattes af kompetencediskursen individua-
lisering. Og fra en liberal vinkel har det kunnet problematiseres, at 
staten via kompetencemålstyringen prøver at detailstyre ikke kun 
individernes faglige, men også deres personlige og kulturelle udvik-
ling, dvs. vurderer og forsøger at intervenere i forhold, der tidligere 
henhørte under privatlivets fred.37 Disse kritiske synspunkter har 
imidlertid været relativ lette at affeje for reformtilhængerne, fordi 
de har kunnet positioneres netop som »reaktionære« – som udtryk 
for »faglig forstening« eller »modstand mod udvikling«. 

Mere alvorlig set fra et pro-reform synspunkt har til gengæld været 
kritikken fra »den progressive alliance« mellem projekt- og kompe-
tencediskursen. I og med at denne alliance i stort omfang bærer det 
praktiske reformarbejde på skolerne, skal den nødvendigvis »med«, 
hvis reformen skal kunne implementeres. Fra denne »progressive 
position« har man kunnet kritisere kompetencemålstænkningen 
for at være ensporet og udynamisk og dermed også ineffektiv. Den 
tekniske målrationalitet – først a, så b med henblik på c – har kunnet 
kritiseres for ikke bare at overse fagenes og fakulteternes forskellige 
logikker og forskellige elevers og elevgruppers forskellige læringsryt-
mer og læringsstile, men også for at overse det forhold, at lige præcis 
undervisnings- og læringsprocesser er så særlige og uforudsigelige, 
at de stiller krav til lærerne om situationsfornemmelse, fleksibilitet 
og et bredt repertoire af handlemuligheder. Kravene om at definere 
præcise og entydige mål og standarder for kompetencer har kun-
net kritiseres for at være båret af overdrevne forestillinger om det 
ønskelige og mulige i at planstyre og kontrollere menneskelige og 
sociale processer og for at forveksle færdigheder demonstreret i sko-
len med kompetencen til at klare nye udfordringer i en ny kontekst. 
Dermed undervurderes menneskers evner til selv at orientere sig i 
og håndtere nye situationer, og derfor er kravene også i sidste in-
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stans ineffektive, uproduktive – og en dårlig forretning. Ikke mindst 
i en globaliseret vidensøkonomi, hvor det gælder om at finde sine 
unikke konkurrencefordele i stedet for at kopiere alle de andre og 
uniformere sig selv. (Lindholm 2005) 

Pro kompetencemålene har til gengæld talt, hvad der har kunnet 
opleves som den organisatoriske nødvendighed.

3.4 Kompleksitetsproblemet
For kompetencemålene – eller rettere for præcise, afgrænsende og 
sammenlignelige definitioner af fagelementer, arbejdsformer, pro-
gressionsforståelse og kompetencekrav på tværs af fag og klasser 
– har talt den praktiske fornuft. Hvis det har skullet være muligt 
for gymnasielærerne at præstere det kunststykke at få den hyper-
komplekse gymnasiereform til at hænge sammen i hverdagen, har 
de i allerhøjeste grad haft brug for at betjene sig af logik og teknisk 
rationalitet. Det logistiske mesterværk at tage højde såvel for den 
traditionelle fag-time-fordeling og de nye krav om koordinering af 
forberedelse, fag, forløb, arbejdsformer og afleveringsfrister på tværs 
af fag – vel at mærke som oftest inden for de traditionelle klasse-
værelsesopdelte skolers fysiske rammer – har været så kompliceret 
og krævende, at det har fordret præcis detailplanlægning og den 
yderste grad af lineær fornuft blot at sikre, at enkeltpersoner ikke 
formodedes rent fysisk at befinde sig flere steder på én gang. 

De nye informationsteknologiske redskaber, der er taget i brug i 
forbindelse med i de nye praksisregimer (skolernes intranet, hjemme-
sider og nyudviklet software i form af bl.a. planlægningsprogrammer 
mm.), har på den ene side været et vigtigt hjælpemiddel, der har gjort 
det muligt at koordinere processer, som det ikke tidligere har været 
muligt at koordinere. På den anden side har de nye tekno logier også 
medvirket til at generere logistikken som problem. Bestræbelserne 
på at »finde cirklens kvadratur«, dvs. sætte alle de forskelligartede 
og komplekse faglige og sociale dynamikker, der udspiller sig på 
individ-, gruppe-, klasse- og organisationsniveau i en gymnasieskole, 
på én lineær formel, indebærer i princippet u ende lige muligheder 
for kategoriseringer og underkategoriseringer. Forsøgene på »at 
få det hele med«, når fag og faglige forløb har skullet oversættes 
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til kompetencetermer38, har i praksis kunnet føre til mange, yderst 
omfattende lister med punkter og underpunkter af yderst varierende 
konkretiserings- og detaljeringsgrad – spændende fra: »kan indgå i 
gruppens demokratiske proces« til »kan referere pointerne i et kort 
foredrag«.39

Reformens ambitioner om at skabe helhed og sammenhæng har 
således paradoksalt nok kunnet føre til en ny form for opsplitning og 
atomisering. Det er blevet muligt for den tekniske fornuft at leve sit 
eget liv, der udgrænser eller uddifferentierer stadig nye områder, der 
repræsenterer særskilte logikker, som det dernæst føles påtrængende 
»at få styr på« gennem stadig nye planlægningsøvelser. I stedet for 
at reducere kompleksitet har de logistiske bestræbelser med andre 
ord kunnet bidrage til yderligere kompleksitetsforøgelse. Indviklet-
heden udvikler sig. (Sommerfeld 2005) En problemstilling, der fra 
et »hverdagslogisk« perspektiv har skreget på en løsning i form af 
en præcisering og prioritering.40

Her melder resultatdiskursen sig med et evalueringsregime, der 
indebærer en radikal løsning af kompleksitetsproblemet. Her kommer 
simple og enkle svar, der ligefrem har kunnet opleves som en lettelse 
eller aflastning. Ministeriets udmeldinger i tilsynsplanen skærer i ét 
hug den gordiske knude over, som projekt- og kompetencediskur-
sen forgæves har kæmpet med, nemlig spørgsmålet om, hvad det 
egentlig er, der skal evalueres, hvordan og hvorfor. Resultatdiskursen 
tager i bogstaveligste forstand de øvrige reformdiskurser på ordet. 
Hvis formålet med gymnasieskolernes arbejde er at give eleverne 
studiekompetencer, ja så er det deres faktiske studiekompetencer, der 
måles, forstået som deres faktiske fuldførelse af gymnasieuddannel-
sen, deres faktiske karakterudbytte og deres faktiske overgang til 
videregående uddannelse. Kriterier, der ganske vist først formuleres 
af ministeriet i 2006/2007, men som henter deres fulde legitimitet i 
lovens formålsparagraf fra 2004:

Stk. 2. Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videre
gående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden 
og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde 
og dybde og gennem samspillet mellem fagene.
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Stk. 3. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske 
progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal 
opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne 
til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, 
samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

Lov om uddannelse til studentereksamen 18.02.2004. 
Kapitel 1, paragraf 1 (egen fremhævning)

Her tales hverken om, at erfaringerne med forskellige arbejdsformer 
i gymnasiet skal tjene videnskabelses- eller kompetenceudviklings-
formål i bred forstand, men specifikt om, at eleverne skal lære at 
fungere i et studiemiljø. Dvs. det bliver en helt legitim fortolkning, 
at det ene af gymnasieskolernes tre vigtigste formål er – at lære 
eleverne at gå i gymnasiet. Det andet er at sørge for, at de får gode 
karakterer, og det tredje at motivere og kvalificere dem til videre-
gående uddannelse. Derfor bliver det også logisk, at det er disse tre 
parametre, skolerne skal evalueres i forhold til.41 

3.5 Fleksibilitetsproblemet
Tilbage står kun fleksibilitetsproblemet, dvs. spørgsmålet om, hvordan 
udvikling, dynamik, tilpasning til eller proaktiv ageren på markedet 
foregår i organisationer, hvis succeskriterier er så entydigt politisk 
fastsatte fra centralt hold? Her kan man forudsige en ny – ikke 
nødvendigvis konfliktfri – relationsdannelse mellem resultat- og 
kanondiskurs. 

Som udgangspunkt er et kanoniseret curriculum – et fast define-
ret pensum – en nødvendig forudsætning for at kunne udforme de 
standardiserede eksamensopgaver eller tests, som er nødvendige 
for at producere de karakterkvotienter eller testscorer, som resultat-
diskursens accountability-systemer bygger på. Derfor kan en kano-
nisering af et nationalt curriculum tilsyneladende virke logisk. Men 
kanon- og resultatdiskursen er også forskellige på et meget afgørende 
punkt. Kanondiskursen ønsker at »sikre kvalitet« i uddannelserne 
via selektion. Inden for en mere traditionel eller kanon orienteret 
forståelsesramme er uddannelsessystemets funktion at sikre, at de 
studerende har lært noget, så det er forsvarligt »at slippe dem ud« 
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til videre uddannelse og arbejdsliv. Hvis der er tvivl på dette punkt, 
så dumpes der. Resultatdiskursens ambition om at få så mange 
 studerende som muligt igennem uddannelsessystemet så hurtigt som 
muligt – med så høje karakterer som muligt – strider grundlæggende 
mod kvalitetsforståelse, som traditionelt har båret de europæiske 
uddannelsessystemer. Set fra et klassisk europæisk uddannelses- 
og dannelsesperspektiv opfordrer de økonomiske incitamenter, 
der er indbygget i de internationale accountability-systemer, f.eks. 
taxameterfinansieringen, til faglig og videnskabelig forfladigelse og 
kvalitetsforringelse. En indvending, der fra resultatdiskursen bliver 
mødt med kravet om mere kvalitetskontrol og flere kvalitetsmålinger, 
dvs. mere af den medicin, der set fra kanondiskursens perspektiv 
har forårsaget sygdommen. 

Hvis resultatdiskursen vil leve op til sine egne ambitioner om 
strategisk styring af uddannelserne i Europa, ikke kun som statisk 
effektkontrol, men også, så det sikrer den dynamik, der er nødven-
dig for at fastholde og udbygge en position på et verdensmarked, 
så må den nødvendigvis forholde sig til spørgsmålet om udvikling 
af uddannelsernes indhold. Denne udvikling er ikke som i projekt- 
og kompetencediskursen tænkt bredt og uspecifikt, men snarere 
som fleksibilisering i form af modulisering, dvs. udvikling og imple-
mentering af nye, mere eller mindre standardiserede moduler, der 
som kan sættes ind, hvor der konstateres et gab mellem borgernes 
kompetenceniveau og de kompetencer, der efterlyses på det inter-
nationaliserede arbejdsmarked. I den sammenhæng er det oplagt 
at gå i arbejdet med udviklingen af et nyt kanonisérbart, ikke na-
tionalt, men »internationalt curriculum«. Antagelig først i det små som 
 (videre-)udvikling af decentralt organiserede, engelsksprogede ud-
viklingsprojekter. Senere mere generelt som led i den synkronisering 
af uddannelserne med fokus på de fælles nøglekompetencer og den 
livslange læring, som Bologna-erklæringen og Lissabon-processen 
efterstræber. Man kan forestille sig en ny efterspørgsel efter – eller 
krav om at anvende – evidensbaserede uddannelsesprogrammer, dvs. 
uddannelsesprogrammer, hvis effektivitet ift. at realisere de politiske 
fastsatte mål med uddannelserne er undersøgt med videnskabelige, 
oftest statistiske metoder, som tendensen er i dag er inden for det 
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sociale arbejde, førskolen og grundskoleområdet. (www.ciriusonline.
dk, Steensen 06, Hjort 2006 b)42

4. Professionalisering af gymnasiets lærere?

4.1 Viden, kunnen og villen
I en professionaliseringssammenhæng er det interessante nu, hvad 
de nye evalueringsregimer betyder for gymnasielærernes profes-
sionaliseringsmuligheder. Hvilke rum for udvikling af professionel 
»viden, kunnen og villen« skaber reformen for lærerne, og på hvilke 
områder rummer reformen evt. trusler om deprofessionalisering 
f.eks. i form videnstab, tab af formel og reel kompetence eller tab af 
social legitimitet og status? 

