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English Summary 
This thesis is an analysis of the discussion about evaluation in the Dan-
ish primary school. The Danish results in the OECD's PISA tests have 
raised doubts about the quality of the Danish primary school and hence 
the Government has taken a number of initiatives to improve the pri-
mary school. One of these initiatives is making laws about a number of 
compulsory, national tests and about an evaluation culture, reasoning 
that "the most expensive primary school in the world should also be the 
best". 
 
Different kinds of evaluation in the school area have previously been 
opposed, but now all parties involved in the primary school field are in 
favour of evaluating. The discussion, however, is still very lively and the 
Government has chosen to enter into a new path by inter alia legislating 
for the introduction of evaluation into the primary school and in this 
way let schools perform the municipal task solution. 
 
Our interest is thus not the evaluation itself, but the discussion about 
the primary school initiated by the concept of evaluation. In the analysis 
we have chosen to limit the players to the Government, the National 
Association of Municipalities, the Danish Association of Headmasters, 
and the Danish Union of Teachers. The empirical results included in the 
analysis consist of a large number of documents and interviews with the 
permanent undersecretary of the Ministry of Education, a senior econo-
mist in the National Association of Municipalities, and the chairmen of 
the Danish Association of Headmasters and the Danish Union of Teach-
ers, respectively. We have limited the period of our analysis to cover 
June 2003 to December 2005. 
 
The main question of the thesis is: What is being discussed? since we 
believe that other matters than "just" the evaluation are under discus-
sion. 
 
The first analysis is an institutional analysis in which we examine how 
the players expect the evaluation to be applied to the primary school 
and hence reach a clarification of their image of the primary school. The 
analysis will be based on the theories of Meyer and Rowan as well as 
Røvik. 
 
Based on Suchman, the second part is an analysis of the players' ways 
of strategically constructing the legitimacy of their particular image of 
the primary school. 
 
Finally, based Christensen and Daugaard Jensen as well as Frølund 
Thomsen's description of power theories, we analyse how power is used 
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in the discussion to create a primary school corresponding to the play-
ers' own image thereof. 
 
The analysis shows that the Government wants the evaluation to be a 
control tool to improve the primary school. By seeking legitimacy 
through simple reasoning about efficiency and measurability for each 
pupil, they can successfully obtain the power to implement the neces-
sary changes. The Government also succeeded in making the National 
Association of Municipalities accept a large part of their points of view, 
which means that the Government becomes the actual evaluator. 
 
The National Association of Municipalities has expanded the Govern-
ment's agenda to cover education as well. It is difficult to see whether 
the National Association of Municipalities will be successful in getting 
their image of the primary school.  
 
Apparently, the Danish Association of Headmasters uses a very passive 
strategy since the discussion supports their image of the headmasters 
being responsible for evaluating. 
 
The Danish Union of Teachers tries to set a completely different agenda 
which fits their own views on pedagogy and learning as the purpose of 
the evaluation. The Danish Union of Teachers are not successful on this 
point because they place too much emphasis on cognitive reasons and 
in this way become an isolated player without any influence on the dis-
cussion. 
 
Thus, the players all have an additional purpose of discussing the 
evaluation in the Danish primary school and the answer to the main 
question becomes: 
 
The Government discusses control  
 
The National Association of Municipalities discusses municipal autonomy 
of the primary school 
 
The Danish Association of Headmasters discusses directing the school 
 
The Danish Union of Teachers discusses learning ideology - with them-
selves! 
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1. Indledning 
Vi har det sidste års tid på vores MPA-uddannelse interesseret os meget 
for begrebet evaluering, og for anvendelsen af evaluering i forskellige 
sammenhænge. Der er flere årsager til denne interesse.   
 
Vi kan se, at evalueringer i stigende grad anvendes inden for den of-
fentlige sektor. At der i fremtiden vil være yderligere fokus på evalue-
ring og brugen heraf ses bl.a. af en række initiativer, som regeringen 
har iværksat inden for det sidste års tid.  
 
I forbindelse med strukturreformen har Folketinget vedtaget, at der skal 
etableres et uafhængigt evalueringsinstitut for den decentrale offentlige 
sektor. Instituttet skal sammenligne og evaluere kommunernes og regi-
onernes opgavevaretagelse, for blandt andet at forbedre økonomisty-
ringen og anvendelsen af ressourcerne.   
 
Sideløbende hermed har regeringen bebudet flere initiativer for at brin-
ge evalueringer og dokumentation i bred almindelighed højere op på 
dagsordenen.  
 
En anden grund til vores interesse er, at evalueringer er mere end man 
umiddelbart får øje på. I diskussionerne fremstår evalueringer som et 
simpelt styringsredskab, men i praksis viser det sig, at evaluering dæk-
ker over mange former og ofte anvendes til andet, end de var tiltænkt. 
Dermed ser vi evaluering som et alt andet end uskyldigt begreb, og at 
der ligger en vis magt i at definere evaluering.  
 
Endelig kan vi se, at der trods en vis modstand mod evaluering, ikke er 
nogen, der siger nej til evaluering – ikke direkte i hvert fald.  
 
Vi vil i denne opgave koncentrere vores interesse om evaluering til at 
være evalueringer i relation til folkeskoleområdet. Der foregår i øjeblik-
ket en intens diskussion af evaluering på folkeskoleområdet. Diskussio-
nen er startet med offentliggørelsen af en række internationale under-
søgelser af folkeskolen og er foreløbigt kulmineret i, at Undervisnings-
ministeren har fremsat lovforslag om evalueringer i folkeskolen.  
 
I den mellemliggende periode har en række aktører været på banen i 
diskussion og har markeret deres holdning, der indikerer, at de heller 
ikke betragter evaluering som et simpelt styringsredskab.  
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1.1 Sammenfatning af opgaven. 
Vores interesse er som nævnt den diskussion, som i øjeblikket foregår i 
om evalueringer på folkeskoleområdet. Når den er særlig interessant, 
så er det fordi, at der er flere aktører indblandet i diskussionen, og fordi 
vi kan se at man fra regeringens og Undervisningsministeriets side ta-
ger utraditionelle metoder i brug. Derfor er vi interesseret i, om diskus-
sionen handler om andet og mere end bare om folkeskolen skal evalue-
res, og hvordan den skal evalueres.  
 
Indledningsvis vil vi i kapitel 2 gøre nogle betragtninger om, hvorfor 
evalueringer er blevet så udbredte, og hvilke anvendelsesformer evalu-
ering har. Desuden vil vi vise, at evaluering ikke kun er et uskyldigt sty-
ringsredskab, men at evaluering er med til at konstituere rammerne for 
styringen.  
 
I kapitel 3 uddyber vi vores erkendelsesinteresse med at opridse bag-
grunden for, hvorfor og hvordan evalueringer er bragt i spil i relation til 
folkeskolen. Vi vil kort omtale den kritik, som folkeskolen har været ud-
sat for den seneste tid i form af forskellige undersøgelser, og hvordan 
den fremtræder i medierne.  
 
Denne erkendelsesinteresse fører os til kapitel 4 og opgavens problem-
formulering, som kort og godt er ”Hvad handler diskussionen om evalu-
ering om?”. Problemformuleringen operationaliseres ved hjælp af tre 
underspørgsmål, der samtidig lægger op til vores analysestrategi.   
 
I kapitel 5 beskriver vi genstandsfeltet, som er diskussionen om evalue-
ringer i folkeskolen. Desuden beskriver vi fire aktører - nemlig regerin-
gen/Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danmarks 
Skolelederforening og Danmarks Lærerforening – som er de aktører, vi 
har valgt at fokusere på i opgaven.   
 
Den skriftlige empiri og den måde vi har tilrettelagt interviewene på, er 
beskrevet i kapitel 6. 
 
I kapitel 7 præsenterer vi vores analysestrategi, med valg af teoretiske 
perspektiver og metode. Vi vælger at gennemføre tre analyser:  

• en institutionel analyse, der skal identificere den position, som ak-
tørerne taler evaluering ud fra,  

• en analyse, der skal vise, hvorledes aktørerne bruger evaluering 
strategisk til at skabe legitimitet,  

• en magtanalyse med fokus på forskellige magtformer, og på hvor-
ledes aktørerne anvender disse i diskussionen i et forsøg på at 
sætte dagsorden.  
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Den institutiounelle analyse i kapitel 8, viser at hver aktør har deres 
eget billede af folkeskolen, som viser hvorfor og hvordan evaluering 
skal implementeres. De taler dermed ud fra hver deres position i di-
skussionen om evaluering.  
 
Analysen af den strategiske brug af evaluering i kapitel 9 viser, at de 
fire aktører gør brug af forskellige argumenter, og at de har forskellig 
gennemslagskraft i forhold til forskellige typer og funktioner af legitimi-
tet.  
 
Magtanalysen i kapitel 10 viser ligeledes, at aktører får forskelligt resul-
tater ud af deres forsøg på magtanvendelse og dermed af deres forsøg 
på at sætte dagsordenen for diskussionen.   
 
I kapitel 11 kan vi på baggrund af analyserne konkludere, at diskussio-
nen om evaluering i folkeskolen handler om andet og mere end evalue-
ring.  
 
Afslutningsvis perspektiverer vi afhandlingen i kapitel 12, hvor vi ser på 
fremtidens evalueringsanvendelse, andre perspektivvalg, og hvad vi har 
lært undervejs. 
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2. Hvorfor evalueringer? 
Den offentlige sektor i Danmark har gennem de sidste mange år under-
gået store ændringer. Velfærdsstatens fortsatte vækst betød, at der i 
slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne opstod det, der blev 
betegnet som en velfærdsklemme. Det blev uholdbart at sætte skatter-
ne yderligere op i takt med stigningen i udgifterne.  
 
Der blev derfor taget fat på en strammere styring af det offentlige res-
sourceforbrug. Her spillede især kommunerne er stor rolle. Med den 
stadig stigende udlægning af opgaver til kommunerne, udgjorde den 
kommunale andel af de samlede udgifter efterhånden en betragtelig 
del. Derfor blev der gjort forskellige tiltag, for at styre den kommunale 
sektor, bl.a. i form af en årlig budgetaftale mellem regeringen og de 
kommunale organisationer (Pedersen; 2004).  
 
I forlængelse af det udgiftsmæssige problem sættes der i løbet af 
80’erne fokus på effektiviteten i den offentlige sektor. Ressourcerne skal 
udnyttes bedre, og den interne effektivitet skal forbedres. Effektivise-
ringsproblemet søges løst ved decentraliseringer og mål- og rammesty-
ring. 
 
Endelig stilles der omkring 90’erne spørgsmålstegn ved det offentliges 
rolle som eneste udbyder af en række velfærdsydelser. Det offentlige 
skal i højere grad konkurrenceudsættes og kunne måle sig i forhold til 
eksterne udbydere.  
 
Reformprogrammerne i Danmark fremstår tydeligt i en række publikati-
oner, som Finansministeriet udgiver fra begyndelsen af 90’erne1. 
 
Med reformprogrammerne blev der samtidigt sat spørgsmålstegn ved 
de styringsprincipper, som hidtil havde været dominerende indenfor den 
offentlige sektor, nemlig hierarki og professionsstyre. Bevægelsen i ret-
ning af mere decentralisering og selvstyre til de enkelte institutioner, 
betyder ændrede styringsrelationer mellem centralt og decentralt ni-
veau. 
 
Ledelse handler ikke længere om at styre ved hjælp af hierarkisk kon-
trol, men om at styre de selvstyrende. Derfor blev andre styringsin-
strumenter anbefalet som erstatning eller supplement, bl.a. mål - og 
rammestyring og decentralisering (Rennison; 2004). 

                                    
1 Bl.a. ”Nyt syn på den offentlige sektor”, Finansministeriet 1993 og ”Budgetredegørel-
sen 1996. Tillæg om nye styreformer”; Finansministeriet 1996. 
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2.1 New Public Management. 
De initiativer, der er taget i Danmark, ligner de reformer, der er indført i 
andre lande, og beskrives samlet under betegnelsen New Public Mana-
gement (NPM) (Greve; 2003).  
 
Christopher Hoods identificerer i sin artikel ”A Public Management for all 
Seasons” (Hood; 1991) nogle grundlæggende elementer, der er med til 
at skabe en forståelsesramme for NPM:  
 

1. Synlig topledelse 
2. Opdeling af den offentlige sektor i mindre selvstyrende enheder.  
3. Større konkurrence mellem den private og den offentlige sektor, 

og indenfor den offentlige sektor. Højere grad af markedsgørelse. 
4. Brug af ledelsesidéer fra den private sektor.  
5. Effektiv ressourceudnyttelse. 
6. Eksplicitte og synlige mål for performance 
7. Fokus på output 

 
Ifølge Hood er der to hovedbestanddele i forståelsen af NPM (Greve; 
2003). Den ene del er de økonomiske styringsredskaber, der bruges til 
at introducere en form for markedsstyring i den offentlige sektor. Den 
anden del er nye organisations- og ledelsesformer, ofte med inspiration 
fra den private sektors ledelsesteori.  
 
NPM er langt hen af vejen funderet i økonomiske teorier som Public 
Choice og Principal Agent teori (Greve; 2003). Borgerne skal handle 
som en rationel aktør på et gennemsigtigt marked og maksimere egen-
nytten samtidig med at ressourcerne udnyttes bedst muligt.  
 
En grundlæggende idé i NPM er, at der skal delegeres kompetence til 
ledere og medarbejdere, så de kan indrette organisationen på bedst 
mulig måde. På den måde forhindres bureaukraterne i at budgetmaksi-
mere. Imidlertid øger decentralisering umiddelbart informationsasym-
metrien. Så hvordan sikrer man, at ledere og medarbejdere handler i 
overensstemmelse med den overordnede ledelses idéer?  
 
Her kommer bl.a. principal-agentteorien ind som en central del af NPM. 
Principal-agentteorien siger, at relationen mellem principal og agent er 
karakteriseret ved asymmetrisk information. For at rette op på det in-
troduceres forskellige initiativer for at gøre markedet mere gennemsig-
tigt og skabe incitamenter til konkurrence, bl.a. gennem frit valg og 
øget brugerinddragelse.  
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Desuden kan principalen sørge for, at agenten følger principalens øn-
sker ved at bruge forskellige incitamenter overfor agenten. Det kan 
bl.a. ske gennem NPM-inspirerede styringsværktøjer.   

2.2 Evalueringer i lyset af reformerne. 
Udviklingen inden for den offentlige sektor har medført en række nye 
styringsværktøjer, som er designet til at skabe grundlag for relationen 
central/decentral. Evaluering er ét af dem, men også andre lignende 
værktøjer bliver bragt i spil. Det er f.eks. auditering, kvalitetskontrol, 
mål - og rammestyring, benchmarking og værdibaseret ledelse. Tekno-
logierne har det til fælles, at de skal give information om outputtet på 
institutionsniveau2. 
 
Evalueringer er dermed et fænomen, der er opstået og har udviklet sig 
sideløbende med udviklingen indenfor den offentlige sektor. Dels har 
der været et behov for at legitimere de velfærdsreformer, som man 
gennemførte, dels giver de ændrede styringsrelationer principal-
agentrelaterede problemer i form af asymmetrisk information.  
 
”Evalueringer blev set som en mulighed for at reducere informations-
asymmetrien, og få et overblik over om agenterne gjorde det som de 
var sat til at gøre (output) og om deres aktiviteter havde den tilsigtede 
effekt (outcome). Evalueringer havde desuden til formål at sikre imple-
menteringen af ønskede tiltag.” 3

 
Evalueringer får altså mere og mere plads i takt med at tankerne bag 
reformerne implementeres. Det gælder både som kontrol af effektivite-
ten i den offentlige sektor og som et middel til at gøre den offentlige 
sektor mere lydhør over for brugernes ønsker og behov.  
 
Evalueringer er derfor langt hen af vejen blevet institutionaliseret (Dah-
ler-Larsen; 2003). Det er ved at blive en fast praksis, at der skal ske 
evalueringer af projekter, som igangsættes i det offentlige. Eller at man 
spørger forældrene i børnehaven om deres tilfredshed.  
 
Samtidig har normerne ændret sig i retning af, at man som ansat og 
som organisation hele tiden skal udvikle sig. Man skal udvikle sig ved at 
betragte egen praksis gennem evalueringer.  
 
Endelig kan man sige, at evaluering oversætter komplekse problemer til 
noget mere håndterbart. Evalueringer er derfor velegnede i en situation, 
hvor der er mange interessenter indblandet med hver deres interesse. 

                                    
2 Lindeberg: Undervisning MPA Strategi 6. september 2005 
3 Dahler-Larsen m.fl. ”Tendenser i evaluering, 2003, s. 27 
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For at sætte evalueringer i gang, behøver man kun at være enige om, 
at der skal evalueres. Man behøver ikke først at skulle være enige om 
specifikke beslutninger eller grundlæggende værdier (Dahler-Larsen; 
2003).  

2.3 Folkeskolen i lyset af reformerne 
Folkeskolen har i lighed med andre kommunale institutioner oplevet en 
øget decentralisering af både administrativ, økonomisk og politisk ka-
rakter gennem de senere år. Meget tyder dog på, at de NPM-inspirerede 
styringsværktøjer, herunder evaluering kun i begrænset omfang har 
vundet indpas på skolerne. 
 
To af gruppens medlemmer har i forbindelse med udarbejdelse af ker-
nefagsopgaven4 fulgt en beslutning om fælles faglige mål og evaluerin-
ger i folkeskolen i en kommune, fra beslutningen blev truffet politisk til 
den blev implementeret i en noget anden form på den enkelte skole. 
Beslutningen om at opstille fælles mål for alle skoler og evaluere på dis-
se mål mødte stor modstand undervejs, både i forvaltningen og på sko-
lerne. Vi har ikke nogen grund til at tro, at dette skulle være anderledes 
i andre kommuner.  
 
At reformerne langt hen ad vejen er kørt uden om skolerne, og at det 
blandt andet skyldes en modstand hos de fagprofessionelle, vil blive be-
kræftet senere i denne opgave. Det ses både i de forskellige undersø-
gelser, der har set på opstilling af mål og evalueringer i folkeskolen, og 
desuden bekræftes det flere gange under interviewene. Blandt andet 
udtrykker formanden for Danmarks Lærerforening stor tilfredshed med, 
at det er lykkedes for lærerne at holde reformerne ude af skolerne.  

2.4 Hvordan evaluering   
Evalueringer er i sin oprindelse af rationel karakter. ”Den bygger fun-
damentalt på forestillinger om, at systematisk viden kan bruges til rati-
onelle forbedringer” (Dahler-Larsen; 2003).  
 
Der er dog i de senere år kommet mere fokus på, at evalueringer også 
har andre anvendelsesformer. I den forbindelse retter interessen sig 
mod, om evalueringer altid anvendes, som de var tiltænkt, og hvilken 
virkning evaluering har på den offentlige sektors virksomhed. 
 
Hermed menes, at evaluering påvirkes af virkeligheden og virkeligheden 
påvirker evalueringen. Derfor er der en kontekstuel betingethed i an-
vendelsen af evalueringer.  
 
                                    
4 Johannesen m.fl. ” Hvorfor gør de ikke som vi siger?” Kernefagsopgave CBS, 2004 
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Dahler-Larsen definerer syv forskellige anvendelsesformer:5  
 
Kontrol  
Evalueringer kan anvendes til at kontrollere. Typisk bruger overordnede 
myndigheder evaluering til at kontrollere underliggende myndigheder. 
Man kan vurdere komplicerede aktiviteter og udfald heraf ved hjælp af 
relativt simple kriterier. Kontrollen skaber samtidig grundlag for positive 
eller negative sanktioner, og derfor kan man træffe beslutning om, 
hvorvidt en aktivitet skal fortsættes, ændres eller ophøre. 
 
Evaluering som kontrol er en instrumentel anvendelse, hvor formål er 
lig funktion. Evalueringen medfører ikke noget, der overskrider det for-
melle formål 
 
Når evaluering som kontrol tit giver anledning til diskussion, er det fordi 
de evaluerede ikke selv har defineret kriterierne. Effekten heraf vil ofte 
være, at man viser sine gode sider og forsøger at skjule sine dårlige.  
 
Læring 
Sigtet med evaluering som læring er at udvikle og forbedre indsatsen 
på et område. I lighed med evaluering som kontrol er læringsanvendel-
sen instrumentel. Formålet er at fortsætte, nedlægge eller udvikle en 
aktivitet. Det altså kendt og velafgrænset, hvad det officielle formål er, 
og hvem der anvender evalueringer.  
 
I modsætning til evaluering som kontrol, der ses retrospektiv, er læ-
ringsanvendelsen tænkt prospektivt. Læringsevaluering forudsætter, at 
man viser sine svage sider, for at der kan ske forbedringer.  
 
Læringsanvendelsen er instrumentel på samme måde som kontrol. Der 
er en snæver sammenhæng mellem formålet og den faktiske anvendel-
se.   
 
Oplysende 
Oplysende evaluering anvendes til at sprede viden om forskellige aktivi-
teter. Anvendelsen er dermed ikke en funktion af evalueringens formel-
le sigte, men derimod har den en indirekte funktion ved at sprede de 
gode idéer, mens de dårlige taber. Hermed bliver offentliggørelse et in-
citament. 
  
Strategisk 
Evaluering med en strategisk anvendelsessigte tager udgangspunkt i, at 
organisationer er præget af interesser, ideologier og magtkampe. Eva-
lueringen tjener til at fremme skjulte, uofficielle formål og til at under-
                                    
5 Dahler-Larsen: ”Tendenser i evaluering”, 2003, s. 214-218.  
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støtte allerede indtagne synspunkter, og de kan anvendes til at forhin-
dre bestemte aktiviteter.  
 
Taktisk 
Taktisk evaluering har samme udgangspunkt som strategisk evaluering 
og tjener også til at fremme skjulte dagsordener. Her er det ikke selve 
evalueringsresultatet, men processen der er interessant. Evalueringen 
kan f.eks. anvendes til at afvise en kritisk diskussion under henvisning 
til, at aktiviteten efterfølgende evalueres.  
 
Symbolsk 
Den symbolske evaluering handler om, at sætte den evaluerede i et be-
stemt lys som en seriøs og fagligt velbegrundet aktør. Dermed handler 
det om at sikre sig legitimitet ved at være med på vognen, men det er 
ikke ensbetydende med at der knyttes an til evaluering på handleplanet 
i den virkelige verden.  
 
Man kan også knytte an til den symbolske evalueringsanvendelse for at 
fremme eller modvirke den kontrollerende, lærende, strategiske eller 
taktiske evaluering.  
 
Konstitutivt 
Evalueringer øver formende, skabende indflydelse på virkeligheden, der 
rækker ud over det planlagte og ikke kan udledes af en bagvedliggende 
intention. Evalueringer kan indeholde værdiprioriteringer, der kan på-
virke virkeligheden og forme den. Kriterierne i en evaluering kan blive 
målsætninger i sig selv.  
 
De syv evalueringsformer, der er beskrevet her, viser at evalueringer 
har mange anvendelsesformer, og kan ses fra mange vinkler. Der kan 
være tale om fokusering på processen eller resultatet, hvilket vil påvir-
ke opfattelsen af værdien af evalueringen. Ofte er det ikke den, der be-
stiller evalueringen, som definerer evalueringsdesignet, hvilket kan 
medvirke til at evalueringen ses fra andre vinkler end tilsigtet. Yderlige-
re varierer evaluering over tid og sted, således at en evalueringsmåde 
kan tolkes anderledes i for eksempel en anden organisation og derfor 
opfattes på en anden måde.(Dahler-Larsen; 2003). 

2.5 Evaluering som styringsteknologi 
Umiddelbart fremstår evaluering som et værktøj til at understøtte lede-
ren og en hjælp til styring. Men evaluering er samtidigt med til at sætte 
rammerne for, hvordan ledelsen kan styre i organisationen, og er derfor 
ikke noget uskyldigt værktøj. (Åkerstrøm Andersen og Thygesen; 
2004). 
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Evaluering som ledelsesredskab/værktøj kan i denne sammenhæng ses 
ud fra en instrumentel, en institutionel og en radikal forestilling om le-
delsesværktøjer (Tangkjær; 2005). 
 
I det instrumentelle perspektiv vil evaluering fremtræde som et teknisk, 
rationelt værktøj med lederen som suverænen med fokus på intentio-
nen. 
   
I det institutionelle perspektiv er fokus på politisk-institutionelle forhold 
herunder omgivelserne som en central dimension med lighed mellem 
organisationer som en væsentlig faktor, hvor der er fokus på imitation. 
 
Evaluering ud fra en radikal forestilling medfører, at evalueringens 
”sande væsen” med begrebets egen iboende vilje er i fokus. Hermed 
tillægges evaluering en aktørstatus og er ikke længere bare et redskab 
for ledelsen. Funktionen af ledelsesværktøjet er i dette perspektiv kon-
stitutivt, idet det skaber et ledelsesrum (Tangkjær, 2005). 
 
Ovenstående beskriver, at der fremkommer forskellige resultater, når 
evaluering som styringsværktøj belyses ud fra de nævnte perspektiver. 
Evaluering kan derfor ikke anses som et entydigt værktøj, som ikke på-
virker organisationen og aktørerne. 
 
2.5.1 Evaluering betyder en anden diskussion 
I forbindelse med vores strategirapport6 gennemførte vi en analyse af 
evaluering i folkeskolen som en styringsteknologi med udgangspunkt 
artiklen ”Konditionering af Sociale Styringsteknologiers Handlerum” 
(Frimor; 2002).  
 