Med hensyn til viden er det interessante som sagt, hvilke former 
for videnskabelse og vidensanvendelse, de nye evalueringsformer 
lægger op til. Hvilken former for viden anvendes, udvikles – efter-
spørges, anerkendes eller underkendes? I en professionaliserings-
sammenhæng bliver det interessante nemlig ikke kun, hvilken viden, 
der »lægges til« de professionelles vidensfond, og hvilken »gammel« 
viden, der evt. skal erstattes med »ny« viden. (Abbott 1988) Det 
interessante bliver også, hvem der har kendskab og ejerskab til denne 
viden? Udbygger de professionelle deres vidensbastioner gennem 
videnskabeliggørelse og akademisering eller taber de tværtimod revir 
– herunder retten til at definere relevant viden og vidensanvendelse 
– til andre faggrupper, til kolleger inden for deres egen faggruppe, 
til de ekspertsystemer, som bl.a. den nye teknologi repræsenterer, 
til det politisk/administrative niveau eller til de kunder og konkur-
renter, som bl.a. gymnasieskolerne som selvejende institutioner, skal 
fungere i forhold til?

Spørgsmålet om vidensudvikling og vidensanvendelse fører over 
i spørgsmålet om »kunnen« eller kompetenceudvikling. Hvad inde-
bærer de nye praksisregimer mht. de professionelles muligheder for 
at udbygge deres formelle og reelle kompetencer – retten og evnen 
til at styre; planlægge/udføre/udvikle (undervisnings-)arbejdet? 
Hvilken form for arbejdsorganisering lægges der op til? Hvilke 
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former for horisontale og vertikale arbejdsdelinger udvikles internt 
på skolerne? Hvilke koordineringsmekanismer og beslutningspro-
cedurer installeres? Etc. 

I en professionaliseringssammenhæng bliver det interessante, i 
hvilket omfang lærernes råderum og beslutningskompetence ud-
vides eller indskrænkes? I hvilket omfang håndteres nye effekti-
viseringskrav gennem rationaliseringsbestræbelser, der indebærer 
opbygningen af nye former for bureaukrati, hierarkisering og frag-
mentering, og hvor placerer (hvilke?) lærere sig i denne sammen-
hæng? »Afhændes« rutinearbejde til andre faggrupper? Etableres 
der på traditionel industri-organisatorisk vis en adskillelse mellem 
på den ene side de planlæggende/udviklende/evaluerende akti-
viteter og lag i organisationen og på den anden side de udførende 
lag, så selve undervisningsaktiviteterne moduliseres, standardiseres 
og rutiniseres? Eller lykkes det lærerne at erobre muligheder for at 
specialisere sig, så de individuelt og kollektivt kan udvikle og ud-
folde deres såvel deres formelle beslutningskompetencer, som deres 
reelle handlekompetencer?43

Med hensyn til spørgsmålet om gymnasielærernes »villen« – 
deres »bekendelse« til »det gode formål«, så relaterer det sig til 
spørgs målet om gymnasieskolens overordnede formålsrationalitet? 
Hvordan bliver gymnasiets formål defineret, og hvordan bliver 
forholdet  mellem formålsdefinitioner og de sociale forventninger 
omverdenen på forskellig vis stiller til gymnasielærernes indsats? 
I hvilket omfang defineres gymnasiet som national dansk – eller 
europæisk? – dannelses- eller kulturinstitution, som velfærdsstatslig 
uddannelsesinstitution, som leverandør af uddannelsesservice på 
et marked eller som en del af en politisk styret national uddannel-
seskoncern? Hvilke(t) af disse rationaler bliver dominerende? Eller 
måske mere præcis: Hvordan vil gymnasielærerne som profession 
formå at balancere mellem disse antageligt konkurrerende defini-
tioner af grundlaget for deres sociale legitimitet? Et spørgsmål, der 
fører direkte over i spørgsmålet om succeskriterierne for »den gode 
nok undervisning«: Hvad bliver det afgørende: Dannelse, karakterer, 
»kunder i butikken«, produktionstal eller…? Og hvad betyder det i 
givet fald for den viden, der efterspørges fra gymnasielærerne, for 
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den kunnen, de skal kunne demonstrere, og den dokumentation, 
de skal kunne præstere?

Hvis man på det nuværende grundlæg vurderer de forskellige 
evalueringsregimers potentialer og de muligheder og trusler mod 
gymnasielærernes professionalisering, de rummer, kan billedet se 
således ud:

4.2 Projektdiskurs og professionalisering
Hvis man tager udgangspunkt i projekt- og kompetencediskursens 
evalueringsregimer, så lægger de begge klart op til en form for 
viden skabelse eller vidensudvikling, der kan pege i retning af eller 
understøtte en professionaliseringsproces blandt gymnasiets lærere. 
Hvad for så vidt ikke kan undre, i og med at disse diskurser og den 
form for praksis, de har repræsenteret, har været båret af gym nasiets 
lærere selv. Det er imidlertid ikke det samme som, at det er den 
ukomplicerede eller modsætningsfri proces, der lægges op til.

Inden for kanondiskursens eller den traditionelle gymnasieskoles 
evalueringsregime tager evalueringerne i form af karaktergivning og 
eksamination udgangspunkt i den eksplicitte teoretiske viden, der 
konstituerer fagene. Lærerne, der i egenskab af eksaminatorer eller 
censorer foretager evalueringen eller bedømmelsen, har tilegnet sig 
– og fået anerkendt deres tilegnelse af – denne faglige viden gennem 
deres universitetsuddannelse,44 og de har evt. opdateret den gennem 
ikke formelt meritgivende kurser i regi af »det kollegiale fællesskab«, 
deres faglige foreninger (dansklærerforeningen, tysklærerforeningen, 
psykologilærerforeningen etc.).45 De vidensformer, lærerne eksplicit 
tager i anvendelse, kan i et handlingsteoretisk perspektiv betegnes 
som vidensniveau 3, teoretisk viden (»knowing that«) (Ellström 
1996), eller i et systemteoretisk perspektiv kategoriseres som viden 
af første orden, faktuel viden (Lars Qvortrup 2004).46

Med projektdiskursens evalueringsregime aktualiseres viden på 
højere abstraktionsniveauer.47 For at kunne deltage i evalueringer af 
det vidensmæssige udbytte af undervisningen, er det ikke tilstræk-
keligt at repetere den teoretiske eller faktuelle viden i fagene, det 
bliver nødvendigt at kunne eksplicitere og diskutere, på hvilket 
grundlag denne viden er etableret. Med det handlingsteoretiske be-
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greb bliver det nødvendigt med vidensniveau 4, den meta-kognitive 
viden (»knowing why«) og med de systemteoretiske kategoriser med 
viden af anden og tredje orden (situativ viden, dvs. viden om den 
situation, hvori viden er blevet til, og systemisk viden, viden om den 
vidensystematik, denne viden indgår i). Det bliver med andre ord 
stadig mere påtrængende, at lærerne er i stand til at begrebsliggøre, 
demonstrere og reflektere over de metoder, hvorigennem fagenes 
viden er genereret, over de forskellige teoretiske forståelses rammer, 
de bringer i anvendelse, og over de videnskabsteoretiske eller para-
digmatiske grundantagelser, de trækker på. Det er nødvendigt i 
undervisning og evaluering sammen med eleverne inden for de 
enkelte fag, men det bliver i særlig grad nødvendigt i det øjeblik, 
hvor fag skal arbejde sammen tværs af fag – i tværfaglige projekter 
eller fagligt samspil. 

Set i et professionaliseringsperspektiv er her tale om en oplagt 
professionaliseringsgevinst. Gymnasielærerne får mulighed for at 
anvende den metodiske og teoretiske viden, de rent faktisk har til-
egnet sig gennem deres universitetsuddannelse, og de får gennem 
tværfagligheden eller det faglige samspil lejlighed til at stifte nær-
mere bekendtskab med andre fags genstandsområder, metoder og 
teorier. I den optimale situation giver mødet mellem fagene ikke kun 
anledning til at lærerne anvender og tilegner sig eksisterende faglig 
viden, men at de også udvikler ny viden i form netop af metareflek-
sioner over fagenes indbyrdes forhold – herunder over de forskellige 
fagdidaktiske aspekter af arbejdet med fagene. Fakultetsbegrebet 
er dukket op i denne sammenhæng, som et udtryk for en stigende 
opmærksomhed på, hvordan henholdsvis samfundsvidenskab, 
humaniora og naturvidenskab trækker på forskellige – ofte ganske 
inkommensurable – videnskabelige paradigmer, og derfor også, som 
Christensen et al. (2006) viser, har radikalt forskellige didaktiske 
implikationer. 

I en situation med ressourceknaphed – mangel på tid og rum til 
at udfolde de videnskabelige intentioner sammen med unge men-
nesker mellem 16 og 19 år – er det imidlertid ikke givet, at denne 
professionaliseringsgevinst kan indløses. Set fra fagenes side, så 
er det en ambitiøs øvelse at spænde over alle abstraktionsniveau-
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erne fra den teoretiske eller faktuelle viden til den metakognitive, 
situative eller systemiske viden. For nu ikke at tale om refleksioner 
relateret til den verdensviden eller kulturelle viden, Lars Qvortrup 
(2004) kategoriserer som viden af fjerde orden. Her er det vigtigt 
at være opmærksom på, at kravene til faglig viden i mere faktuel 
forstand ikke er mindskede med reformen, jævnfør kanondiskursens 
revitalisering. I en situation med ressourceknaphed er konkurrence 
mellem fag nærliggende. Fra hvilket fagligt, delfagligt eller fakul-
tært udsigtspunkt skal det tværfaglige landskab defineres? Hvilken 
»ordningslogik« skal etableres? Hvem skal afgøre, hvilke emner eller 
genstandsområder, der er relevante at arbejde med, hvilke metoder, 
der skal tages i anvendelse, hvilke teoretiske perspektiver, der skal 
anlægges, hvilke didaktiske principper, der skal forfølges, hvilke 
metateoretiske diskussioner, der skal føres etc. etc.? Forhandlinger, 
tovtrækkerier eller kampe, hvis udfald, som situationen er i dag, i 
høj grad afgøres af de lokale styrkepositioner: Hvilke lærere med 
hvilke teoretiske, faglige og fagdidaktiske tilgange er i stand til at 
udforme alliancer med hvem med henblik på tilrettelæggelse, gen-
nemførelse og evaluering af det fælles arbejde, og hvilke kriterier 
for faglig kvalitet fastlægges i løbet af denne proces? 