Formålet med analysen var at undersøge, hvordan evaluering konstitue-
rer handle- og ledelsesrum. 
 
Analysemodellen giver iagttageren mulighed for at bringe sig ud over 
det umiddelbare iagttagelsesniveau. I tilfældet evaluering kan man 
umiddelbart se, at det konkrete værktøj giver mulighed for – som en 
første ordens betragtning - at iagttage, om en organisation har opnået 
tilstrækkelige resultater. Samtidigt giver modellen mulighed for på an-
denordens niveau at observere, hvad der i øvrigt sker med organisatio-
nen, når der indføres en styringsteknologi.  
 
Vi vil her kort beskrive, hvilke områder i handlerummet indførelse af 
evaluering vil have indflydelse på, og som på den måde kan diskuteres i 
organisationen og i forhold til omverdenen på nye måder, på nye grund-
lag og på nye forventninger. 
                                    
6 Husballe, Johannesen og Hansen: ”Evaluering – et janushoved?”. CBS 2005. 
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Artiklen påviser, at indførelse af styringsteknologier organiserer aktø-
rerne på en ny måde, og gør det muligt at tale om organisationens akti-
viteter på en ny måde. Teknologien afgrænser aktørernes handlemulig-
heder i form af både nye begrænsninger og nye muligheder.  
 
Frimor konstituerer handlerummet i fire formationer: Ledeforskel, 
objektfomation, subjektformation og manifestation (ritualer og artefak-
ter). Tilsammen udgør disse betingelserne for handlerummet, og en 
analyse giver mulighed for at se ændringerne i handlerummet. Vi vil be-
skrive de områder, hvor indførelse af evaluering giver nye grundlag for 
diskussionen. 
 
Frimors første formation er ledeforskel. I strategiopgaven fastsatte vi 
ledeforskellen for styringsteknologien evaluering til godt/ikke godt. Eva-
luering giver altså mulighed for at lede organisationen ud fra denne for-
skel og man kan ved hjælp af evaluering vurdere eller fastslå noget som 
godt eller ikke godt. Det bliver altså nu muligt at diskutere ledelse og 
styring i forhold til denne forskel, ligesom det bliver vanskeligere at dis-
kutere uden at medtage denne forskel. 
 
For at evaluering skal give mening som ændring, skal der opstå objek-
ter, som det hidtil ikke har været muligt at forholde sig til. Frimor taler 
om objektformationen. I tilfældet evaluering betyder det, at nye objek-
tiverede processer som målinger, målfastsættelse, målopfyldelse, vur-
dering, sammenligninger og standarder giver en række nye grundlag for 
diskussion. Det bliver altså muligt at diskutere organisationen i forhold 
til disse objekter. Hvad man sammenligner, afhænger selvfølgelig af 
hvilken evalueringsmetode og –formål, man vælger, men uanset dette 
valg, vil der ske noget med organisationen og de øvrige aktørers rele-
vante eller irrelevant viden om området. Dette vil indgå i deres holdnin-
ger, når de diskuterer evaluering. 
 
Man kan for eksempel måle, hvor dygtige eleverne er blevet ved at te-
ste deres formåen, når de forlader skolen. Hvis man også på relevant 
grundlag vil diskutere, hvor langt skolen har flyttet elevernes kundska-
ber, skulle man også have testet dem løbende.  
 
Hvis evalueringsresultatet bringes i anvendelse, giver det altså mulig-
hed for at diskutere en ny handlings- og beslutningsrelateret kontekst.  
 
På samme måde opstå der med indførelse af evaluering en række nye 
og ændrede aktørroller, der som handlende subjekter også danner 
grundlag for diskussionen. I Frimors univers tales om subjektformatio-
nen. Det kan for eksempel være eksperter i evaluering i folkeskolen, 
f.eks. et evalueringsråd. Også skolelærerne får ændrede roller som eva-
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luerede, og måske skal de endda være selvevaluerende. For eksempel 
bliver skoler organisationer, der skal sammenlignes med naboskolen 
eller en helt anden skole. Kommunens forvaltning skal på en ny måde 
stå til regnskab for kommunaldirektøren og kommunalbestyrelsen for 
deres gode eller dårlige resultater. Regeringens rolle bliver også ænd-
ret, når man kan se, om den danske offentlige sektor er bedre eller dår-
ligere end udlandets. Der ændres på hvem, der er inkluderet i proces-
sen og hvem, der er ekskluderet fra processen og en lang række kom-
binationer heraf. 
 
Disse roller vil få betydning for, hvordan man kan agere (eller spille) i 
diskussionen. 
 
Frimors fjerde formation er manifestationer. Han taler om de ritualer og 
artefakter, som i organisationens ramme ritualiseres og dermed indgår i 
grundlaget for diskussionen. 
 
Det kan være offentliggørelser af for eksempel PISA-undersøgelser, der 
nu kan danne et nyt grundlag for debatten, skoleinspektørens dialog 
med forvaltningen eller måske borgmesterens genvalg. Eksamen på en 
skole er nu ikke kun et spørgsmål om, i hvilken grad en elev skal dum-
pe eller bestå, men også en del af et udtryk for, hvor godt skolen, kom-
munen og Danmark har gjort det i forhold til andre. Der skal holdes 
møder om evalueringsmetoder, evalueringsresultater og evaluerings-
konsekvenser. 
 
Hvis vi skulle bruge Frimors artikel til at tegne et konkret handlerum og 
diskussionsgrundlag, ville det kræve, at vi besluttede os for at beskrive 
en bestemt form for evaluering med en bestemt anvendelse for øje. I 
stedet har vi peget på de områder, hvor indførelsen af styringsteknolo-
gien kan have betydning for aktørerne i diskussionen og på den måde 
vil indgå i deres forventninger til styringsteknologien og hinanden. Vi 
har altså ikke beskrevet, hvordan handlerummet kommer til at se ud, 
men hvilke dimensioner i handlingsrummet, som evaluering kan forven-
tes at påvirke, og som derfor i større eller mindre grad vil indgå i aktø-
rernes bevidsthed, når de diskuterer evaluering. 
 
Målet med dette afsnit var at vise, at evaluering sætter sit præg på så-
vel organisation og øvrige aktører og derved ikke er et uskyldigt værk-
tøj som ”bare” leverer evalueringsresultater. 
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2.6 Sammenfatning af de indledende betragt-
ninger. 
Vi kan konkludere af de indledende betragtninger, at evaluering har 
mange anvendelsesformer, og at evalueringer også kan anvendes på 
andre måder end de var tiltænkt.  
 
Samtidig kan vi se, at evaluering er mere end bare er et styringsværk-
tøj, der leverer resultater. Evalueringen konstituerer også et handlerum 
for styringen, og dermed vil evaluering inkluderer noget og ekskluderer 
noget andet.  
 
Vores opmærksomhed på evalueringens mange anvendelsesmuligheder 
og dets konstitutive egenskaber vil vi anvende som bagtæppe for de 
analyser, vi vil foretage.  
 
Det fører os frem til at beskrive vores erkendelsesinteresse mere indgå-
ende.  
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3. Erkendelsesinteresse. 
Som nævnt i indledningen vil vi koncentrere vores opgave om evalue-
ringer i folkeskolen. Undervisningsministeren har netop fremsat lovfors-
lag om indførelse af evalueringer i folkeskolen i form af obligatoriske, 
nationale test.  
 
Vi kan samtidigt iagttage, at der i diskussionen om evalueringer i folke-
skolen har været mange synspunkter om, hvorfor og hvordan evalue-
ringerne skal foregå.   
 
Da evalueringerne ikke er implementeret, er det ikke muligt at se hvor 
det ender. Derfor vil vores fokus være rettet mod, hvordan evaluering 
tænkes anvendt af de forskellige aktører, og hvad de bruger diskussio-
nen om evaluering til.  
 
Indledningsvist vil vi ridse baggrunden op for, hvorfor og hvordan eva-
lueringer er bragt i spil i relation til folkeskolen.  

3.1 Kritikken af folkeskolen  
Der er fra medio 2004 til medio 2005 kommet forskellige rapporter, der 
alle peger på behovet for en styrket evalueringskultur i folkeskolen.  
 
OECD-review 
OECD afleverer i juni 2004 en rapport om grundskolen i Danmark (Ud-
dannelsesstyrelsen; 2004). Rapporten består af to dele - en baggrunds-
rapport og en ekspertrapport7.  
 
Baggrundsrapporten indeholder iagttagelser af den danske folkeskole og 
den kontekst, den fungerer i. Baggrundsrapporten danner samtidig ud-
gangspunkt for kommissoriet for ekspertgruppens rapport. Herudover 
tager kommissoriet udgangspunkt i de observerede resultater fra PISA 
2000 (Undervisningsministeriet; 2001), der ”vidner om at den danske 
folkeskole ikke lever op til forventningerne i det danske samfund”. I re-
lation hertil ser reviewet på styrker og svagheder ved den danske 
grundskole, og kommer med 35 forslag til ændringer. 
 
Reviewet peger på, at den danske folkeskole er god til at fremme ele-
vens alsidige personlige udvikling, men at den har været mindre god til 
at sikre fagligheden for alle elever.  
 

                                    
7 Forfatteren til baggrundsrapporten er Mats Ekholm, som er generaldirektør for det 
nationale agentur for skoleforbedringer i Sverige. Ekspertrapporten er udarbejdet un-
der ledelse af Peter Mortimore, Professor på University of London.  
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Reviewet konkluderer, at der er behov for at etablere en dansk evalue-
ringskultur. Evalueringen skal målrettes og systematiseres således, at 
den i højere grad bliver en integreret del af den pædagogiske tilrette-
læggelse af undervisningen.  
 
Kommuner og skoler skal derfor støttes i deres opgave med at opbygge 
og udvikle evalueringsformer, der kan højne kvaliteten af undervisnin-
gen og øge elevernes udbytte af undervisningen. En styrket evalue-
ringsindsats skal også give forældrene et bedre grundlag for at følge 
med i, om børnene lærer det, der er hensigten. 
 
PISA 2003 
I december 2004 blev resultaterne af PISA 2003 offentliggjort af Under-
visningsministeriet. PISA-undersøgelserne, der også forestås af OECD, 
måler elevernes resultater i en række test i 30 lande. I Undervisnings-
ministeriets præsentation er der lagt vægt på elevernes faglige kompe-
tencer i læsning, matematik og naturfag. Med Undervisningsministeriets 
ord viser PISA 2003, at der ikke er sket forbedringer med elevernes 
faglige niveau i forhold til PISA 2000, som blev offentliggjort i 2001, 
snarere tværtimod.  
 
Evalueringsinstituttet 
Endelige præsenterer Evalueringsinstituttet EVA i december 2004 en 
evaluering af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervis-
ningen i folkeskolen (EVA; 2004). EVA’s rapport konkluderer blandt an-
det, at der er stor forskel på hvordan de enkelte skoleledere griber eva-
lueringen an, med hensyn til at stille konkret krav til form og proces. 
Samtidig konkluderer EVA, at de færreste lærere foretager en evalue-
ring af elevernes udbytte af undervisningen.  
 
Desuden konkluderer rapporten, at det er de færreste kommuner, der 
har opstillet operationelle mål for skolerne, og at kommunerne ikke føl-
ger tilstrækkeligt op på skolernes målopfyldelse.  
 
Den overordnede konklusion er, at der ikke er en tilstrækkelig evalue-
ringskultur på folkeskoleområdet. Især savnes der dokumentation af 
folkeskolens arbejde og elvernes udbytte af undervisningen.  
 
Der kommer altså – indenfor et halvt år - tre rapporter, der stiller alvor-
lige spørgsmålstegn ved folkeskolens faglighed og ved viljen til at ville 
dokumentere resultaterne. 

3.2 Folkeskolen i et medieperspektiv 
Danskerne har hidtil haft en forestilling om, at vores folkeskole er god – 
måske endda blandt verdens bedste. På den måde havde folkeskolen et 
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godt rygte eller brand i vores underbevidsthed. Men hvem har egentlig 
ansvaret for at vedligeholde folkeskolens brand eller dens organisatori-
ske bevidsthed? 
 
Anker Brink Lund har skrevet en artikel om niche-nursing, hvor strate-
gisk kommunikationsarbejde er i fokus (Lund; 2004). En væsentlig del 
af strategisk kommunikation er, at man er bevidst om de interessenter, 
der på en eller anden måde har en legitim interesse i organisationen. En 
udlægning af folkeskolens mange interessenter fremgår af figuren: 
 

KL OECD Skolebest. Skoleledere Kommune Erhvervsliv 

FOLKESKOLEN 

 
Figur 1 Folkeskolens interessenter 

 
Det er disse interessenter, der med forskellige motiver og behov ser på 
folkeskolen. 
 
Artiklen arbejder med begreberne priming og framing. Primingen er – 
som med malerens grunding – der hvor kommunikationsstrategen for-
bereder og klargør sit grundlag, således at det er gjort klar, når det en-
delige aftryk skal sættes. Det er altså her, man definere rammerne for 
den strategiske kommunikation eller den ”gødning af jorden”, der sik-
rer, at den mere situationsbestemte kommunikation i omverdenen har 
et grundlag at starte på. Man skal altså sørge for en konstant strøm af 
god og relevant omtale af organisationen.  
 
Initiativet til primingen stammer altså ofte fra organisationen, der øn-
sker at arbejde strategisk med sin kommunikation, men også organisa-
tionens omgivelser kan prime i både negativ og positiv forstand. Det 
primede er altså den overflade, som enhver efterfølgende kommunika-
tion begynder fra.  
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Framingen er budskabet eller hændelsen, og den, der magter at kon-
tekstualisere eller indramme sit budskab, kan udøve betydelig indflydel-
se i det strategiske kommunikationsfelt. Et eksempel med relevans for 
folkeskolen er regeringens præsentation af de dårlige PISA-resultater. 
 
En stor del af aktørerne på folkeskoleområdet arbejder mere eller min-
dre effektivt med hver deres strategiske kommunikation, men hvem ar-
bejder egentlig med at prime og frame for hele folkeskolen? 
 
Hvis man ser på perioden inden offentliggørelsen af PISA 2003 i decem-
ber 2004, så er det ikke tydeligt, om det foregår overhovedet og der-
med er omgivelsernes billede af folkeskolen baseret på den øvrige 
kommunikation fra aktører mv. Dette billede er udelukkende en kom-
munikativt illustration af folkeskolen – eller en iscenesættelse, og er 
derfor ikke nødvendigvis et udtryk for en virkelighed. 
 
Her er nogle eksempler på nogle ”gode historier” i ugerne op til offent-
liggørelsen af PISA 2003: 
 

• En artikel om nydanske piger, der stormer frem i folkeskolen8  
• Artikel om 1. klasses børns matematikindlæring ved hjælp af it9 
• Omtale af succes med læsetest blandt helt små elever10 
• Artikel om fordeling af tosprogede elever på de københavnske fol-

keskoler11 
 
Over for de eksempler står forskellige overskrifter med negativ omtale 
eller kritisk debat om folkeskolen. 
 
Her er eksemplerne: 
 

• Artikel om et socialdemokratisk krav om skrotning af lærernes ar-
bejdstidsaftale, fordi den er ”oldnordisk og småkommunistisk”12 

• Læserbrev fra Knud Jensen, Brønderslev, der spørger, om ”folke-
skolen kan helbrede sig selv på trods af politisk og pædagogisk 
vilje til med udelte klassesammensætninger at fastholde den på 
en uddannelsesmæssigt sygelig lavstatus?”13 

• Omtale af KL undersøgelse, der viser, at nydanske forældre øn-
sker at flytte deres børn væk fra skoler med mange tosprogede 
elever14 

                                    
8 Fyns Stiftstidende 3. december 2004 
9 Berlingske Tidende 3. december 2004 
10 Jyllandsposten 29. november 2004 
11 Berlingske Tidende 27. november 2004 
12 Jyllandsposten 3. december 2004 
13 Politiken 1. december 2004 
14 Ritzau 30. november 2004 
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• Artikel om nyansatte bankelever, hvis regnekundskaber er helt 
utilstrækkelige15 

• Artikel om lærere, der trues af tosprogede elever16 
 
Så kom PISA 
Da det strategiske kommunikationsbillede omkring folkeskolen tilføres 
konteksten PISA-undersøgelserne i december 2004 viser det sig, at 
primingen af hele folkeskolen er helt utilstrækkelig til blot at bevare fol-
keskolens brand nogenlunde intakt, og omtalen skifter til udelukkende 
at have negativ karakter. 
 
Eksempler på mediedækning umiddelbart efter offentliggørelsen af PISA 
2003 er:  
 

• Artikel om at danske piger er bundskrabere på it-brug i PISA 
200317 

• Læserbrev om ”folkeskolens skæve gang” af lektor Jørgen Grim-
strup, Viborg18 

• Ironisk indledning til artikel, der udråber Danmark til en første-
plads i PISA-disciplinen forskel på drenge og piger19 

• Læserbrev om, at ”vi er trætte af at høre, hvor ringe vi er”20 
• Artikel om at der kan forudses at blive stort politisk slagsmål om 

efter PISA21 
 
Det står pludselig tydeligt, at hele billedet af folkeskolen krakelerer, og 
enhver forsvarstale er forgæves.  
 
Konteksten bliver det fremherskende, og ingen kan huske eventuelt go-
de historier om den dygtige lærer, de danske elevers ry for at kunne 
tænke selvstændigt og kombinere fagene og andre gode ting. 
 
Folkeskolens legitimitet har lidt skade, og da primingen var utilstrække-
lig er skaden måske endnu større end nødvendig. 
 
Hvis det havde været en privat produktionsvirksomhed, ville det have 
været tydeligt, at virksomhedens eksistens var truet, og det er da også 
tydeligt for mange aktører, at her står meget på spil.  

                                    
15 Politiken 27. november 2004 
16 Kristligt Dagblad 29. november 2004 
17 Berlingske Tidende 8. december 2004 
18 Jyllands Posten 9. december 2004 
19 Information 8. december 2004 
20 BT 8. december 2004 
21 Fyens Stiftstidende 7. december 2004 
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3.3 Hvorfor diskussionen om evaluering? 
Især resultatet af PISA 2003 undersøgelserne og mediernes fremstilling 
heraf har haft en katalytisk effekt på diskussionen om evaluering i fol-
keskolen.  
 
Vi er opmærksomme på, at evalueringsdebatten på folkeskoleområdet 
ikke er startet hermed. Der har siden begyndelsen af 90’erne været be-
stemmelser i folkeskoleloven om løbende evaluering af elevernes udbyt-
te af undervisningen, men lovens intentioner er ikke til fulde blevet op-
fyldt. Den manglende implementering skal givet ses i lyset af, at nogle 
af folkeskolens centrale aktører tidligere har været modstandere af eva-
lueringer i den udformning, som er beskrevet i loven.22   
 
Så kommer imidlertid først et OECD-review, der peger på den manglen-
de dokumentation for folkeskolens resultater og efterfølgende PISA 
2003, der sætter spørgsmålstegn ved folkeskolens faglighed. Sidst-
nævnte undersøgelse får Regeringen/Undervisningsministeriet til at re-
agere prompte, ved at pege på evalueringer i form af obligatoriske, na-
tionale test, som et middel til at hæve det faglige niveau.  
 
I kølvandet herpå kan vi se, hvordan de centrale aktører nu bakker op 
om evalueringer på folkeskoleområdet. Det er ikke længere det, at der 
skal ske en evaluering, der diskuteres. Det er måden, som evalueringen 
skal ske på.  
 
Derfor spørger vi os selv om, hvorvidt det ”bare” er evaluering, der dis-
kuteres, eller om der også er andre ting på spil i diskussionen.  
 
Derfor er det ikke evaluering som funktion, der interesserer os, men 
derimod selve diskussionen om evaluering i folkeskolen, og hvad der 
sker i denne diskussion.  
 
Vi kan se at regeringen tager nogle initiativer, som er usædvanlige i 
forhold til den hidtidige praksis på folkeskoleområdet. Desuden ser vi, 
at alle aktørerne nu tilsyneladende kan blive enige om, at evalueringer 
er måden, hvorpå det faglige niveau i folkeskolen kan forbedres. Vi un-
drer os over, hvad er der blevet af tidligere tiders modstand.  
 
Det får os til at spørge, hvad det egentligt er aktørerne taler om, når de 
taler om evaluering? Er det evalueringens forskellige anvendelsesmulig-
heder, der gør det muligt for alle aktører at knytte an til evaluering?    
 

                                    
22 Bekræftet under interview med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Dan-
marks Lærerforening.  
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Er det fordi anvendelsesformen ikke drøftes i detaljen? Sker der kun en 
overordnet forholden sig til evaluering, som sikre at egen og andres op-
fattelse ikke udfordres, hvorved der kun tilsyneladende er tale om en 
fælles forståelse?  
 
Er evaluering så bredt et begreb, at alle kan diskutere evaluering med 
hver deres forståelse og hvert deres mål?  
 
Ser alle aktører evalueringer som en måde at genoprette folkeskolens 
legitimitet efter de dårlige PISA-resultater? 
 
Har regeringen initieret diskussionen om nationale test i folkeskolen for 
at påvirke magtrelationerne og generobre den direkte styring over fol-
keskolen?  
 
Kort og godt - skyldes energien i diskussionen, at det i virkeligheden 
handler om noget meget større end blot, om vi skal evaluere folkesko-
len, og hvordan vi skal evaluerer?  
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4. Problemformulering 
På baggrund af ovenstående stiller vi følgende spørgsmål, som udgør 
opgavens problemformulering: 
 
 
Hvad handler diskussionen om evaluering om? 
 
 
For at operationalisere dette meget brede spørgsmål, opstiller vi tre un-
derspørgsmål, som giver mulighed for at lægge en analysestrategi: 
 
 
1. Hvorledes tænker aktørerne evaluering anvendt i folkesko-
len? 
 
Det første underspørgsmål skal bringe os i stand til at isolere de ele-
menter af diskussionen, der rent faktisk indeholder informationer om 
den enkelte aktørs forståelse af evaluering i folkeskolen. På den måde 
vil vi tydeliggøre den position, hvorfra den enkelte aktør deltager i di-
skussionen og dermed deres billede folkeskolen. 
 
For at finde svar på spørgsmålet, vil vi gennemføre en institutionel ana-
lyse, der skal anvendes som en forståelseramme og bringe viden om 
aktørernes roller, værdier og normer, som institutionaliseres i forhold til 
evaluering.  
 
 
2. Hvordan anvender aktørerne i diskussionen evaluering 
strategisk til at skabe legitimitet?  
 
Det andet underspørgsmål skal afdække, hvilke argumenter den enkelte 
aktør anvender for at skabe legitimitet til det billede af folkeskolen, som 
er deres grundlag for at deltage i diskussionen. 
 
Vi vil gennemføre en strategisk legitimitetsanalyse, for at se, hvordan 
aktørerne forsøger at skabe legitimitet i forhold til omverdenen. Analy-
sen vil ikke være baseret på en fysisk virkelighed, men på den kommu-
nikative verden, som diskussionen udgør. 
 
 
3. Hvordan anvender aktørerne magt i diskussionen om eva-

luering? 
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Til sidst vil vi undersøge, hvordan aktørerne bringer magten i spil for at 
få indflydelse på, hvordan evaluering anvendes til at skabe den folke-
skole, som den enkelte aktør ønsker. 
 
Magtanalysen fokuserer på aktørernes ageren i diskussionen og skal gi-
ve viden om aktørernes anvendelse af magt og dermed indflydelse på 
dagsordenen om evaluering i folkeskolen.  
 
På den måde vil de enkelte analyser supplere hinanden og tilsammen 
skabe et samlet billede af hver aktørs deltagelse i diskussionen. Disse 
fire billeder skal anvendes til en samlet beskrivelse af, hvad diskussio-
nen om evaluering i folkeskolen handler om. 
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5. Beskrivelse af genstandsfeltet 
Som nævnt er det diskussionen om evaluering i folkeskolen, der har vo-
res interesse, og ikke selve begrebet evaluering. Derfor undlader vi selv 
at definere begrebet evaluering, men vil lade vores aktører definere det 
undervejs i opgaven. 
 
Vi vælger at afgrænse vores genstandsfelt til den diskussion, der har 
foregået omkring evalueringer i den danske folkeskole siden OECD’s re-
view i juni 2004 og PISA 2003, som udsendes i december 2004.  
 
Vi afgrænser aktørerne i diskussionen til regeringen/Under-
visningsministeriet (UVM), Kommunernes Landsforening (KL), Dan-
marks Skolelederforening (DS) og Danmarks Lærerforening (DLF). Det 
er disse fire aktører, som vi kan se har været mest aktive i debatten om 
evaluering.  
 
Regeringen og UVM opfatter vi som én enhed i denne sammenhæng, da 
de har fælles interesser. Det er helt klart regeringens politik, som Un-
dervisningsministeriet fremfører. Derfor vil det også forekomme, at vi 
lidt på skift henviser til Regeringen og UVM. 
 
KL er en interesseorganisation for alle landets kommuner. De varetager 
dialogen med statsadministrationen på vegne af kommunerne. Vi har 
valgt KL som aktør, fordi det er dem og ikke kommunerne, som indgår 
direkte i diskussionen. Vi er opmærksomme på, at KL og kommunerne 
ikke altid har fælles interesser med hensyn til evaluering, som det også 
vil fremgå af vores videre analyse.  
 