For »taberne« i processen – det være sig fag, faglige positioner 
eller personer – er professionaliseringsgevinsten til at overse. Her er 
det nærliggende at tale ikke kun om vidensudvikling, men også om 
videnstab, forstået som underkendelse eller miskendelse af den faglige 
og fagdidaktiske viden, der har båret lærernes professionsudøvelse 
– og dermed også udgjort det vidensmæssige legitimations grundlag 
for deres beskæftigelsesmonopol, deres eneret til på baggrund af 
deres universitetseksamen at undervise i netop deres fag. Den nye 
trussel om reduktion af jurisdiktion manifesterer sig helt kontant, 
når lærere – hvad der ikke har været tilfældet før reformen – af 
praktisk-logistiske årsager skal eksaminere i emner, de ikke har 
undervist i, eller fungere som censorer i fag, de ikke er uddannet 
inden for. En praksis, der ikke kun strider imod en udfoldet profes-
sionel autonomi, men også mod professionens interne, kollegiale 
selvkontrol, retten og pligten til at opretholde professionelle kvali-
tets standarder. 
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Hvis man skal udpege »vinderne« i processen inden for projekt-
diskursen og dens evalueringsregime er det nærliggende at pege 
på samfundsvidenskaberne, som de er repræsenteret ikke kun i 
samfundsfag, men også f.eks. i historie- og danskfaget i den danske 
gymnasieskole. Fra et samfundsvidenskabeligt, ofte sociologisk 
udsigtspunkt har det været muligt at præsentere et overbevisende 
bud – ikke kun på emneområder, men også på teoretiske og me-
todiske angrebsvinkler, der har kunnet tegne et landkort, som det 
tværfaglige arbejde eller det faglige samspil, har kunnet orientere 
sig inden for. Historisering og periodisering har været anvendelige 
koordineringsredskaber i forbindelse med opbygningen af under-
visningsforløb på tværs af fagene, og en række »store« samfundsteo-
retiske forklaringsrammer fra Adam Smith til Giddens har vist sig 
frugtbare bl.a. i forbindelse med udformningen af projektopgaverne. 
Reformen kan således på ét plan siges at være skræddersyet til en 
samfundsvidenskabelige tilgangsvinkel, men reformen udfordrer 
også samfundsvidenskabernes relativt hegemoniske position i det 
tværfaglige samarbejde.

4.3 Kompetencediskurs og professionalisering
Hvor projektdiskursen som udgangspunkt udvider samfunds-
videnskabernes revir i gymnasieskolen, giver kompetencediskursen 
stafetten videre til humaniora. Hvis kompetencediskursen og dens 
evalueringsregime handler om at understøtte elevernes evner til at 
analysere og håndtere komplicerede og kontingente problemstillinger 
i en verden under stadig forandring, så handler lærernes arbejde bl.a. 
om at facilitere denne form for læring gennem bevidst og systematisk 
tilrettelæggelse af læringsrum, der giver eleverne mulighed for at 
afprøve, udvikle og selv tage kontrollen over deres læreprocesser. 
Her efterspørges altså en type viden, der traditionelt er blevet kate-
goriseret som humanistisk – »den bløde viden« om menneskers for-
skellige fortolkninger af virkeligheden, deres bevidsthed om sig selv 
og omverdenen, deres motivation, læring og konstruktion af viden 
og værdier. Individuelt og kollektivt. Sprogligt og ikke sprogligt. En 
viden, der kunne kategoriseres som psykologi, pædagogik, didaktik, 
men som i den danske gymnasieskole kun i ringe grad har været 
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repræsenteret som eksplicit »faglig«. Til gengæld har den trukket på 
faglige forståelsesmønstre fra en række af de humanistiske fag – og 
for øvrigt fra »den bløde« del af sociologien, hvad den popularitet, 
som Thomas Ziehe’s tanker har nydt i den danske gymnasieskole 
gennem to årtier, er et godt eksempel på. 

I modsætning til uddannelsen af de danske pædagoger og folke-
skolelærere, hvor psykologi/ pædagogik/ didaktik altid har været 
på skemaet48, har de danske gymnasielærere som nævnt ikke nogen 
egentlig pædagogisk uddannelse. For størsteparten af gymnasielæ-
rernes vedkommende har tilegnelse af viden om elevers læring og 
det pædagogisk/didaktiske aspekt af gymnasieundervisning formelt 
set været begrænset til et mindre teorikursus og ½ års »mesterlære« 
i den såkaldte pædagogikumperiode efter afsluttet universitets-
eksamen. Reelt har mange lærere derfor selv udviklet den viden, 
de har baseret deres undervisning og deres forhold til deres elever 
på. Denne viden kan i stort omfang kan kategoriseres som praktisk 
viden eller implicit, »tavs«, kropslig eller intuitiv viden – mestring 
eller undervisningskunst – udviklet gennem læring situeret i selve 
undervisningssituationen. Oftest alene i klasseværelset – i mindre 
grad i pædagogikums mesterlære eller som læring i kollegiale prak-
sisfællesskaber. Her er altså med handlingsteorien tale om viden på 
niveau 1 og 2. Viden, der knytter sig til rutinebaserede handlinger, 
og som kan læres via reproduktion af disse, og viden, der knytter 
sig til regelbaserede handlinger, og som kan læres via tilegnelse af 
procedurer. (Agyris & Schön 1978, Dreyfus og Dreyfus 1999, Rolf 
1991, Qvortrup 2004) 

Læringsteoretisk knytter denne form for læring og vidensud-
vikling sig til udviklingen af, hvad der kan beskrives som rutini-
sering af handlinger. Rutiniseringer kan defineres som en form for 
automa tiseret respons udviklet gennem praktiske handlinger, og de 
indebærer den åbenlyse fordel, at de sætter mennesker i stand til at 
håndtere »den daglige ström av händelser, problemsituationer och 
motsstridiga krav, och samtidig upprätthålla en känsla av trygghed 
og stabilitet i tillvaron«. Rutiniseringer kan derfor medvirke til at 
håndtere arbejdsbelastninger og stress. (Ellström 1996) Rutiniserin-
ger er på den ene side en absolut forudsætning for udviklingen af, 
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hvad Dreyfus & Dreyfus (1999) beskriver som ekspertens virtuositet 
– den suveræne og intuitive mestring af den komplicerede situation, 
hvad observation af fremragende læreres interaktion med eleverne 
og faget i klasseværelset kun kan overbevise om. På den anden side 
kan rutiniseringer, netop fordi de overvejende baserer sig på ikke-
bevidste og ikke-reflekterede handlestrategier, gøre det vanskeligt 
at justere til nye og anderledes situationer. »Det nye« kategoriseres 
og håndteres – fortolkes og forvaltes – i forhold til allerede kendte 
 mønstre. Derfor kan rutiniseringens styrke, at beskytte mod stress, 
også forvandle sig til det modsatte, medvirke til stress og udbrændt-
hed. »Den gode lærer« kan fristes til at »overforbruge sine egne 
talenter«. Han eller hun giver mere af det, der plejer at virke, også 
i situationer, hvor udgangspunktet var, at det ikke virkede efter 
hensigten. (Lipsky 1980, Raae 2005) 

Gymnasiereformen udfordrer denne »tavse«, implicitte eller prak-
tisk-intuitive viden totalt. Hvis gymnasiets lærere skal planlægge, evt. 
gennemføre og evaluere deres undervisning i samarbejde med andre 
lærere i lærerteams, og hvis de skal kunne diskutere, ikke kun faglige 
og videnskabelige problemstillinger med eleverne i forbindelse med 
evalueringerne, men også de enkelte elevers læring, kompetenceud-
vikling og handleplaner, så kræver det eksplicitering, ord og begreber. 
Lærerne skal kunne gøre sig teoretisk kvalificerede, begrundede 
overvejelser over, hvorfor bestemte former for undervisningstil-
rettelæggelse foretrækkes i nogle situationer frem for andre. Og de 
skal – i et sprog, så det bliver forståeligt og acceptabelt for eleverne 
og måske også for deres forældre – kunne argumentere for deres 
vurderinger af elevernes tilgang til arbejdet i gymnasieskolen. Her 
ligger et klart professionaliseringspunkt. Et område, hvor yderligere 
kompetenceudvikling er sat på dagsordenen for gymnasielærernes 
vedkommende, både i form af tilegnelse – og udvikling – af ny teore-
tisk viden, i form af mere praktisk træning, f.eks. supervision (intern 
kollegial eller med ekstern sparring) og i form af »organisatoriske 
eksperimenter« såsom alternative måder at tilrettelægge det treårige 
gymnasieforløb på i tid og rum. Alt i alt aktiviteter, der kan bidrage 
til at gymnasielærerne udfolder og videreudvikler deres specielle 
kompetencer med hensyn til uddannelse af unge.
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Spørgsmålet er så, hvilke forhindringer eller trusler, der kan rejse 
sig for en sådan udvikling? Et minimum af tid og ressourcer til ud-
vikling og uddannelse midt i en kompliceret og arbejdskrævende 
reformproces er en oplagt forhindring. En anden trussel er fristelsen 
til at søge »mindste fælles nævner«, når faglige, didaktiske og pæda-
gogiske refleksioner skal formuleres. Nødvendigheden af at skabe 
en fælles forståelsesramme internt blandt lærere med vidt forskellig 
faglig og videnskabelig – og nødvendigheden af bl.a. via nettet at 
gøre sig forståelig i forhold til eksterne interessenter – kan friste til 
netop den form for mekanisk tænkning, som ministeriet lagde af-
stand til i under visningsvejledningen til almen studieforberedelse 
2006. Nemlig at anvendelsen af bestemte arbejdsformer automatisk 
producerer bestemte kompetencer, og at det derfor ikke er muligt 
at udvikle standardforløb, der vil kunne genanvendes uanset kon-
teksten, og læringsmodeller, der vil have gyldighed for alle elever 
uanset individualitet. En tredje og nok så væsentlig trussel er fri-
stelsen til –  eller nødvendigheden af – at forsøge at rationalisere og 
effektivisere arbejdet i gymnasieskolen, netop ved at udvikle nye 
former for arbejdsdeling, der implicerer minimalisering, forstået som 
modulisering eller fragmentering af undervisningsforløbene og 
standardisering af undervisningsudøvelsen.49 En praksis, der i sig 
selv modarbejder reformens og ikke mindst  kompetencediskursens 
ambitioner om at skabe helhed og sammenhæng, udvikling og dy-
namik. 