DS er ligeledes en interesseorganisation for skolelederne, eller rettere 
en del af skolelederne. Nogle skoleledere er organiseret i DLF. Vi tillader 
os alligevel at tage DS til indtægt for skoleledernes synspunkter. DLF’s 
lederforening har ikke markeret egne synspunkter i debatten. 
 
Endelig er DLF en interesseorganisation for folkeskolelærerne.  
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KL DLF

 
Figur 2 Aktørerne 

 
Vi er opmærksomme på, at der er en række yderligere aktører i relation 
til folkeskolen, blandt andet elever, forældrebestyrelser, faglige organi-
sationer og andre interesseorganisationer. De har imidlertid ikke delta-
get så intenst i diskussionen.  
 
Som det vil fremgå senere i analyserne, forventes Globaliseringsrådet i 
fremtiden at blive en vigtig aktør i forhold til folkeskolen. Globaliserings-
rådet, som er nedsat i april 2005, skal rådgive regeringen om en samlet 
strategi, som skal ruste Danmark til at blive et førende vækst-, viden- 
og iværksættersamfund. Rådet er bredt sammensat af repræsentanter 
fra fagforeninger og erhvervsorganisationer og personer fra uddannel-
ses- og forskningsverdenen. Globaliseringsrådet har haft folkeskolen på 
dagsordenen på et møde i august 2005 under overskriften ”Verdens 
bedste folkeskole”.   
 
Vi kunne også have valgt at gøre medierne til en aktør, men har fra-
valgt dette både af hensyn til opgavens omfang, og fordi medierne kun 
er en indirekte aktør. 
 
Som optakt til vores analyser vil vi i det efterfølgende beskrive de fire 
aktører, som vi har valgt at inddrage, ud fra deres deltagelse i diskussi-
onen. Nedenstående er uddrag hentet fra aktørernes bidrag til diskussi-
onen.  
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Indledningsvist vil vi dog først forsøge at tegne et billede af folkeskolen 
anno 2005.  

5.1 En kort beskrivelse af folkeskolen som insti-
tution  
Det er svært at give en objektiv beskrivelse af folkeskolen som instituti-
on. Primært fordi vi alle kender folkeskolen og har vores egen mening 
herom. Vi mener imidlertid, at det er vigtigt at have en forståelsesram-
me for folkeskolen som udgangspunkt for den videre analyse.  
 
Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i den beskrivelse af folkesko-
len, der findes i OECD-reviewet. Dermed får vi tegnet billedet af folke-
skolen af en gruppe uvildige. 23  
 
Det følgende er derfor betragtninger om den danske folkeskole, som er 
hentet fra reviewet: 
 
Folkeskolen er en opgave, som hører under kommunerne. Siden 
1970’erne har kommunerne gradvist overtaget ansvar og kompetencen 
over folkeskolen. Det betød samtidigt at statens direkte indflydelse på 
folkeskolen blev reduceret.  
 
Staten styrer folkeskolen og kommunernes opgaveløsning i relation her-
til via folkeskoleloven. Alle regler om ledelsen af skolerne og indholdet 
af skolegangen er samlet i Folkeskoleloven. ”Kommunalbestyrelsen fast-
lægger mål og rammer for folkeskolens virksomhed. Kommunalbesty-
relsen fører tilsyn med skolernes virksomhed.” 
 
Undervisningsministerens ansvar er i loven fastsat som: ”fastlæggelse 
af generelle regler for foranstaltninger til fremme af god orden i skoler-
ne” … ”at forlange enhver oplysning, som ministeren skønner nødvendig 
til udførelse af disse opgaver, udført af kommunalbestyrelsen…”. Der er 
desuden en række beføjelser i loven til ministeren om at fastlægge reg-
ler vedr. bestemte spørgsmål. Alle ministerielle beføjelser respekterer 
imidlertid, at kommunerne er de lovlige ejere af folkeskolen.  
 
Staten har i Folkeskoleloven kun fastholdt den direkte kontrol på enkel-
te områder. Blandt andet blev der i 1993 formuleret indføjet krav til, 
hvilke standard for viden, der skal være opnået af eleverne i de forskel-
lige fag i 9. klasse. Disse krav er senere blevet udvidet med bindende, 
obligatoriske mål, også for de lavere klassetrin.   

                                    
23 Baggrundsrapport er som tidligere nævnt udarbejdet af Mats Ekholm, Generaldirek-
tør for det nationale agentur for skoleforbedringer i Sverige. 
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Den primære måde hvorpå staten har styret folkeskolens arbejde, har 
altså været at træffe beslutninger og informere kommuner, skoler og 
ansatte om, hvilke beslutninger der er truffet. Kommuner og skoler for-
ventes herefter at handle på baggrund heraf. Der har dog ikke været 
noget krav om rapportering tilbage til statsligt niveau, om hvilke skridt 
kommunerne har taget eller vurderinger af i hvilken grad de statslige 
initiativer er blevet implementeret.  
 
Kommuner og skoler står til ansvar for virkningen af den indlæring, der 
finder sted i skolerne, men de skal ikke stå til regnskab for dette til kil-
der uden for deres egne rammer. 
 
Det er ikke almindeligt i de danske kommuner at finde veludviklede sy-
stemer til at kontrol af kvaliteten af skolearbejdet. Den leverede under-
visning opfattes primært som lærerens ansvar i dennes samarbejde 
med elever og forældre i klassen. 
 
Det viser billedet af en selvstyrende folkeskole. Lovgivningen er en 
rammelovgivning, og det er i høj grad op til kommunerne at fortolke 
denne lov.  

5.2 Præsentation af aktørerne i diskussionen 
I det følgende præsenteres de udvalgt aktører med en kort beskrivelse 
af deres bidrag til diskussionen.  
 
Regeringen/UVM 
Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for udarbejdelse 
og implementering af den overordnede politik for folkeskoleområdet. 
Undervisningsministeriet deler som sagt i evalueringsdebatten ideologi 
med regeringen.  
 
UVM kommer - kort efter udsendelsen af PISA 2003 - med et udspil til 
evalueringer på folkeskoleområdet under overskriften ”Fokus på den 
enkelte elevs indlæring”24. Heraf fremgår det, at regeringen vil gennem-
føre en række ændringer af folkeskoleloven. Bl.a. indføres begrebet ob-
ligatoriske test, og skolerne skal pålægges at evaluere i forhold til de 
allerede gældende trin og slutmål. Samtidig vil ministeriet give folke-
skolerne en værkstøjskasse til evaluering.  
 
Det følges op i Regeringsgrundlaget 2005 ”Nye mål”25, hvor tankerne 
om evalueringer af folkeskolen er beskrevet. Overskriften er Uddannel-

                                    
24 UVM: ”Fokus på den enkelte elevs indlæring”, 6. december 2004. 
25 VK-regeringen: ”Nye mål”, 17. februar 2005. 
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ser i Verdensklasse, og ses som led i strategien for Danmark i den glo-
bale økonomi. Der er beskrevet en række initiativer, der tilsammen skal 
danne grundlag for en fornyelse af folkeskolen. Regeringen ønsker at 
dokumentere, hvordan folkeskolen fungerer, og hvordan den kan gøres 
endnu bedre.  
 
Initiativerne er primært de samme som i UVM’s første udspil, men der 
er sat lidt flere ord på formålet med evalueringen. Testene skal være et 
værktøj til at sikre faglige fremskridt for den enkelte elev ved at målret-
te undervisningen til den enkelte elevs særlige evner. Testene skal 
hverken bruges til offentliggørelse af resultater eller til at rangordne 
skoler og elever.  
 
I ”Nye Mål” lancerer Regeringen begrebet ”national standard”. Der skal 
foretages årlige repræsentative undersøgelser af elevers færdigheder på 
forskellige klassetrin i udvalgte fag. Formålet er at opstille en national 
standard for tilegnelsen af færdigheder, som skoler og lærere kan måle 
sig op imod.   
 
Samtidig fremsætter Regeringen idéen om et uafhængigt Råd for evalu-
ering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, der skal understøttes af en ny 
statslig styrelse. Styrelsen vil bl.a. få til opgave, at udarbejde de natio-
nale test på udvalgte fag og klassetrin, forestå dokumentation af folke-
skolens resultater og føre tilsyn med kvaliteten og kommunernes over-
holdelse af folkeskoleloven, samt vejlede kommunerne.  
 
Endelig ønsker Regeringen at styrke og præcisere kommunernes tilsyn 
med skolerne. Begrundelsen er, at de nuværende regler er for overord-
nede og for generelle.  
 
I juni 2005 indgår Regeringen og KL aftale om kommunernes ø
mi

kono-

                                   

26. Heri erklærer parterne, at det er et fælles mål at indføre doku-
mentation for effekten af den offentlige aktivitet.  
 
UVM sender i oktober et lovforslag om styrket evaluering og anvendelse 
af nationale test i folkeskolen i høring27. Lovforslaget fremsættes på 
baggrund af et politisk forlig mellem regeringen (Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.  
 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det er et blandt flere 
elementer i den fornyelse af folkeskolen, som ønskes iværksat for at 

 
26 Regeringen og KL: ”Aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2006 og om 
fremtidens dialog mellem regeringen og kommunerne”, 10. juni 2005. 
27 UVM: Lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test (høring), 17. 
oktober 2005. 
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forbedre det faglige niveau i folkeskolen. Formålet er at styrke den lø-
bende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i skole. Som 
led heri skal der anvendes centralt udarbejde og obligatoriske test i ud-
valgte fag på bestemte klassetrin. Testene, som udformes som adaptive 
test28, er et pædagogisk værktøj, der skal anvendes sammen med re-
sultaterne af evalueringerne i øvrigt til at understøtte den enkelte elev.  
 
Med lovforslaget fastslås, at oplysningerne om testresultaterne er for-
trolige, og ikke kan offentliggøres for dermed at danne grundlag for 
rangordning af skoler. Testresultaterne vil kunne danne grundlag for en 
orientering af skoler, kommuner og UVM.  
 
Efter høringen er lovforslaget nu blevet fremsat i Folketinget med min-
dre ændringer.29  
 
Kommunernes Landsforening 
Indenfor den tidsramme, som vi har fastsat, så træder KL ind i diskus-
sionen i januar 2005, hvor de udsender pjecen ”Evalueringskultur – en 
ny dansk skoletradition”30. I pjecen, som er rettet mod kommunalbesty-
relser og skoleforvaltninger, opfordrer KL til at tage udfordringen fra 
OECD reviewet og fra PISA 2003 op, og skabe en evalueringskultur i 
folkeskolerne.  
 
I april 2005 følger KL op med en handlingsplan for folkeskolen: ”Kom-
munernes svar på PISA”31. Handlingsplanens overordnede formål er at 
sandsynliggøre, at kommunerne er i stand til at leve op til folkeskolelo-
ven. Men som KL udtrykker det, ”da fokus i diskussionen er på folkesko-
lens manglende evne til at udvikle elevernes faglige kompetencer, er 
handlingsplanens mål at påvirke kommunerne og skolerne til at iværk-
sætte en række handlinger, der har til formål at øge fokuset på udvik-
lingen af elevernes faglige kompetencer”.  
 
I handlingsplanen opfordres kommunerne til at træffe følgende beslut-
ninger:  

• der opstilles operationelle mål for elevernes udbytte af undervis-
ningen på alle skoler. Målene bør bl.a. handle om, hvor gode ele-
verne skal være til at læse, skrive og regne på forskellige klasse-
trin.  

• kommunernes tilsyn med skolerne, forstået ved at der tages stil-
ling til hvordan man vil følge op på målene, dvs. hvordan man vil 

                                    
28 Adaptive test er it-baserede og tilpasses den enkelte elev. 
29 UVM: Lovforslag L 101 om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 7. 
december 2005.   
30 KL: “Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005. 
31 KL: “Kommunernes svar på PISA”, 11. april 2005. 
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dokumentere målopfyldelsen, og hvordan man vil handle, hvis der 
er skoler, der ikke når målene.  

• at der stilles krav til skolerne om, at de har en operationel strate-
gi for hvordan de evaluerer elevernes udbytte af undervisningen, 
som årligt følges op af kommunalbestyrelsen. 

• at der fastsættes kommunale krav, som alle kommunens skoler 
skal indarbejde i deres evalueringsstrategier. Det bør bl.a. være 
krav om test i kernekompetencerne (dansk, matematik, engelsk, 
it og sociale kompetencer).  

• at der stilles krav om, at skoleledelsen observerer lærernes un-
dervisning og efterfølgende sparrer med den enkelte lærer om 
dennes undervisningspraksis i et nærmere bestemt omfang.   

 
Handlingsplanen bliver sammen med et brev sendt til kommunerne med 
adresse til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer32. KL skriver ind-
ledningsvist, at det ikke er normalt, at de skriver direkte til hvert kom-
munalbestyrelsesmedlem, men KL’s bestyrelse har besluttet, at sagen 
er tilstrækkelig alvorlig hertil.  
 
I brevet nævnes de undersøgelser, der har rettet alvorlig kritik mod 
kommunernes drift af skolerne. KL finder derfor, at der er behov for en 
kommunalpolitisk drøftelse af, hvordan kommunerne håndterer deres 
ansvar som skoleejere.  
 
I brevet rettes en kritik af den måde, som kommunerne styrer folkesko-
len på, og af den manglende evalueringskultur. Afslutningsvis skriver 
KL, at hvis ikke alle landets kommuner handler nu på kritikken af folke-
skolen, så vil Folketinget overtage en stadig større del af styringen af 
folkeskolen. ”Hvis vi i kommunernes ønsker at bevare bare en del af det 
kommunale selvstyre på folkeskoleområdet, så bliver vi nødt til at vise, 
at vi i kommunerne er vores ansvar som skoleejere bevidst. Vi bliver 
nødt til at løfte det faglige niveau i folkeskolen”.  
 
I begyndelsen af juni 2005 kommer KL med endnu et udspil i evalue-
ringsdiskussionen33. Denne gang drejer det sig om et oplæg til præcise-
ring af kommunernes tilsynsforpligtelse med skolerne.  
 
KL afgiver i oktober 2005 et høringssvar til lovforslaget om evalueringer 
og nationale test34. KL støtter fuldt ud intentionen om større faglighed i 
folkeskolen. Ligeledes giver de udtryk for, at de generelt er positive 
overfor nationale test, så længe testene gennemføres i et læringsper-

                                    
32 KL: “Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelsen”, 11. april 2005.  
33 KL: “Udspil om kommunernes tilsyn på folkeskoleområdet”, 6. juni 2005.  
34 KL: Høringssvar til forslag til Lov om styrket evaluering og anvendelse af nationale 
test, 28. oktober 2005. 
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spektiv. Derfor noterer KL sig med tilfredshed, at der i bemærkningerne 
til lovforslaget tydeligt markeres, at de nationale, obligatoriske test er 
et pædagogisk værktøj, og at hensigten med lovforslaget er at fremme 
evalueringskulturen i folkeskolen, herunder ikke mindst at styrke den 
løbende interne evaluering. KL er modstandere af en centralt initieret 
testkultur. KL ønsker en nuanceret og lokalt forankret evalueringskultur.  
 
Afslutningsvist skriver KL, at de – som repræsentant for skoleejerne – 
er særdeles ambitiøse med at understøtte kommunerne i deres ud-
møntning af ansvaret for folkeskolens undervisning. Derfor arbejder KL 
også særdeles aktivt med at fremme evalueringskulturen på skoler og i 
kommuner. Ansvaret for kvaliteten og effekten af undervisningen inde-
bærer også en beskyttelse af den forskellighed, som er nødvendig, når 
undervisningen skal være meningsfuld for netop de børn, der lever og 
vokser op omkring den lokale folkeskole.  
 
KL ser derfor med stor bekymring på den stigende centralisering af sty-
ringen af folkeskolens indhold, som uvægerlig indebærer standardise-
ring. En central standardisering kan netop ikke rumme den forskellig-
hed, der som nævnt ovenfor både er nødvendig og ønskværdig i forbin-
delse med undervisningen i folkeskolen. Derfor fastholder KL, at folke-
skolen udvikler sig bedst i lokale hænder. 
 
Seneste indlæg i debatten er i december 2005, hvor KL skriver ud til 
kommunerne og beder om dokumentation for de tiltag, som kommu-
nerne har eller planlægger iværksat for at styrke det kommunalpolitiske 
ansvar for folkeskolen og øge fokus på elevernes faglige udvikling.35 
Materialet skal ifølge brevet anvendes i den forestående debat. 
 
Skolelederforeningen  
Umiddelbart efter offentliggørelsen af OECD-reviewet kommer DS med 
et bidrag til evalueringsdiskussionen i form af pjecen ”Folkeskolens un-
dervisning – evaluering, dokumentation og kvalitet”36. DS skriver ind-
ledningsvist, at udviklingen af undervisningen i folkeskolen i større om-
fang skal ske på grundlag af evaluering. Folkeskolerne skal udvikle de 
eksisterende test, målinger, vurdering og evalueringsmetoder, så der på 
alle skoler, findes en evalueringskultur.  
 
For skolelederforeningen er evalueringens genstand ikke blot eleven, 
men må i lige så høj grad blive den professionelle voksne og relationen 
mellem disse to parter – altså undervisningen.  
 

                                    
35 KL: “Undersøgelse: Det kommunalpolitiske ansvar med folkeskolen”, 1. december 
2005. 
36 DS: “Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004. 
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Afslutningsvist skriver skolelederforeningen, at formålet med at sætte 
fokus på evaluering af undervisningen er ”dels med henblik på at stimu-
lere udviklingen af skolens pædagogiske og didaktiske kompetencer, 
dels med henblik på at kunne dokumentere, hvorfor interessenterne 
skal have tillid til os”.  
 
I den mundtlige beretning til DS’s Årsmøde fremhæver formanden eva-
lueringer som en vej at gå, oven på de dårlige PISA-resultater og globa-
liseringens trussel37.  
 
Skolelederforeningen afgiver også høringssvar til lovforslaget om evalu-
ering. 38 Foreningen udtrykker stor tilfredshed med lovforslaget og har 
ingen bemærkninger hertil.  
 
Danmarks Lærerforening 
DLF træder ind på opgavens arena i juni 2005. Det sker i form af et 
brev, adresseret til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer39. I bre-
vet giver DLF udtryk for, at diskussionen om evaluering ifølge deres 
mening er baseret på myter om folkeskolens problemer. Bl.a. at centralt 
fastsatte test er nødvendige for at styrke det faglige niveau. Disse my-
ter er ifølge foreningen farlige, hvis der føres skolepolitik på baggrund 
heraf. DLF opfordrer afslutningsvist kommunalpolitikerne til et samar-
bejde om folkeskolens udfordringer.  
 
I en pressemeddelelse i forbindelse med forliget mellem Regering, Soci-
aldemokratiet og Dansk Folkeparti om evalueringer udtrykker DLF sin 
modstand mod nationale test.40 DLF er af den opfattelse, at test vil ind-
snævre undervisningen. Samtidig stiller de spørgsmålstegn ved de 
testmetoder, som er tænkt anvendt. DLF er dog ikke imod test som et 
pædagogisk redskab.  
 
Samme holdning giver formanden udtryk for på DLF’s kongres i 2005. 
41DLF er positive overfor evalueringer, men imod de nationale test, som 
han foreslår droppet. I stedet tilbyder han at lave en aftale om at halve-
re antallet af dårlige læsere i løbet af 5 år.  
 
I høringssvaret til lovforslaget om evaluering støtter DLF ønsket om en 
styrkelse af evalueringskulturen, som de mener, bør opbygges på den 
enkelte skole.42  
                                    
37 DS: Mundtlig beretning til årsmøde 2005 
38 DS: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
31. oktober 2005.  
39 DLF: “Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005. 
40 DLF: “Nationale test vil indsnævre undervisningen”, 23. september 2005. 
41 DLF: ”Formandens mundtlige beretning – kongres 2005”, 27. september 2005. 
42 DLF: ”Høringssvar til lov om styrket evaluering og nationale test”, 31. oktober 2005. 
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DLF giver ligeledes udtryk for beklagelse af, at en styrket evaluerings-
kultur i så høj grad kobles op på anvendelsen af nationale test. De me-
ner, at der vil være en risiko for, at nationale test vil svække ansvarlig-
heden og engagementet på den enkelte skole og hos den enkelte lærer. 
Derfor anbefaler DLF, at de nationale test udgår af lovforslaget.  
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6. Empiri  
I dette afsnit vil vi kort beskrive vores skriftlige empiri og hvorledes de 
kvalitative interview er tilrettelagt. 

6.1 Skriftlig empiri 
Vores skriftlige empiri består at det materiale, som er beskrevet i tidli-
gere afsnit. Det drejer sig om de tre undersøgelser, der er nævnt i af-
snit 3.1 om kritikken af folkeskolen, nemlig OECD-reviewet, PISA 2003 
og Evalueringsinstituttets rapport om evaluering i folkeskolen,  
 
Desuden er det de tekster, der anvendes ved præsentationen af aktø-
rerne og deres deltagelse i diskussionen i afsnit 5.2.  
 
Der er tale om tekster, som er konstrueret af aktørerne til brug for del-
tagelse i diskussionen. Derfor er der tale om såkaldte plejede tekster. 
 
Frem for at komme med en detaljeret beskrivelse her, har vi udarbejdet 
en oversigt, der samtidig stiller teksterne op i kronologisk orden, så der 
dannes et overblik over tidsperspektivet i diskussionen. Oversigten er 
vedlagt som bilag 1.   

6.2 Kvalitative interview 
Den skriftlige empiri suppleres med fire kvalitative interview med fokus 
på interviewpersonens oplevelse af emnet. 
  
I opgaven forholder os til, hvad diskussionen om evaluering handler 
om, hvorfor det er nærliggende at gøre brug af en metode, som giver 
mulighed for at få en nuanceret beskrivelse af emnet, og hvor der er 
rum for flertydige udsagn samt nye og uventede fænomener. 
 
Det kvalitative interview giver i større grad mulighed for at undgå den 
cirkularitet, som kan være forbundet med spørgeskemaer og strukture-
rede interview med ledende spørgsmål og svarmuligheder. 
 
Der er ikke klare regler for brug af det kvalitative interview, som ved for 
eksempel ved kvantitative metoder. Vi vælger at anvende materiale fra 
Steinar Kvale, som har beskrevet sine overvejelser om anvendelsen af 
netop denne interviewform (Kvale, 1994). 
 
Der indgår syv stadier i den kvalitative interviewundersøgelse: 

• Tematisering 
• Design 
• Interview 
• Transskribering 
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• Analyse 
• Verificering 
• Rapportering 

 
Tematisering og design 
Vores interesse er diskussionen om evaluering i folkeskolen. Diskussio-
nen er en fortløbende proces under stadig udvikling, hvor de enkelte 
aktører er med til at sætte dagsordenen. 
 
Dette har påvirket vores tematisering og interviewguide, idet vi ville 
indfange aktørernes overvejelser, holdninger og måder til at sætte net-
op deres præg på debatten. 
 
Da vores interesse er indholdet i diskussionen om evaluering, forvente-
de vi, at vi ikke kun ville få entydige klare svar, idet der er tale om en 
nuanceret diskussion. Vi forventede, at interviewpersonerne ville under-
bygge deres holdninger og stillingtagen til evalueringsdiskussionen. 
 
Der blev i forvejen fremsendt et brev til interviewpersonerne med en 
kort beskrivelse af formål med opgaven og interviewet. 
 
Vi havde ligeledes i forvejen udarbejdet en interviewguide, som skulle 
danne rammen for interviewet, men med mulighed for afvigelser, idet vi 
fandt det væsentligt at følge interviewpersonen. Interviewguiden skulle 
være udgangspunkt for interviewet, men ikke nødvendigvis følges sla-
visk. Den skulle fungere som støtte for os under interviewet, så vi ville 
kommer rundt om alle de områder, vi så interesse i. Interviewguiden 
var som udgangspunkt den samme til de fire aktører, dog tilrettet den 
aktuelle organisation. 
 
Vi har interviewet følgende fire personer, som repræsentanter for hver 
af aktørerne:  
 
Departementschef Niels Preisler, Undervisningsministeriet 
 
Cheføkonom Jan Olsen, Kommunernes Landsforening 
 
Formand Erik Lorenzen, Danmarks Skolelederforening  
 
Formand Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening 
 
De fire aktører er alle personer, der er leder eller i ledelsen af deres or-
ganisation. Det er derfor alle personer, som er med, når der tages væ-
sentlige beslutninger, og som i andre sammenhænge repræsenterer de-
res organisationer ud ad til. Derfor har vi tilladt os at tage deres udsagn 
for gældende for netop deres organisations holdninger og opfattelser.  
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Vi er opmærksomme på den usikkerhed, der er forbundet med at tage 
én repræsentant til indtægt for en hel organisations holdninger. Ligele-
des er vi opmærksomme på, at vi ikke kan sikre interviewpersonen 
anonymitet.  
 
Interview 
De enkelte interview blev indledt med en kort præsentation af os og 
projektet. Yderligere blev det aftalt, at citater ville blive fremsendt til 
godkendelse pr. mail. Interviewet blev afviklet på cirka én time, og der 
blev anvendt båndoptager undervejs. 
 
Alle tre gruppemedlemmer havde mulighed for at spørge ind undervejs, 
men der var én person, som var ansvarlig for at etablere en god samta-
le fra starten af interviewet. Ligeledes blev der lagt vægt på at afslutte 
på en sådan måde, at alle var klar over hvilke aftaler, der blev indgået 
mellem interviewpersonen og interviewerne. 
 