I en ‘best case’ kan de nye muligheder for at tilrettelægge under-
visningen og elevernes læring på tværs af traditionelle fag- og ske-
magrænser betyder en ny frihed for lærerne til kollektivt at erobre 
nye handlemuligheder og nye beslutningskompetencer. Men i en 
situation med begrænsede organisatoriske ressourcer – og med 
mange komplicerede krav at honorere – ligger den traditionelle 
industri-organisatoriske rationalitet lige for. Det bliver nærliggende 
og logisk at forsøge at effektivisere og rationalisere ved at udskille 
planlægningen, udviklingen (og evalueringen?) af faglige forløb til 
særskilte koordinatorer.50 I en ‘worst case’ reduceres planlægning 
og koordinering til teknik, dvs. udgangspunktet for planlægningen 
bliver ikke det fagligt ønskværdige og didaktisk/pædagogisk anbe-
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falelsesværdige, men udelukkende det praktisk mulige. For at »få 
det hele til at gå op« kan det blive nødvendigt at definere undervis-
ningselementerne så stramt, at rummet for kreativitet og fleksibilitet 
– herunder mulighederne for at justere i forhold til forskellige elever, 
elevgrupper, hold og klasser – indskrænkes afgørende. Organiserin-
gen kan således i ‘worst case’ ikke kun reducere den professionelle 
autonomi og metodefrihed, som den individuelle klasselærer tradi-
tionelt har haft inden for sin »lukkede klasseværelsesdør«, men også 
modvirke den udvidede kollektive metodefrihed, som gymnasielærerne 
som (kommende) profession har håbet på med reformen. 

I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at medar-
bejderdemokratiet er afskaffet i gymnasiet på linje med demokratiet 
de øvrige offentlige institutioner i Danmark. Der eksisterer ikke læn-
gere et lærerråd, hvor er flertal kan blokere alle forandringer, men 
til gengæld heller ingen mulighed for, at enkeltindivider kan mod-
sætte sig beslutninger taget højere oppe i et organisatorisk hierarki. 
Loyalitet er blevet et nyt organisatorisk krav. Konsekvenserne af en 
indskrænkning af lærernes handlerum og muligheder for at udvise 
professionel dømmekraft kan imidlertid blive tab af motivation og 
udgøre en tilskyndelse til en uengageret rutinisering af lærerarbejdet 
og et tilsvarende uengageret eller instrumentelt forhold til eleverne. 
Men ikke mindre væsentligt: Uanset om en ufleksibel eller »fastfros-
sen« undervisningsorganisering, hvor alle beslutninger er taget på 
forhånd, er resultatet af decentrale forhandlinger blandt lærerne 
eller repræsenterer en central ledelsesbeslutning, så udgør den en 
alvorlig forhindring for, at eleverne på deltagerdemokratisk vis kan 
medinddrages i undervisningsplanlægningen, som formålsparagraf-
fen foreskriver det.51 

4.4 Resultatdiskurs og professionalisering
Hvor samfundsvidenskaberne »havde« projektdiskursen, og huma-
niora kunne gøre krav på kompetencediskursen, er resultatdiskursens 
evalueringsregime tilsyneladende omsider vand på naturvidenska-
bernes mølle. For nu handler det endelig om tal – om statistik og 
bestræbelser på at afdække om ikke kausale årsags-virkningssam-
menhænge, så i hvert fald statistiske sammenfald mellem veldefine-



143Evaluering og videnskabelse

rede fænomener og velafgrænsede faktorer. Endelig efterspørges ikke 
kun erfaringsbaserede common-sense-betragtninger eller filosofisk-
teoretiske spekulationer over god og dårlig undervisning, men hard 
core informationer om, hvad der virker og ikke virker inden for un-
dervisning. (Kommunernes Landsforening 2005) Her er en tilgang 
til viden, der ville kunne anerkendes inden for et positivistisk eller 
neo-positivistisk videnskabeligt paradigme, og som kan efterspørges 
fra en funktionalistisk og anvendelsesorienteret position.

Som inden for alle andre områder i uddannelse, sundhed og so-
cialt arbejde, nationalt og internationalt lægger resultatdiskursen op 
til produktion af en stor og omfattende viden, vi aldrig har været 
i besiddelse af før. Det har aldrig før kunnet lade sig gøre at måle 
effekten af bestemte former for undervisning, bestemte undervis-
ningsprogrammer og lærebøger, bestemte læreres, bestemte skolers 
og bestemte regioners eller nationers indsats – og det har aldrig før 
kunnet lade sig gøre at sammenholde denne effekt med de investe-
rede økonomiske ressourcer. Det er med andre ord for første gang 
blevet muligt at bestemme undervisningsarbejdets »effectiveness and 
efficiency«, dets tekniske og økonomisk effektivitet. En videnseks-
plosion, der som bekendt er muliggjort af informationsteknologien, 
og som forudsætter, at der fastsattes præcise og sammenlignelige 
succeskriterier for uddannelserne og præcise og sammenlignelige 
læringsmål for de studerende.

Set i et professionaliseringsperspektiv repræsenterer resultat-
diskursens evalueringsregime imidlertid en klar forskydning af 
magtbalancerne mellem professionerne og deres omverden. Inden 
for resultatregimet efterspørges en ny form for generaliseret viden, 
som de professionelle ikke har ejerskab – og heller ikke nødvendigvis 
kendskab – til. En viden, der skal produceres af eksterne eksperter, 
konsulenter og forskere, omend lærerne selv nødvendigvis skal 
bidrage med at registrere de informationer, der skal indgå i kalkula-
tionerne. En viden, der skal anvendes af eksterne interessenter med 
henblik på politisk/ økonomisk/administrativ styring og effektivise-
ring af uddannelserne og undervisningen, og en viden som lægger op 
til rangordning og selektion af skolerne, fagene og lærerne, jævnfør 
det frie forbrugsvalg. Hvor kompetencediskursen kunne kobles med 
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en »rationalisering indefra«, hvorigennem gymnasiets lærere i et vist 
omfang kunne positionere sig som professionelle subjekter, lægger 
resultatdiskursens vidensregime op til en »rationalisering udefra«, 
hvor det som udgangspunkt er lærerne, der positioneres som de 
objekter eller genstande, som styringen retter sig imod. 

Her er altså som udgangspunkt tale om en trussel mod gymnasie-
lærernes professionaliserings-bestræbelser i form af en anfægtelse af 
deres vidensbastioner eller »autorisation«, af deres relative autonomi 
eller metodefrihed og af deres sociale legitimitet eller status. I det 
udfoldede resultatregime miskendes eller underkendes lærernes 
 viden, hvis ikke der er evidens, dvs. hvis effekten af lærernes vidensan-
vendelse ikke kan dokumenteres via videnskabelige, som nævnt 
oftest statistiske metoder. Regimet efterspørger produktion af en ny 
form for procedurel viden – viden om best practice, dvs. efterspørger 
identifikation af undervisningsmaterialer, metoder eller program-
mer, som generelt set kan påvises at give de bedste test scorer, og som 
derfor må nyde anerkendelse på bekostning af lærernes mulighed 
for selv at vælge blandt en større variation af metoder alt efter den 
specifikke situation.52 Og endelig anfægter rangordning eller ranking 
af nationer, regioner, skoler, fag og lærere legitimiteten af de 2/3, 
der ikke befinder sig i eliten. De positionernes som »ikke gode nok«, 
hvor de før var anerkendte på linje med alle andre. 

Der etableres med andre ord en ny konkurrencesituation, der 
inden for resultatdiskursens forståelsesramme skulle udgøre et in-
citament til kvalitets- og effektivitetsudvikling, men som samtidig 
forskyder skolernes, lærernes – og elevernes – fokus fra gymnasiets 
uddannelsesmæssige, dannelsesmæssige og demokratiske opgaver 
i bred forstand til, hvad der præcist eller snævert defineres som de 
målbare konkurrenceparametre. Det nye fokus på mål og målin-
ger, resultatproduktion og økonomistyring rejser grundlæggende 
spørgsmål om definitionen af gymnasiets »hovedopgave«. Hvis 
gymnasieskolernes målsætning er at tiltrække så mange elever som 
muligt og få dem »igennem systemet« så hurtigt som muligt med 
så høje karaktergennemsnit som muligt, så må lærerne prioritere 
deres indsats derefter og om nødvendigt nedtone prioriteringen af 
andre faglige og videnskabelige kvalitetskriterier, dannelsesmæssige 
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aspirationer og demokratiske hensyn. Det strategisk kalkulerende 
rykker i centrum, såvel for individer, som for faggrupper og orga-
nisationer. 

Spørgsmålet er så, hvordan gymnasiets lærere vil tage disse ud-
fordringer op? 

På den ene side er situationen meget alvorlig set i et professions-
perspektiv, fordi resultatdiskursen rummer en potentiel trussel – ikke 
kun mod gymnasielærernes »autorisation og autonomi«– men også 
mod selve »professionens etos«. Regimet kan betyde en anfægtelse 
af professionens »interne legitimitet« – af de enkelte læreres oplevelse 
af, hvorvidt deres arbejde faktisk er meningsfyldt eller ej. Handler 
lærerens arbejde om at »ville noget med de unge mennesker« – lære 
dem noget, give dem mulighed for at udvikle sig, »få alle med« – eller 
handler det om at varetage økonomiske egeninteresser, individuelt 
eller organisatorisk? Truslen om meningstab kan på sigt få betydning 
for, hvad man i et organisations- eller ledelsesteoretisk perspektiv 
kunne benævne som rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 
Men resultatregimets fokus på økonomi- og økonomistyring er heller 
ikke uden konsekvenser for gymnasieskolernes »eksterne legitimi-
tet«. Offentlig ranking af skolerne befordrer som sagt et statusfald 
for alle, der ikke er »elite«, mens nødvendigheden af, at skolerne 
reklamer for sig selv for at skaffe kunder, forbigår selvfølgelig heller 
ikke disse kunders opmærksomhed. Der er således som udgangs-
punkt sat spørgsmålstegn ved troværdigheden af skolernes eksterne 
kommunikation. »Når de selv skal sige det, er de selvfølgelig alle 
sammen fantastiske«, hvad også på sigt kan betyde forbrugerkrav 
om en skærpelse af de kvalitetskriterier, som skolerne skal leve op 
til – og af kontrollen med disse, dvs. en skærpelse af kravene til 
de selvevalueringsprocedurer, som skolerne i dag skal udvikle og 
udfolde. 

På den anden side lægger resultatregimet også op til nye kampe, 
forhandlinger, hellige og mindre hellige alliancer. I et politisk/for-
valtningsperspektiv er regimets vidensproduktion oplagt interessant 
som styringsvidenskab og styringsteknologi, men i et organisato-
risk eller driftsøkonomisk perspektiv, dvs. for gymnasierne som 
uddannelsesvirksomheder er der også let at se en interesse i denne 
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nye form for videnskabelse. Tal, der viser, at skolerne er populære, 
effektive og benytter sig af de mest anerkendte metoder, er nyttige 
og nødvendige, dels for at kunne tiltrække nye kunder, dels for at 
kunne dokumentere den kontraktopfyldelse, der ligger i koncern-
styringsmodellen, og om nødvendigt få den akkreditering, der vil 
blive forudsætning for at udbyde (gymnasie-)uddannelse. Så i det 
omfang gymnasielærerne identificerer sig med deres egen organi-
sations overlevelsesinteresse, vil de også kunne se en interesse i at 
bidrage til produktionen af de mest fordelagtige tal. I den forstand 
ligger det lige for at forestille sig, at gymnasielærerne selv – eller 
nogle af gymnasielærerne selv– gennem bestræbelser på organisa-
torisk eller individuel interessevaretagelse aktivt vil bidrage til egen 
deprofessionalisering. 