Transskribering 
Vi har valgt at udskrive samtalen fra båndoptagelsen vel vidende, at det 
skrevne er en konstruktion af selve samtalen. Ikke mindst da vi anven-
der en referatform, der ikke medtager pauser eller andre kommunikati-
ve forhold af ikke-verbal karakter. Det nedskrevne materiale er sam-
men med vores mere subjektive oplevelser fra interviewsituationerne 
anvendt i det videre arbejde med opgaven. 
 
Analyse 
Der er ikke standardiserede rammer for, hvordan det kvalitative inter-
view analyseres. Kvale peger på forskellige måder, der kan anvendes. 
Vi har anvendt ad hoc-metoden og den narrative meningsstrukturering. 
 
Ad hoc-metoden gør brug af flere teknikker fra gennemlæsning til me-
ningsdannelse og fokusering på enkeltdele. Den narrative menings-
strukturering har fokus på fortællingen af historien, så der kan fortælles 
en ny fortælling ud fra interviewet.  
  
Der anvendes flere niveauer i tolkningen af materialet. Et niveau vedrø-
rer selvforståelse og er en sammenfatning af interviewpersonens me-
ning ud fra personens udtalelser, som vi forstår dem. Et andet niveau er 
inden for common sense forståelsen, hvor tolkningen sættes ind i en 
bredere ramme med inddragelse af almen viden. Et tredje niveau er te-
oretisk tolkning, hvor der ud over selvforståelse og common sense ind-
drages teori. 
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Verificering 
Det er ikke muligt at fremkomme med verificering i samme grad, som 
hvis der var der tale om en positivistisk undersøgelse. Vi har sammen-
holdt båndudskrift og transskribering, og der er fokuseret på konsistens 
hos interviewpersonerne.  
 
I relation til selvforståelse er tolkningerne holdt indenfor, hvad vi me-
ner, må være interviewpersonens forståelse. Det har ikke været muligt 
for os at forelægge dette for personen. Citater er fremsendt og god-
kendt af interviewpersonen. I forhold til common sense ligger tolknin-
gerne indenfor det brede almene. I forhold til tolkning ud fra teori, er 
der sket en vurdering af, om teorien er gyldig i forhold til det givne. 
 
Rapportering 
I opgaven er der i forhold til de forskellige perspektiver anvendt citater 
og meningsbeskrivelser fra de enkelte interview. Det samlede inter-
viewmateriale indgår ikke i selve opgaven, men er en væsentlig del af 
vores empiri, som sidestilles med den skriftlige empiri. 
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7. Analysestrategi 
For at finde svar på vores tre spørgsmål, vil empirien blive analyseret i 
forhold til følgende perspektiver: 
 

1. Institutionelt perspektiv.  
2. Strategisk legitimitet. 
3. Magtens dimensioner. 

 
I det følgende vil vi redegøre nærmere for analysestrategien for hver af 
analyserne. 

7.1 Institutionel analyse  
Vi vil starte med at sætte evalueringsdiskussionen ind i en institutionel 
ramme. Den institutionelle teori skal anvendes som en forståelsesram-
me for evaluering i folkeskolen, dets aktører og disses relationer, samt 
en fortolkningsramme for de empiriske observationer.  
 
7.1.1 Institutionel - teori 
Hvor vi i indledningen til masteren beskrev evaluering i et mere ratio-
nelt institutionelt perspektiv, vil vi i denne analyse tage udgangspunkt i 
den sociologiske ny-institutionalisme. Denne teori vil være relevant for-
di den fokuserer på aktørernes roller og de værdier og normer, som in-
stitutionaliseres i forhold til evaluering på folkeskoleområdet.  
 
Der findes mange forskellige definitioner af, hvad en institution er. I den 
snævre afgrænsning opfattes institutioner som generelle adfærdsregler, 
som er alment accepterede. I en bredere definition er traditionelle or-
ganisationer også omfattet.  
 
Ud fra disse betragtninger er evaluering en institution. Evaluering an-
vendes i flere og flere sammenhænge og er langt hen af vejen taget for 
given.  
 
Vi antager, at evaluering kan have forskellig rationalitet og opfylde for-
skellige formål for aktørerne, og at det har betydning for, hvorledes de 
forskellige aktører håndterer og adopterer evaluering. Er hensigten bag 
evaluering at ændre aktørernes adfærd, så et givet mål opnås, eller er 
det et middel til at sprede normer og værdier, som regeringen ønsker, 
skal præge folkeskolen? Eller er det snarere et populært koncept, der 
ikke får nogen praktisk betydning? 
 
Institutionel teori bygger på den opfattelse, at individer ikke kun hand-
ler rationelt på impulser fra deres omverden, men rent faktisk skaber 
den virkelighed, de handler i. Institutionel teori handler på den måde 
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om, hvordan organisationer spiller sammen med sine institutionelle om-
givelser.  
 
Et af de væsentligste bidrag til den nyinstitutionelle diskussion er Meyer 
and Rowans artikel fra 1997: ”Institutionalized Organizations: Formal 
Structure as Myth and Cerymony”. Meyer og Rowans påstand er, at or-
ganisationernes formelle struktur ikke primært afspejler de opgaver, 
som organisationen har til formål, men i højere grad afspejler bestemte 
forestillinger i organisationens omgivelser.  
 
”Organizations are driven to incorporate new practices and procedures 
defined by prevailing rationalized concepts of organizational work and 
institutionalized in society. Organizations that do so increase their le-
gitimacy and their survival prospects, independent of the immediate ef-
ficacy of the acquired practices and procedures.”43

 
Når vi forholder os til ovenstående, hvor der er tale om ny praksis med 
ny procedure ud fra fremherskende koncepter, ser vi at evaluering pas-
ser ind i denne sammenhæng. Det vil være relevant, at anskue evalue-
ring som et begreb, der under anvendelse i organisationer, øver indfly-
delse på en deres formelle struktur, regler og rutiner. Med baggrund 
heri vil vi i analysen anvende Meyer og Rowans teori, som en del af in-
stitutionel teori i denne opgave. 
 
Ifølge Meyer og Rowan består det moderne samfund af en række insti-
tutioner, der er produkter af professionelle grupper, politiske institutio-
ner og den offentlige opinion. Organisationer er gennemsyrede af be-
stemte forestillinger om, hvad der er rationelle former for adfærd. Insti-
tutionerne er tilbøjelige til at tage form som rationaliserede myter. My-
ter, der er sande fordi de bliver troet på, og rationelle fordi de antager 
form som regler, der specificerer nødvendige procedurer for at realisere 
et mål.  
 
Hvis evaluering forstås som en rationaliseret myte, kan der ikke rettes 
kritik mod den, da der vil være tale om en mental konstruktion af virke-
ligheden.  
 
Meyer og Rowan argumenterer for, at organisationer tilegner sig institu-
tionaliserede standarder for at vinde legitimitet og dermed overleve. 
Organisationer gør som andre organisationer for at virke legitime og 
derved overholde de socialt skabte facts i form af de konstruerede my-
ter. Myterne fungerer derfor som omverdenens pres mod organisatio-

                                    
43 Meyer and Rowan: “Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and 
Ceremony”, 1991, side 41. 
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nen og giver såvel accept som legitimitet udadtil, når der knyttes an til 
dem.  
 
Institutioner i form af regulering, normer og indarbejdede begreber på-
virker aktørerne og organisationerne gennem de rationaliserede myter. 
Men institutionelle påvirkninger er ikke direkte adfærdsregulerende. De 
kan tolkes på mange niveauer. Aktører har derfor ikke alene betydning 
som fortolkere af institutioner. De har også mulighed for at påvirke in-
stitutionsdannelsen og derved fremme egne interesser. 
 
Konsekvensen af at kunne fremstå legitim udadtil og samtidig operere 
indadtil kan være det som Meyer og Rowan betegner som dekobling. 
Dekobling er udtryk for en løs kobling mellem legitime eksterne praksis-
ser og den interne institutionelle adfærd, hvor den institutionelle på-
virkning ikke eller kun delvist slår igennem.  
 
Netop spørgsmålet om, hvordan institutioner optages i en organisation 
har Røvik interesseret sig for. I hans terminologi går interessen på 
hvordan institutionaliserede organisationsopskrifter adopteres i en or-
ganisation, og hvordan de oversættes og fortolkes ind i den enkelte or-
ganisations ramme (Røvik; 1998). 
 
Ifølge Røvik er der to forklaringer på, at en organisation adopterer en 
organisationsopskrift som f.eks. evaluering.   
 
Den første er, at evaluering er værktøjet til løsningen på et reelt pro-
blem i organisationen. Der tages udgangspunkt i en lineær, rationel 
tankegang, som her benævnes som et værktøjsperspektiv. Værktøjs-
perspektivet forudsætter at tre sammenknyttede forventninger er til 
stede: ”et argument om problembetinget søkning og lokal problemløs-
ning, et argument om rasjonell, helhetlig design og et argument om 
fremvekst av et stadig bedre organisasjonsfaglig kunnskabsgrundlag i 
organisationen.”44

 
Den anden forklaring er, at evaluering fremtræder som et meningsbæ-
rende symbol, der rejser ind i organisationen. Derved får evaluering en 
positiv betydning for organisationens legitimitet udadtil, og for organi-
sationens selvopfattelse, og at det er årsagen til villigheden og forståel-
sen for at indføre evaluering. Der kan her knyttes an til anvendelsen af 
evaluering i mere eller mindre grad, men evalueringen anvendes som 
symbol på effektivitet, styring og modernitet. 
 
I opgaven vil vi supplere med Røviks teori, i relation til diskussionen om 
implementering af evaluering i folkeskolen. Vi kan se evaluering inden-
                                    
44 Røvik: ”Moderne organisasjoner”, 1998, side 34 
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for rammen af organisationsopskrifter, der indoptages i organisationen 
for at sikre accept og legitimitet udadtil.  
 
Ifølge Røvik vil organisationsopskrifterne til stadighed blive oversat og 
omformet, når de adopteres i en organisation. Røvik opstiller tre hoved-
typer af mulige forklaring på, hvorfor denne oversættelse sker: 

• Der er tale om en rationel, strategisk kalkulation af hvilke aspek-
ter af en organisationsopskrift, det kan betale sig at implemente-
re. Det kan også være ud fra et forsøg på at passe det ind i den 
nuværende organisation. Eller det kan være et rationelt forsøg på 
ikke at støde mod lokale traditioner og dermed undgå konflikter.  

• Uintenderet oversættelse som kan ske, fordi lederne som skal stå 
for implementeringen har begrænset tid til processen eller be-
grænset viden om opskriften. 

• Oversættelse som identitetsforvaltning forstået som et mere eller 
mindre bevidst forsøg på at udvikle og forvalte sig egen identitet. 
Ved bare at adoptere en opskrift ligesom alle andre så udviskes 
organisations egen identitet.  

 
Dernæst har han nogle betragtninger om hvordan oversættelsen sker. 
Også her opererer han med nogle hovedtyper: 

• Konkretisering. Opskrifterne har mange gange karakterer af at 
være en slags halvfabrikata, som organisationerne nødvendigvis 
må tolke, tydeliggøre og tilpasse til deres egen virkelighed.  

• Delvis imitering. Organisationen adopterer kun et eller et fåtal af 
elementerne i en opskrift.  

• Kombinering. Organisationen forsøger at kombinerer elementer 
fra flere opskrifter.  

• Omsmeltning. Her flyder elementer fra flere forskellige opskrifter 
sammen og bliver til en ny variant.  

 
7.1.2 Institutionel - metode 
Formålet med den institutionelle analyse er at identificere den position, 
som hver aktør taler ud fra i diskussionen om evaluering. Derfor vil vi 
tage udgangspunkt i den enkelte aktør og denne aktørs forestilling om, 
hvorfor og hvordan evaluering skal indføres og bruges. På baggrund 
heraf vil vi tegne den enkelte aktørs billede af folkeskolen i fremtiden.  
 
Formålet er at skabe en ramme for analyserne af legitimitet og magt. 
 
Vi vil tage udgangspunkt i de rationaliserede myter, som beskre-
vet af Meyer og Rowan. Til grund for de rationaliserede myter lig-
ger omverdenens pres, som er begrundet i omgivelsernes for-
ventninger til organisationen. Forventningerne drejer sig om at 
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fremtræde som en effektiv og legitim organisation i forhold til 
gældende normer i omverdenen.   
 
Efterfølgende vil vi se på, hvordan en organisationsopskrift adop-
teres og oversættes i aktørerne kommunikative version af evalue-
ring i organisationen. Dette sker med udgangspunkt i Røviks teori. 
 
Vi vil konditionere det institutionelle perspektiv i forhold til empiri-
en ud således:  
 
For hver aktør vil vi derfor starte med at fokusere på, hvordan den 
pågældende aktør begrunder anvendelsen af evaluering som en 
rationaliseret myte ud fra et pres fra omgivelserne.  
 