Det springende punkt bliver imidlertid, i hvilket omfang lærerne 
som professionsgruppe – på tværs af enkeltorganisationerne – bliver i 
stand til selv at sætte dagsordenen for den nye form for videnspro-
duktion, dvs. positionere sig som subjekter inden for resultatregimet. 
I hvilket omfang bliver de selv i stand til at definere, hvilken viden, 
der kan understøtte deres professionsudøvelse, og i hvilket omfang 
bliver de i stand til at håndhæve ejendomsretten til denne viden? Et 
spørgsmål, der antagelig vil komme til at også at omfatte spørgsmålet 
om finansieringen af denne vidensproduktion. Mest afgørende bliver 
dog spørgsmålet om fastsættelse af »succeskriterierne« for gymnasier-
nes virke eller målsætningen for elevernes læring. Hvis »vi vil vide, 
hvad der virker« er det jo vigtigt, hvem »vi« er, og hvad det er for en 
virkning, der efterspørges. I et professionaliseringsperspektiv bliver 
det med andre ord afgørende, i hvilket omfang det bliver muligt for 
gymnasielærerne som gruppe at fastholde eller erobre en position, 
hvor de er aktivt meddefinerende med hensyn til gymnasieskolens 
overordnede uddannelsesmæssige, demokratiske og dannelsesmæssige 
formål og i forlængelse heraf med hensyn til udmøntningen af de 
nærmere faglige og kompetencemæssige mål for undervisningen. 
Men det bliver også vigtigt, i hvilket omfang lærerne bliver i stand 
til at fastholde, at evidens og viden om effektfulde metoder skal 
informere og ikke diktere den professionelle praksis, samt i hvilket 
omfang de bliver i stand til at bruge de nye former for viden, så det 
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ikke kun opleves som strategisk kalkulation, beregning og reklame 
indadtil og udadtil, men som meningsfyldt for lærernes selv og som 
troværdigt ikke mindst af eleverne. 

4.5 Professionalisering eller deprofessionalisering?
Hvis der skal konkluderes på spørgsmålet om, hvad den nye form 
for vidensproduktion, der finder sted i forbindelse med de nye 
evalueringsregimer, der med den danske gymnasiereform er blevet 
forbundet i et avanceret liberalt styringssystem, betyder for gymna-
sie lærernes professionalisering… ja, så må svaret i forlængelse af 
oven stående være, at vi her har at gøre både med en radikal trus-
sel om deprofessionalisering og med muligheden for – eller rettere 
nødvendigheden – af professionalisering.

Afgørende for realiseringen af en professionsstrategi bliver som 
nævnt, at gymnasielærerne som gruppe kan »holde tungen lige i 
munden« og ikke forfalde til entydige polariseringer mellem »re-
formtilhængere« og »reformmodstandere«, men fastholde en nu-
anceret forståelse af reformen i al dens kompleksitet – herunder 
fastholde billedet af den som placeret i en national og international, 
velfærdsstatslig og uddannelsespolitisk kontekst. Den danske gym-
nasieskoles status som »moderniseringsfri« zone har jo på godt og 
ondt afskærmet gymnasiet fra mange af de forandringsprocesser, 
der de sidste 10-20 år har præget landskabet i den øvrige offentlige 
sektor, herunder folkeskolen, daginstitutionerne og de videregående 
uddannelser. Gymnasieskolen har på været afskåret fra nogle af de 
udfordringer og ændringer, som de fleste af de andre institutioner 
har været konfronteret med, men derved også afskåret fra mange af 
informationerne og diskussionerne om, hvilke forskelle og fælles-
træk, der har etableret sig på tværs af institutioner og sektorer i 
velfærdstaten i takt med moderniseringsprocesserne.

Hvis gymnasielærerne som kollegial gruppe og faglig organise-
ring kan rumme konfrontationen med, at gymnasiereformen – til 
trods for alle gode intentioner fra lærerside – også rummer trusler 
om videnstab i form af tab af traditionel faglig og pædagogisk viden 
og erfaring til fordel for installation af nye – som udgangspunkt 
professionsfremmede – styringsvidenskaber og styringsteknolo-
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gier, så kan det åbne for indsigt i nødvendigheden af en ny form 
for akademisering af gymnasiets lærere, så de selv aktivt kan tage 
del i videnskabeliggørelsen af grundlaget for gymnasiets arbejde. 
Risikoen for at tabe »autorisation« eller revir til lærere uddannet til 
folkeskolen ligger lige for. Ikke kun som en teknisk og økonomisk 
løsning på lærermangel, men som en logisk forlængelse af Bologna-
processens opgradering af de danske seminarieuddannelser til 
universitetsuddannelser, hvor læreruddannelsens linjefag og uni-
versiteternes bachelorgrader nærmer sig hinanden/ bliver identiske. 
Som professionsgruppe må gymnasielærerne logisk nok modsætte 
sig denne udvikling, men den åbner samtidig mulighed for at gen-
tænke nødvendigheden af, at også de kommende gymnasielærere 
– og de allerede praktiserende – får muligheder for at styrke deres 
akademiske kompetencer. Oplagt inden for de videnskabsteoretiske/
metodiske, men også inden for det pædagogisk/didaktiske, hvor folke-
skolelærerne har deres relative styrkeposition, samt inden for det 
organisations- eller ledelsesteoretiske, hvor »djøf-erne«53 antagelig gerne 
vil positionere sig for at kunne besætte ledelsesposter i gymnasie-
skolen som i de øvrige offentlige institutioner. (Klausen 2001, Moos 
2003) Set i et snævert professionaliseringsperspektiv er formaliseret 
og anerkendt uddannelse jo en væsentligt forudsætning for at erobre 
og fastholde professionsstatus.

Tilsvarende ville en erkendelse af, at gymnasiereformen ikke kun 
repræsenterer et nationalt skoleudviklingsprojekt til styrkelse af 
elevers og læreres udfoldelses- og udviklingsmuligheder, men også 
skriver sig ind i »storpolitiske«, nationale og internationale magtspil 
vedrørende forholdet mellem velfærd, stat/marked og civilsamfund, 
kunne befordre en undersøgelse af, i hvilket omfang gymnasie lærerne 
– som de øvrige velfærds- eller relationsprofessioner – trues af ser-
vicegørelse, dvs. trues af en arbejdsorganisering, hvor kunden som 
princip altid har ret, og hvor det bare gælder om at »levere varen«, 
selvom det betyder opskruning af arbejdstempoet og »manualisering« 
af arbejdsprocesserne. Alternativt bidrage til at fastholdelse og ud-
vikle gymnasielærernes status som eksperter, der er højtspecialiserede 
inden for organisering af (studieforberedende) læreprocesser og 
undervisning af unge, og som derfor må have plads til at udfolde 
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deres professionelle dømmekraft i arbejdssituationen. Ikke kun ved 
kollektivt at delegere deres beslutningskompetencer til organisatorisk 
bindende aftaler, men også ved individuelt at indtage deres pladser 
som virtuoser i rummelige og fleksible arbejdsfællesskaber. 

Trusler om 
Deprofessionalisering

Nødvendige muligheder for 
 professionalisering

VIDEN/
»autorisation«

Videnstab:

• tab af traditionel viden 
• tab af traditionel erfaring
• etablering af nye styrings-

videnskaber og styrings-
teknologier

Akademisering:

• videnskabsteori/metode
• pædagogik/didaktik
• organisation/ledelse

KUNNEN/
»autonomi«

Kompetenceafvikling:

• intensivering

• bureaukratisering, 
 standardisering

Specialisering:

• tilrettelæggelse af læreproces-
ser for unge

• udvikling af undervisning af 
unge

VILLEN/
»autenticitet«

Legitimitetstab:

• kommercialisering
• instrumentalisering

Demokratisering:

• lighed i uddannelse
• frihed i dannelse

Endelig kunne konfrontationen med det potentielle menings- og 
 legitimitetstab som transformationen af gymnasieskolerne til kon-
trakt styrede, men selvejende virksomheder på et uddannelses marked, 
indebærer, nødvendiggøre nye refleksioner over, hvad der i fremtiden 
skal udgøre gymnasielærernes legitimitetsgrundlag? Hvis gymna-
sierne er virksomheder lige som alle andre virksomheder, hvorfor 
er det så lige, at gymnasielærerne skal have en særlig status som 
profession? Her deler de vilkår med alle folkeskolelærere, pæda-
goger, sygeplejersker, socialrådgivere etc. og i stort omfang også med 
de klassisk etablerede professioner, f.eks. lægerne. Hvorfor skulle 
netop de have krav på at kunne monopolisere et særligt beskæf-
tigelsesområde og holde andre ude i stedet for at indgå konstruktivt 
og fleksibelt i tværfaglige samarbejder? Hvorfor er det så vigtigt, at 
det specielt er (danske) gymnasielærere, der underviser i gymnasiet? 
Hvorfor kan det ikke lige så godt være folkeskolelærere eller andre 
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akademikere med en bachelorgrad (andetsteds fra)? Hvorfor skal 
præcis gymnasielærerne – og for den sags skyld sygeplejerskerne 
og pædagogerne – kunne sætte spørgsmålstegn ved en ledelses 
strategiske dispositioner og hævde, at de har en særlig ekspertise 
og en særlig social eller etisk forpligtelse over for »klienterne«, der 
begrunder, at de ikke først og fremmest skal være loyale over for 
deres virksomhed lige som alle andre? Og når de oven i købet er 
finansieret af det offentlige og skatteborgernes penge, er det så ikke 
meget rimeligt, at brugerne stiller krav til dem, og at deres indsats 
evalueres og kontrolleres efter de kriterier, som er defineret af et 
demokratisk valgt politisk flertal?

Her ligger gymnasielærernes – og de øvrige velfærdsprofessioners 
– demokratiske udfordring.

5. Profession og demokrati?

Hvis lærerne i (det danske) uddannelsessystem vil professionalise-
ring, så fordrer det, at de kan formulere et socialt legitimt formål, 
der rækker ud over varetagelsen af deres individuelle eller organi-
satoriske egeninteresser. Det gælder for så vidt for alle professioner 
uanset om deres arbejdspladser er offentlige eller private, men le-
gitimitetsspørgsmålet får en særlig valeur, når det drejer sig om en 
faggruppe som lærerne, der har været tæt knyttet til opbygningen 
af velfærdsstaten. 

Som professionelle i velfærdsstaten har lærerne haft en særlig for-
pligtelse på demokratiet, forstået som folkestyret og dets idealer om 
frihed, lighed og fællesskab eller social solidaritet. (Pedersen et al. ed 
2007) Lærerne har ikke bare skulle uddanne i respekt for »viden og 
sandhed«, men også »danne i frihed« til fællesskabet og »stræbe mod 
lighed« via social solidaritet. På den måde har lærerprofessionens 
og velfærdstatens etos være tæt viklet sammen. Eksplicit for folke-
skolelærernes vedkommende. For gymnasielærernes vedkommende 
mere implicit, omend demokratiformålet – at uddanne eleverne til 
demokrati via demokrati – i dag står i det danske gymnasiums for-
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målsparagraf. (Dorf ed. 2005, Hjort 2006 e, Hjort 2007) Der er ingen 
grund til at idealisere disse idealer, de er lige så ofte netop idealer 
som realiteter, men de manifesterer sig ved deres fravær i en situation, 
hvor vilkårene for det offentlige arbejde, herunder lærerarbejdet er 
under afgørende forvandling eller forhandling.

Inden for det regime, som resultatdiskursen repræsenterer, kan 
eleverne eller de studerende indtage to mulige positioner. Enten 
positioneres de som brugere, forbrugere eller kunder, dvs. koncep-
tualiseres som suveræne subjekter, der på baggrund af fuldstændig 
informerethed foretager strategisk kalkulerede valg med henblik på 
at optimere egen interessevaretagelse.54 Eller også positioneres de 
som råvarer i en produktionsvirksomhed, dvs. som de umyndige 
objekter eller genstande, der bearbejdes så effektivt som muligt 
med henblik på at øge produktivitet og rentabilitet. Ingen af disse 
positioneringer er forenelige hverken med et demokrati- eller et 
dannelsesformål for uddannelse. Hvis elever eller studerende de-
fineres som kunder i butikken, hvad så med dem, der ikke har den 
fornødne købe- eller forhandlingskraft? Det vil sige, hvad så med de 
sociale lighedsbestræbelser, der er så afgørende for velfærdsstatens 
demokratiske legitimitet? Og hvis elever eller studerende defineres 
som købmandsvarer, der masseproduceres på samlebånd, hvordan 
harmonerer det så med de liberale forestillinger om frihed og ud-
foldelse, der er så afgørende i et dannelsesperspektiv? 

Hvis gymnasielærerne og de andre »relationsprofessionelle«, der 
arbejder med mennesker i velfærdsstaten, vil hævde professions-
status, må de nødvendigvis kunne begrunde det med relationen til 
en samfundsmæssig anerkendt »sag«, der er central for  »klienten«. 
Det er nødvendigt overbevisende at kunne argumentere og de-
monstrere denne sammenhæng. Ikke kun for at erobre social og 
etisk legitimitet på et overordnet plan, men også mere praktisk for 
at kunne etablere bæredygtige alliancer ud over egne rækker – til 
elever eller studerende, forældre eller pårørende, andre faggrupper 
og andre demokratiske, socialt og liberalt indstillede kræfter, natio-
nalt og internationalt. Professionaliseringsbestræbelser til forsvar 
for løn, arbejdsvilkår og beskæftigelsesmuligheder er fuldstændigt 
lige så legitime for lærere som for alle andre faggrupper. Men i et 
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demokratisk samfund er gymnasiet ikke til for gymnasielærernes 
eller gymnasieskolernes skyld alene, men for elevernes og for frem-
tidens. Hvis ikke det kan fremstå med overbevisning, er der sådan 
set ingen grund til at beklage en professions deroute.
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Bilag 1

STYRINGSDOKUMENTER omkring gymnasiereformen 2005

TIGHT-LOOSE-TIGHT eller
CENTRALISERING-DECENTRALISERING-RECENTRALISERING

TIGHT – centrale politiske styringsdokumenter

1) Aftalepapir den politiske aftale af 28. 05.2003 om reform af de gymnasiale uddan-
nelser

2) Lov nr. 95 om Uddannelsen til Studentereksamen af 18.02.04 (stx-loven) (stadig 
gældende lov, men revideret 24. 06.2005 og 09. 06.2006)

3) Bekendtgørelse nr. 1348 af om Uddannelsen til Studentereksamen (stx-bekendt-
gørelsen) fra 15.12.2004 (gældende bekendtgørelse er nr. 825 af 17.07.2006) Inde-
holder læreplaner for fagene og for de flerfaglige forløb almen studieforberedelse, 
almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb, herunder opstilling 
af faglige mål.

4) Vejledning til bekendtgørelse nr. 825 af 17.07.06 om uddannelse til studentereksa-
men, august 2006. Indeholder forslag til opstilling af kompetencemål, progression 
i anvendelsen af arbejdsformer og produktkrav.

LOOSE – styringsdokumenter, der skal udarbejdes decentralt
 • Lærerniveau:
   ° Studieplaner
   °  Undervisningsbeskrivelser
   ° Evalueringsplaner
 • Elevniveau
   ° Studierapporter
 • Ledelsesniveau
   °  Systemer til selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering

 °  Opfølgningsplaner – skriftlige planer der skal udarbejdes mindst hvert tredje 
år som handleplaner, der følger på selvevalueringen. 

TIGHT – re-centralisering via politiske styringsprocedurer

 5) Lov nr. 414 af 06. 06.2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (of-
fentliggørelse af karaktergivning på hjemmeside) 

 6) Bekendtgørelse nr. 23 af 11. 01.2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering 
inden for de gymnasiale uddannelser

 7) Lov nr. 880 af 19.09. 2005 om ændring af lov om gennemsigtighed og åbenhed i 
uddannelserne mv. (offentliggørelse af gennemførelses- og beskæftigelsesprocenter 
mv.)

 8) Vejledning til bekendtgørelse 23 af 11.01. 2005 om kvalitetsudvikling og resultat-
vurdering inden for de gymnasiale uddannelser januar 2006

 9) Undervisningsministeriets tilsynsplan 2006-2007 (07.11.06)
10) Undervisningsministeriets sanktionspolitik (07.11.06) 
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Noter

1. Se liste over dokumenter i bilag.
2. Se liste over dokumenter i bilag. 
3. Lov nr. 414 af 06.06.2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannel-

serne (krav om offentliggørelse af karaktergivning på skolernes hjem-
mesider), Bekendtgørelse nr. 23 af 11.01.2005 om kvalitetsudvikling 
og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, Lov nr. 
880 af 19.09.2005 om ændring af lov om gennemsigtighed og åbenhed 
i uddannelserne mv. (krav om offentliggørelse af gennem førelses- og 
beskæftigelsesprocenter mv.), Vejledning til Bekendtgørelse nr. 23 
af 11.01.2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for 
de gymnasiale uddannelser januar 2006, Undervisningsministeriets 
tilsynsplan 2006-2007 (07.11.06), Undervisningsministeriets sank-
tionspolitik (07.11.06).

4. De danske gymnasielærere har ikke en formel autorisation på linje 
med f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter etc., men de har et 
reelt beskæftigelsesmonopol baseret på mindst 1-3 gymnasierelevante 
fag på universitetsniveau, heraf det ene på kandidatniveau samt 
gennemført gymnasiepædagogikum, et praktisk og teoretisk uddan-
nelsesforløb efter afsluttet universitetseksamen. Dette beskæftigelses-
monopol anfægtes i dag (vinteren 2006/2007) af nye forhandlinger, 
hvor undervisningsministeriets udspil er, at også lærere med uddan-
nelse til den danske grundskole, folkeskolen, skal kunne undervise 
i gymnasiet. Argumenterne er mangel på gymnasielærere inden for 
visse naturvidenskabelige fag samt det økonomiske ræsonnement, 
at folkeskolelærerne er billigere end gymnasielærerne, fordi deres 
forberedelsestid er mindre. Den integration af uddannelsen af lærere 
til henholdsvis grundskolen/folkeskolen og det gymnasiale niveau, 
som ligger i forlængelse af Bologna-processen, er imidlertid initieret, 
også i Danmark, i og med at de nyuddannede folkeskolelærere nu 
får graden (professions-) bachelorer.

5. Pro Fessio betyder »jeg bekender« og er den ed, som novicerne i 
den katolske kirke aflagde, når de trådte ind i munkeordenen. I 
professionsbegrebet ligger der altså et offentligt bekendelse til »det 
højere formål« og dermed også et løfte om at distancere sig fra 
egeninteressen i modsætning til amatøren, den elskende, der følger 
sit eget hjerte. (Den Store Danske Encyklopædi 1999) Den sag, de 
professionelle bekender sig til, kan selvfølgelig være religiøs, men 
for f.eks. juristerne er det »loven«, for lægerne »livet«, for forskere 
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»sandheden«… og for lærere »læring«? Som ansatte i de offentlige 
institutioner har de i hvert fald som de øvrige »semi-professioner« 
eller relationsprofessionelle (sygeplejesker, socialrådgivere, pæda-
goger etc.) været forpligtet på at arbejde for velfærdsstatens grund-
læggende ideer om demokrati og social retfærdighed. (Petersen et 
al. ed 2007)

6. På linje med mange andre af de centrale begreber i den diskurs, der 
har domineret debatten om velfærdsstaten i Danmark: modernisering, 
effektivisering, kompetencer, kvalitet, evidens, evaluering etc. Mange 
af disse begreber føres direkte ind i det danske sprog fra engelsk 
(gennemsigtighed/transparency, ansvarlighed/responsibility) uden 
at deres betydning eller rettere den styringspraksis, de refererer til 
i en anglo-saksisk kontekst, nødvendigvis er helt præciseret eller 
offentligt kendt. Andre begreber oversættes i Danmark til begreber 
med mindre kontroversielle konnotationer, eks. evalueringskultur for 
accountability systems. Derfor har der også været mange muligheder 
for at fortolke begreberne forskelligt, alt efter interesseperspektiv.

7. Jævnfør Derridas binære oppositioner: mand/kvinde, barn/voksen, 
sort/hvid, sandt/falsk, smukt/grimt, frelse/fortabelse etc.

8. Som bekendt en omfattende diskussion, der bl.a. omfatter diskus sionen 
af, hvorvidt det, der videnskabeligt beskrives som sam fundsmæssige 
struk turer refererer til faktisk forekommende  struktureringsprincipper 
(ligesom diskussionen af, hvorvidt beskrivelsen af f.eks. bestemte 
aktører også implicerer, at der henvises til bestemte bevidste eller 
intentionelle handlinger eller ikke-bevidste handledispositioner 
hos »levende mennesker«) eller hvorvidt der udelukkende er tale 
om analytiske abstraktioner, der tjener et forståelsesmæssigt for-
mål/giver mening i en given videnskabelig sammenhæng. Det er 
denne  diskussion om poststrukturalisme/socialkonstruktioV/Nisme, 
som Pierre Bourdieu skriver sig ind i med sin berømte formule-
ring om at være »konstruktivistisk strukturalist og strukturalistisk 
 konstruktivist« (Bourdieu 1999). Men grundlæggende er det jo den 
klassiske sociologi ske diskussion om forholdet struktur/aktør og 
de videnska be lige abstraktioners status. Jævnfør Adam Smith, der 
med »marke dets usynlige hånd« og Karl Marx, der med realabstrak-
tionerne (vare, penge, kapital), begge mener at have foretaget en 
videnskabelig rekonstruktion af reelt fungerende abstraktioner eller 
ordningslogikker, der fungerer uafhængig af de enkelte aktørers viden 
og vilje, men som alligevel forudsætter og former deres handlinger. 
(Smith 1776, Marx 1867). 
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 9. En religiøs diskurs, som de 10 bud repræsenterer, har f.eks. aldrig 
for hindret mennesker i at slå ihjel, lyve i retten eller begære sin 
næstes…, men gjort det ulige sværere at legitimere den slags akti-
viteter.

10. I forhold til alle andre offentlige institutioner i Danmark, herunder 
fol ke skolen/grundskolen, de videregående uddannelser og erhvervs-
ud dannelserne, er det almene gymnasium først meget sent blevet 
om fat tet af de sidste 20 års moderniserings- eller reformprojekt. Én 
for klaring kan være, at det almene gymnasium har været så stor en 
»pub li kums succes«, at det har været svært at argumentere for diag-
nosen »gymnasiets krise«. (Den samlede tilgang til de gymnasiale 
ud dan nel ser i Danmark – det almene gymnasium = stx, HF, teknisk 
gym na si um = htx og handelsgymnasiet = hhx – omfatter i dag ca. 60 
% af en ungdomsårgang. Heraf tiltrækker det almene gymnasium 
den største del, ca. 40 % af en ungdomsårgang. Tilgangen varierer 
dog på landsplan. På Frederiksberg går knapt 60 % af de unge i det 
al me ne gymnasium. Andre steder i landet er frekvensen nede på 
30%. www.emu.dk 2007-06-08

11. Fremhævelserne i dette og efterfølgende citater er mine. kh
12. Jacob Ditlev Bøje har vist, hvordan alliancen mellem kanondiskursen 

og resultatdiskursen manifesterer sig i reformdebatten efter at alli-
ancen mellem projekt- og kompetencediskurs i en periode har været 
den dominerende. Bevægelsen sker i løbet af vinteren 2003/2004, 
dvs. i perioden mellem udarbejdelse af det politiske aftalepapir mel-
lem partierne bag reformen og vedtagelsen af loven i februar 2004 
og bekendtgørelsen december 2004. (Bøje 2004)

13. I læreplanen for danskfaget er der interessant nok også tale om en 
efterhængt formulering. Efter at kernestoffet inden for det litterære 
stofområde er gennemgået som en række nedslag i epoker, genrer, 
litteraturteoretiske og kulturhistoriske problemstillinger, oplistes 13 
mandlige forfattere plus Karen Blixen, som danske gymnasieelever 
for fremtiden skal stifte bekendtskab med.

14. Det danske moderniseringsprojekt kan periodiseres på følgende vis: 
1. fase 1984-1991: Fra central regelstyring i etning af decentralisering. 
Styringsproblemet diagnosticeres som manglende styr på ressource-
forbruget og behov for effektivisering af de offentlige institutioner. 2. 
fase 1991-2001: Decentralisering. Mål og rammestyring. Styringspro-
blemet diagnosticeres som et konkurrenceproblem, og ambitionen er 
at etablere kvalitets- og effektivitetsfremmende konkurrence internt 
mellem de offentlige organisationer og eksternt mellem private og of-
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fentlige aktører via frit valg af offentlig service og markeds(lignende) 
vilkår for driften af organisationerne. 3. fase 2001: Re-centralisering 
lokalt, nationalt og overnationalt. Resultatstyring, koncern- og kon-
traktstyring. Styringsproblemet diagnosticeres som et spørgsmål om 
at sikre nationens konkurrenceevne på det globaliserede marked, 
og ambitionen er at opbygge konkurrencedygtige (offentlige) virk-
somheder eller koncerner inden for uddannelse, sundhed og socialt 
arbejde. (Klausen & Ståhlberg 1998 red, Åkerstrøm Andersen 2003, 
Pedersen 2004, Hjort 2005, 2006f)

15. I det »blue print« for en europæisk uddannelsesstruktur, der ligger 
bag Bologna-processen opereres der ikke med det danske skel mellem 
folkeskolen (0.-9. klasse) og ungdomsuddannelser/gymnasieuddan-
nelser (10.-12. skoleår), men med en 3-delt struktur (yngste trin ca. 
5-9 år, mellemtrin ca. 10-15 år og ældste trin ca. 15-19). Tilsvarende 
skelnes der ikke mellem folkeskole- og gymnasielærere. Alle er uni-
versitetsuddannede med en bachelor- eller mastergrad i relevante 
fag og evt. pædagogisk/didaktisk specialisering rettet mod et givet 
alderstrin. I Danmark er en del af strukturreformen skudt fra start 
med dannelsen af Centrene for Videregående Uddannelser, nu profes-
sionshøjskolerne, der bl.a. omfatter lærer- og pædagogseminarierne. 
Her får lærere til folkeskolen og pædagoger til daginstitutionerne/
førskoleområdet titlen af professionsbachelorer. Men indtil videre 
har der været en vis modstand mod en total integration, både fra 
semi narie- og universitetsside. Til gengæld diskuteres i dag, hvorvidt 
folkeskolelærere kan undervise i den danske gymnasieskole. Se note 
5.

16. I USA blev accountabilitysystemerne lovfæstet med loven »No Child 
Left Behind«, der blev vedtaget under præsident Bush i 2001. I nogle 
amerikanske delstater er man dog tilbageholdende med offentlig-
gørelse af skolernes testscorer, fordi det bidrager til at forstærke den 
uønskede sociale og etniske selektion, som det er lovens formulerede 
intention at reducere.

17. De »nye« markeds- og konkurrencedemokratiske forståelser, der i dag 
konkurrerer med de klassiske liberale forståelser af demokrati som re-
præsentativt demokrati og direkte deltagerdemokrati, repræsenterer 
en radikal udfordring til den måde, hvorpå såvel offentligheden som 
de offentlige institutioner er blevet konstrueret i velfærdsstaten. Hvor 
den offentlige debat i den klassiske forståelse af det repræsentative 
demokrati handler om at skaffe et politisk flertal for en sag, handler 
konkurrencedemokratiets opinionsundersøgelser om at finde en sag, 
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der kan skaffe et politisk flertal (Downs 1957). Hvor det klassiske 
repræsentative demokrati bygger på magtens tredeling, ytrings- og 
organisationsfrihed samt beskyttelse af mindretal og privatliv, så 
indebærer konkurrencedemokratiets kontraktstyring af de offentlige 
institutioner, at det politiske flertal indsætter en ledelse, der er kon-
traktligt forpligtet på at realisere en given politisk strategi, og som 
har mandat til at kræve loyalitet af medarbejderne og intervenere 
over for medborgere, der ikke samarbejder på projektet. Opposition 
forudsætter etablering af et nyt flertal. (Koch 1945, Korsgaard 1982, 
1997, 1999, Olsen 1990, Habermas 2001, Å. Andersen 2003, Hjort 
2006e, Moos 2006, Hjort 2007)

18. Undervisningsvejledningen til gymnasiereformens mindste »fag«, 
det flerfaglige forløb Almen Studieforberedelse (tidl. 20%, nu med 
lovændring 10% af studiet) er på 176 sider.

19. Stx- bekendtgørelsen. Kapitel 9, paragraf 63 og 64.
20. Vejledning til bekendtgørelse 23 af 11.01 2005 om kvalitetsvurdering 

og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, januar 
2006.

21. Her tænkes specifikt på den erfaringsbaserede viden om undervis-
ningen og elevernes læring, som gymnasiets lærere traditionelt har 
bygget deres arbejde på, ikke på den eksplicitte faglige viden, de har 
formidlet.

22. Projektdiskursen har i Danmark haft en tæt tilknytning til Blooms 
kognitive taxonomi (gentage, forstå, anvende, analysere, syntetisere, 
vurdere) og til den nu afskaffede 13-skala, hvor 13-tallet for »den 
usædvanligt selvstændige og udmærkede præstation« blev givet for 
et originalt bidrag til vidensproduktionen.

23. Begrebet kompetencer, herunder skellet mellem kvalifikationer og 
kompetencer er blevet defineret på mange forskellige måder i den 
danske, såvel som i den internationale debat. Der er i varierende 
omfang blevet vægt på det helheds- og fremtidsorienterede i kompe-
tencebegrebet til forskel fra et mere her-og-nu færdighedsorienteret 
kvalifikationsbegreb. (Jensen og Prahl 2000, Bowden and Marton 1999, 
Hermann 2003) Det er imidlertid interessant, at gymnasiereformtek-
sterne ikke benytter sig af den etablerede skelnen mellem faglige, per-
sonlige og sociale kompetencer, som f.eks. bruges af Kompetencerådet 
(1999), der har været toneangivende inden for kompetencedebatten 
i Danmark. Ordet »sociale« erstattes med »almene«. Begrebet giver 
associationer til »almendannelse« og kan således repræsentere en 
reverens for gymnasieskolens klassiske almendannelsesformål, men 



159Evaluering og videnskabelse

man kan også forestille sig, at man herigennem forsøger at undvige 
uønskede partipolitiske konnotationer. 

24. Ud over de særfaglige mål skal rektor »sikre udviklingen af elever-
nes (…) bevidsthed om og evne til at håndtere egne læreprocesser 
og beherskelse af forskellige arbejdsformer« Stx-bekendtgørelsen, 
Kapitel 6, paragraf 64. Det er denne intention, vi i gymnasieforsk-
ningsprojektet har benævnt intentionen om at »professionalisere 
eleverne«, forstået som at uddanne dem til studerende, der på bag-
grund af viden, f.eks. om egne læringsstile og anvendelsen af effektive 
arbejdsmetoder udvikler kompetencer til selv at evaluere og styre 
deres egne læreprocesser under hensynet til »det gode formål«, deres 
egen livslange kompetenceudvikling.

25. Vejledningen til kvalitetsbekendtgørelsen refererer i den forbindelse 
til en »strategisk-cirkel«-model for »Effective School Self Evaluation« 
(ESSE) udarbejdet af den europæiske »skole-inspektor-organisation«, 
SICI (Standing International Conference of Central and General In-
spectorates of Europe). Det formuleres, at »modellen skal opfattes 
om dialogisk og igangsættende«.

26. Undervisningsministeriets tilsynsplan 2006/2007.
27. Bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden 

for de gymnasiale uddannelser fra januar 2005.
28. Vejledning (januar 2006) til bekendtgørelsen om kvalitetsudvik-

ling.
29. Vejledning (januar 2006) til bekendtgørelsen om kvalitetsudvik-

ling.
30. Undervisningsministeriets sanktionspolitik 2006/2007. Ministeriets 

eksisterende sanktionsmuligheder, tilskudssanktioner, krav om re-
visorskift, indgreb over for bestyrelser og tilbagekaldelse af godken-
delser, suppleres her med de tre nævnte sanktionsmuligheder, der 
kombinerer den statslige kontraktstyringsmodel (indsatskontrakter) 
med den markedshenvendte, såkaldte »gabestoksmodel« (smiley-
modellen) hvor negative evalueringer af en virksomhed bekendtgøres 
for offentligheden.

31. Som resultatdiskursen er præsenteret i Danmark indtil videre  kobler 
den endnu ikke, som de internationale accountabilitysy stemer, 
skolernes test- eller eksamensresultater direkte til økonomiske in-
citamenter (belønning/straf) i form af bevillinger og resultatløn 
til lærerne. Men koblingen kan findes i rektorers eller skolelederes 
nye ansættelses- og udviklingskontrakter, der dog ikke er offentligt 
tilgængelige dokumenter, som kan gøres til genstand for analyse.
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32. Competence – Competitive
33. De engelske begreber »Elements of Competence + Performance Crite-

rias« oversætter i den danske gymnasiekontekst til »kompetencemål 
+ formidling og produktkrav«.

34. Den nye karakterskala bygger på absolutte mål, dvs. forudsætter 
en præcis definition af et »perfekt« resultat, hvorefter der »trækkes 
fra« for fejl og mangler. Der er altså ikke, som i den gamle 13-skala, 
mulighed for at yde en unik præstation, der hæver sig over – eller 
ligger ved siden af – det på forhånd definerede.

35 Bente Lukman Christensen, Birthe Dalsgaard, Henriette Knudsen og 
Aase Munk har i Gymnasiepædagogik 57 publiceret en undersøgelse 
af de forskellige progressionsforestillinger, dvs. de forskellige for-
ståelser af progression, der karakteriserer gymnasiets forskellige  
»fakulteter«. De naturvidenskabelige fag opbygger oftest en faglig 
progression fra det simple faglige stof til det komplekse. De sam-
fundsvidenskabelige fag forstår overvejende progression som en 
kognitiv progression i elevernes tilgang til stoffet, svarende til f.eks. 
Blooms taxonomi, mens de humanistiske fag snarere ser progres-
sion som en hermeneutisk spiral (del-helhed-del), der siger mod at 
understøtte elevernes tolkende og skabende udvikling. (Christensen 
et al. 2006)

36. Er formålet med at læse en novelle af Henrik Pontoppidan f.eks., at 
eleverne skal have en anledning til at få en kunstnerisk oplevelse, 
lejlighed til at se sig selv som del af en større kulturel sammenhæng 
eller mulighed for at danne sig en vis forståelse af, hvordan menne-
sker har levet og tænkt i andre sociale og historiske sammenhænge? 
Eller er målet med et undervisningsforløb, hvori der indgår en 
Pontoppidannovelle, at eleverne skal erhverve sig den kompetence 
at kunne referere en kompliceret tekst for klassen?

37. En argumentation, der muligvis er én af begrundelserne for, at gym-
nasielovens formålsparagraf har valgt begrebet studiekompetence frem 
for formuleringen »faglige, almene og personlige kompetencer«, som 
optræder i bekendtgørelsen.

38. De engelske begreber »Elements of Competence + Performance Crite-
rias« oversættes i den danske gymnasiekontekst til »kompetencemål 
+ formidling og produktkrav.«

39. Citeret fra undervisningsvejledningen for almen studieforberedelse, 
august 2006.

40. At kompetencemålingerne kan føre til udviklingen af yderst om-
fattende og komplekse registreringssystemer er ikke noget specielt 
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karakteristisk for den danske gymnasiereform. Bowden og Marton 
beskriver allerede i 1999 på baggrund af australske og britiske erfa-
ringer med nationale kompetenceudviklingsstrategier (som de for 
øvrigt forholder sig positivt til), at det ikke er ualmindeligt, at arbej-
det med at oversætte et fagligt curriculum til en kompetencebaseret 
beskrivelse af en uddannelses output fører til et kompetenceskema, 
der består af mindst 5 kompetenceenheder med i alt omkring 200 
performancekriterier, der skal gøre det muligt at skelne imellem 
tilfredsstillende og ikke-tilfredsstillende demonstration af de efter-
spurgte kompetencer. (Bowden & Marton 1999)

41. Som et omhyggeligt forhandlet dokument rummer formålsparagraf-
fen også formuleringer, der peger i andre retninger. Eksempelvis 
repræsenterer den næste formulering i loven, den »oprindelige« 
alliance mellem projekt- og kompetencediskurs: »Uddannelsen 
skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres 
kritiske sans.« Stx-loven Kapitel 1, Paragraf 1, Stk. 4

42. Synkronisering af uddannelserne og udvikling af fælles accredite-
rings- eller godkendelsessystemer for uddannelsesinstitutionerne er 
en forudsætning for en åbning af det europæiske eller internationale 
uddannelsesmarked, så internationalt arbejdende uddannelsesvirk-
somheder kan udbyde uddannelse i Danmark evt. fusionere med 
danske uddannelser. Denne udvikling er særlig aktuel inden for 
de videregående uddannelser, men vil ikke nødvendigvis gå uden 
om ungdomsuddannelserne på sigt. En kritik af udviklingen af et 
»internationalt«, engelsksproget curriculum i Danmark vil aktuelt 
være let at positionere som nationalistisk eller ligefrem som et udtryk 
for etnocentrisme eller xenofobi. En positionering, der i værste fald 
kan bidrage til udviklingen af den nationalisme, den siger imod at 
bekæmpe.

43. Som Andrew Abbott beskriver det i »The System of Professions – An 
Essay on the Division of Expert Labour« (Abbott 1988), så er profes-
sionsdannelse og professionaliseringsprocesser jo også et spørgsmål 
om (styrke-)forhold mellem faggrupper internt i organisationerne. Det 
klassiske eksempel er forholdet mellem læger og sygeplejersker, hvor 
lægerne qua diagnoseretten har retten til at definere sygeplejerskernes 
arbejde. Men arbejdsdelinger mellem besluttende og udførende lag 
er som bekendt standardkonstruktionen i det tayloriserede industri-
arbejde (fordismen), selvom senere organisationsteorier (herunder 
human-ressource management og fagbevægelsens »det udviklende 
arbejde«) har skrevet sig op i mod denne form for organisering med 
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den argumentation, at den er ineffektiv, fordi den ikke kun er ned-
slidende, men også overser menneskers ressourcer og udviklings-
potentialer, der i giver fald ville kunne udnyttes i virksomheden. 
(Sandberg & Targama 1998) Hierarkiseringer strider ligeledes mod 
den egalitært-prægede kultur, der af historiske grunde har været 
så udbredt i Danmark (»En mand en stemme«, »Ikke efter høve-
der, men efter hoveder«) (Hofstede www.geert-hofstede.com), og 
som har harmoneret godt med de flade organisationsstrukturer i 
velfærdsstatens organisationer. I dag er medarbejderdemokratiet 
imidlertid afskaffet i de offentlige organisationer i Danmark til fordel 
for et traditionelt ledelseshierarki (bestyrelse, ledelse, mellemledelse, 
medarbejdere). I et professionsstrategisk perspektiv er interesseva-
retagelse imidlertid ikke nødvendigvis et spørgsmål om demokrati 
eller social retfærdighed, men et spørgsmål om at fastholde eller 
erobre beslutningskompetence og råderum, også selvom der bliver 
»på bekostning af« andre (faggrupper). Det sprængfarlige set i et 
snævert professionsperspektiv er stærke hierarkiseringer internt 
i professionen, der f.eks. kan føre til sprængninger af de faglige 
organisationer, som vi i dag ser tendensen til i splittelserne mellem 
ledere og »menige medarbejdere« i de organisationer, der organiserer 
de offentligt ansatte i Danmark. Hvilket imidlertid kun bekræfter 
Abbotts analyse af professioner, som noget, der kommer og går… 
eller forandres historisk afhængigt af såvel interne som eksterne 
forhold.

44. De danske gymnasielærere har som nævnt en universitetsuddannelse 
i 2-3 fag, eksempelvis engelsk og matematik, billedkunst og dansk, 
fysik, kemi og idræt osv.

45. Den danske læser må undskylde detaljeringsgraden.
46. Ellstrøm (1996) arbejder inden for et handlingsteoretisk perspektiv 

med 4 vidensniveauer: 1) Den implicitte, tavse viden, der knytter sig 
til de rutinebaserede handlinger, og som læres via reproduktion af 
disse, 2) Den praktiske viden, der knytter sig til regelbaserede hand-
linger, og som kan tilegnes via læring af procedurer eller metoder. 
(»Knowing how«), 3) Teoretisk viden, som er nødvendig for hand-
linger, der sigter mod håndtering af komplicerede problemstillinger 
(»Knowing that«) og 4) Meta-kognitiv viden, som er nødvendig for 
at kunne reflektere kreativt over nye problemdefinitioner og løs-
ningsmodeller. (»Know ing why«). Qvortrup (2004) opstiller ud fra sit 
systemteoretiske udgangspunkt – med Bateson som referenceramme 
– 4 vidensformer. De omfatter ikke som Ellstrøms systematik den 



163Evaluering og videnskabelse

kropslige og praktiske viden, men til gengæld yderligere et kognitivt 
abstraktionsniveau. Viden af første orden: Viden om noget, faktuel 
viden. Viden af anden orden: Viden om viden, situativ viden eller 
viden om den situation, hvori viden er blevet til. Viden af tredje 
orden: Viden om viden om viden, systemisk viden eller viden om 
den videnssystematik eller de videnskategoriseringer, denne viden 
indgår i, Og endelig viden af fjerde orden: Viden om viden om viden 
om viden – den verdensviden eller kulturelle viden, som er den kol-
lektive forudsætning for individets viden.

47. Her skal for god ordens skyld understreges, at projektdiskursen ikke 
er ny i det danske gymnasium med reformen 2005. Projektdiskursens 
videnskabelsesambition og deraf følgende krav til eksplicitering af 
fagenes teorier og metoder er som nævnt en gammel bestræbelse, 
selvom den har haft forskellige styrke og forskellig udformning 
inden for de forskellige fag og fakulteter.

48. Selvom diverse reformer af den danske læreruddannelse altid skruer 
op og ned på forholdet mellem henholdsvis fag og psykologi/pæ-
dagogik/didaktik.

49. Se Jakob Ditlev Bøje i denne antologi.
50. I gymnasierne benævnes disse koordinatorer eller mellemledere ofte 

»teams«, selvom teambegrebet strengt taget burde omfatte hele den 
gruppe, der er samlet om en fælles opgave. I forskningsprojektet 
Gymnasiereform 2005 har vi foråret 2007 kunnet konstatere, at der 
pt. er udviklet fra 5 til 7 nye administrative lag på gymnasie skolerne, 
derunder f.eks. teams forstået som de lærere, der er samlet om en 
klasse eller et fagligt forløb, teamkoordinatorer til koordinering af 
disse team samt yderligere 1 eller 2 lag af koordinatorer til koor-
dinering af koordinatorernes arbejde. Her kan man altså tale om 
opbygningen af en ny form for organisatorisk hierarki, om end 
der på nuværende tidspunkt sjældent er tale om et personhierarki. 
Mængden af koordinationsopgaver er så omfattende, at der er »ri-
geligt til alle«, dvs. det er muligt at fordele opgaverne efter det mere 
egalitære mønster, der har præget gymnasieskolerne. Alle kan (på 
skift) få koordineringsopgaver, om end nogle lærere på grund af 
deres fag – og dermed deres tilknytning til klasserne over flere år – 
er mere oplagte end andre.

51. Se Peter Henrik Raae i denne antologi.
52. Handlingsteoretisk kan procedurel viden placeres på vidensniveau 

2, praktisk viden, der knytter sig til regelbaserede handlinger, og som 
læres via læring af bestemte procedurer eller metoder. Hvis a, så b. 
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I den mest ekstreme version er her tale om såkaldt »Teacher Proof 
Education«, hvor f.eks. brug af video eller andre præfabrikerede un-
dervisningsmodeller, materialer eller manualer skal sikre, at selv den 
dårligste lærer ikke kan ødelægge undervisningen. (Steensen 2007)

53. Medlemmer af »Dansk Jurist og Økonom Forbund«, der organise-
rer faggrupper, der er universitetsuddannede til privat og offentlig 
forvaltning og administration.

54. Se Lene Larsen i denne antologi.
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