Vores interesse er de enkelte aktørers selvforståelse af dette pres, 
da dette ligger til grund for deres ageren i diskussionen om evalu-
ering i folkeskolen. 
 
Der kunne også udarbejdes en analyse af mere objektiv karakter 
med fokus på data, der indikerer omgivelsernes pres på organisa-
tionen og aktørerne, men dette fravælges i denne opgave. 
 
Vi vil undersøge empirien for data, der viser:  

• om evaluering er et værktøj eller er det et symbol for den 
enkelte aktør 

• om og hvordan aktørerne oversætter begrebet evaluering af 
folkeskolen.  

 
Ifølge Meyers og Rowans teori er formålet med at knytte an til en ratio-
naliseret myte at skabe legitimitet udadtil. Vi vil dog ikke i denne analy-
se se efter tegn på legitimitet i det institutionelle perspektiv, da vi efter-
følgende gennemfører en strategisk legitimitetsanalyse.  
 
Afslutningsvis vil vi for hver aktør tegne deres billede af folkesko-
len. Denne ramme er af væsentlig betydning for diskussionen, idet 
der er tale om aktørernes udgangspunkt for at deltage i diskussio-
nen, på den måde de gør. 

7.2 Legitimitet 
Som nævnt i indledningen sker der noget, da resultaterne fra PISA 
2003 bliver offentliggjort. Folkeskolens legitimitet er påvirket af de dår-
lige resultater og omtalen af dem. Det samme gælder aktørernes legi-
timitet.  
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7.2.1 Legitimitet – teori 
Fra strategiundervisningen45 ved vi, at legitimitet er en forudsætning for 
udøvelse af magt, og at legitimitet dermed både er en begrænsning og 
en ekspandering af magten og handlerummet. På den måde er legitimi-
tet en central faktor og i den sidste ende et spørgsmål om eksistensbe-
rettigelse.  
 
Vi vælger at bruge Suchmans teori som grundlag for vores legitimitets-
analyse (Suchman: 1995). Teorien samler en række andre teorier, og 
vil give os mulighed for at se, hvilken betydning legitimitet har i forhold 
til vores genstand og aktørerne i genstandsfeltet. Suchman definerer 
legitimitet på denne måde: 
 
”Legitimacy is a generalized perception of assumption that the actions 
of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 
constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”46

 
Suchman opererer med to tilgange til legitimitet. Den første er den in-
stitutionelle tilgang, hvor legitimitet anses for et krav til organisatio-
nen, der mere eller mindre passivt tilpasser sig kravet. Den anden til-
gang er den strategiske, hvor legitimitet er en ressource, der benyttes 
i en aktiv ageren i forhold til organisationens omverden. 
 
I forhold til den strategiske brug af legitimitet, benytter Suchman tre 
funktioner eller udfordringer, som han anser som noget, der kan lægges 
på en form for lager. Den første er opnåelse eller erhvervelse af legi-
timitet, hvor det handler om at tilpasse sig omgivelserne. Den anden er 
vedligeholdelse af legitimitet, hvor det at forudsige forandringer og 
altså beskytte den opbyggede legitimitet er i fokus. Den sidste udfor-
dring er at reparere legitimitet, hvor en normalisering af ”legitimitets-
lageret” er nødvendig efter et uventet eller pludseligt ”lagertræk”.  
 
Til sidst beskriver Suchman tre typer af legitimitet. Den pragmatiske 
legitimitet er opbygget omkring organisationens effektivitet og direkte 
værdi for de primære interessenter. Det er altså efterspørgslen, der er 
det centrale, og organisationen legitimeres ved at omverdenen tillægger 
den værdier, der ligner deres egne. 
 
Den moralske legitimitet er opbygget omkring idealer og forsvarlig-
hed. Her er det centrale lovlighed og etik, og legitimering sker gennem 

                                    
45 Christian Tangkjær og Niels Thyge Thygesen: Undervisning 7. juni 2005 
46 Suchman: “Managing legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, 1995, 
side 571. 
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udstilling af harmoni mellem normative forventninger og en forestilling 
om organisationens output. 
 
Den kognitive legitimitet er baseret på forståeligheden, og det cen-
trale er, at legitimitet opbygges gennem, om noget samlet set giver 
mening. Der er tale om en slags ”taget-for-givet” tankegang, og selvom 
Suchman ikke rangordner sine legitimitetstyper, så anser han alligevel 
den kognitive type for den mest kraftfulde. 
 
Den pragmatiske, moralske og kognitive legitimitet eksisterer sammen i 
den virkelige verden, men det er ikke muligt for nogen organisation at 
tilfredsstille alle interessenter. 
 
Afslutningsvis har Suchman nogle bemærkninger om kombinationer af 
forskellige typer af legitimitet og deres indbyrdes sammenhænge, som 
vil indgå i analysen.  
 
Kritikken af Suchman er, at fokus på legitimitet alene kan have den 
konsekvens, at man kun ser på en slags skuespil, da strategierne for 
legitimitetsopnåelse, -vedligeholdelse og -reparation ikke behøver at 
resultere i egentlig handling. Da vores genstand er diskussionen har 
denne blindhed kun begrænset betydning for analysen. 
 
7.2.2 Legitimitet - metode 
Som empirisk grundlag for vores legitimitetsanalyse vil vi anvende vo-
res samlede empiri og gennemgå den for relevante udtryk for legitimi-
tetsstrategi i Suchmans forståelse. Vi vil søge erkendelse af, hvilke ty-
per af legitimitet og hvilke strategiske funktioner, som aktørerne gør 
brug af.  
 
Vi vil begrænse os til Suchmans strategiske tilgang til legitimitet, hvor 
det er legitimiteten, der benyttes aktivt i forhold til organisationens om-
verden, der belyses. Dermed fravælger vi Suchmans institutionelle til-
gang, som omhandler den legitimitet, der udgør et krav til organisatio-
nen, og som den passivt tilpasser sig, og vi kun får mulighed for at ana-
lysere afsenderens aspekt af legitimiteten. 
 
Vi gennemgår empirien i relation til hver aktør og opstiller de udtryk der 
har mest relevans for vores problemstilling indordnet i forhold til kondi-
tioneringen pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet. 
 
Vi vil være opmærksomme på, i hvilken funktion aktørerne bruger legi-
timitetstyperne, så vi til sidst kan sige mest muligt om deres hensigt 
med at deltage i diskussionen. Vi skelner ikke mellem om hensigten er 
at skaffe legitimitet til aktøren selv eller til folkeskolen som helhed. 
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For at finde relevant udsagn med indhold af  

1. Pragmatisk legitimitet vil vi have fokus på meninger i relation til, 
om noget kan betale sig eller ej eller om det er effektivt i forhold 
til de primære interessenter.  

2. For den moralsk legitimitet vil vi fokusere på, hvorvidt noget er 
forsvarligt eller ej. 

3. For den kognitive legitimitet vil det handle om, hvorvidt noget er 
forståeligt eller ej (kan tages for givet). 

 
Vi vil afslutte analysen med i beskrivende form at besvare problem-
formuleringens andet spørgsmål, ifølge hvilket vi søger viden om, hvor-
dan anvender aktørerne i diskussionen evaluering strategisk til at skabe 
legitimitet, og dermed lade den udgøre et væsentligt bidrag til besvarel-
se af problemformuleringens hovedspørgsmål. Vi vil afslutningsvis bru-
ge Suchmans bemærkninger om kombinationer af de forskellige legiti-
mitetstyper til at afdække, hvilke særlige forhold, der kan gøre sig gæl-
dende i vores case. 

7.3 Magt 
Som vi har nævnt, så har der tidligere været en modstand mod evalue-
ringer i folkeskolen fra nogle af aktørerne. Derfor finder vi det interes-
sant at se på diskussionen om evaluering i folkeskolen i et magtper-
spektiv. Vi kan iagttage, hvorledes aktørerne deltager i diskussionen og 
hvorledes de hver især forsøger at sætte dagsordenen gennem indlæg 
om evaluering.  
 
7.3.1 Magt - teori 
Christensen og Daugaard Jensen ser i bogen ”Kontrol i det stille”47 på 
hvordan aktører kan få indflydelse og dermed magt gennem deltagelse. 
Det kunne være i en diskussion om evaluering i folkeskolen.  
 
Magt som fænomen lader sig ikke umiddelbart definere. Ifølge traditio-
nelle magtteorier som formuleret af Bachrach og Baratz, er hovedkrite-
riet for anvendelse af magtbegrebet, at der skal være tale om en inte-
ressekonflikt mellem to aktører. Det suppleres med et andet kriterium, 
der omhandler karakteren af påvirkningsrelationen i form af på tvang, 
kontrol og sanktioner. Når en påvirkning af en aktør medfører sanktion, 
tab eller potentielle tab er der tale om at magtanvendelse. (Frølund 
Thomsen, 2005) 
 
Når der tales om magt i ovennævnte betydning betyder det, at magten 
anses for en ressource, som den enkelte aktør gør brug af. Magten an-

                                    
47 Christensen og Daugaard Jensen: ”Kontrol i det stille”, 2001. 
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vendes af alle, og den er uundgåelig og allestedsnærværende. Der er 
tale om et magtbegreb, som fokuserer på sammenhæng mellem magt 
og deltagelse med henblik på, at nogen påvirkes til at gøre eller undlade 
at gøre noget (Christensen, Daugaard Jensen; 2001). 
 
Når aktører søger indflydelse via deltagelse, er det vigtigt at forholde 
sig til nedennævnte spørgsmål: 

• Hvorfor deltage?  
• Hvor deltagelse finder sted?  
• Hvordan deltage?  
 

Denne lidt brede forståelse af magt tydeliggøres i ”Kontrol i det stille” 
ved at anlægge fire perspektiver på magten og dermed fire forskellige 
analysedimensioner af magt. Dimensionerne er: Direkte -, indirekte -, 
bevidsthedskontrolerende - og institutionel magt. De enkelte magtdi-
mensioner supplerer hinanden på den måde at indirekte magt omslutter 
direkte magt. Bevidsthedskontrollerende magt omslutter både direkte 
og indirekte magt osv.   
 
Da der er forskellige måder, hvorpå magten kommer til udtryk, må den 
enkelte aktør vælge forskellige strategier for at deltage, afhængigt af 
hvilken magtform der er tale om.  
 
Som grundlag for vores magtanalyse vil vi gøre brug af disse fire magt-
dimensioner, som beskrevet i ”Kontrol i det stille” suppleret med struk-
turel magt fra Frølund Thomsen.  
 
Direkte magt 
Den amerikanske politolog Robert A. Dahl har forsket i, hvad der sker 
med beslutninger politiske processer, ved brug af en direkte magtanaly-
se. Robert A. Dahl har beskrevet den direkte magt, der bygger på føl-
gen magtforståelse: A har magt over B, i det omfang A kan få B til at 
gøre noget, B ellers ikke ville have gjort. (Christensen, Daugaard Jen-
sen; 2001)  
 
Under udøvelsen af magten påvirker aktør A aktør B til at gøre noget 
eller undlade at gøre noget ved at gøre brug af: 

• tvang, dominans i forhold til erklærede intentioner 
• manipulation, dominans i forhold til skjulte intentioner 
• overtalelse 
• autoritet, magt-subjektets motiv til accept af udstedte ordre48. 

 
Den direkte magt er afgrænset til følgende områder: 

                                    
48 MPA-undervisning, Betina Rennison, 10. september 2004 
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• beslutningsarenaen, forstået som begivenheder i beslutningspro-
cessen hvor magtudøvelsen finder sted 

• sagen, denne afgrænses formelt eller uformelt, men samtidig kan 
den udvikles undervejs 

• beslutningsprocessen, indeholdt i processen er koblingen mellem 
problem, målformulering og løsning herunder alternative løsninger 
samt konsekvens vurdering af den endelige beslutning. Der kan 
ske fastsættelse af tid fra sagen er på dagsordenen, til der er truf-
fet en beslutning. 

• beslutninger, kan fremtræde mere eller mindre klare. 
 
Direkte magt er i spil i selve beslutningsprocessen fra sagen ankommer 
til beslutningsarenaen, og til der er truffet en beslutning.  
 
I den direkte magtudøvelse er det derfor interessant at se, hvordan A 
bliver i stand til at udøve magt over B, og hvilke modtræk i form at del-
tagelsestrategi, som B bringer i anvendelse. 
 
Valg af deltagelsesstrategi er bestemt af den position, som B indtager i 
forhold til A, og af den viden B har. 
 
Indirekte magt  
Den direkte magt kan suppleres med magtudøvelse i form af indirekte 
magt, der giver mulighed for at se på aspekter, der ligger uden for sel-
ve beslutningsarenaen. 
 
P. Bachrach og M. Baratz definerer indirekte magt til: ”A kan forhindre 
B i at gøre noget via dagsordenkontrol og ikke-beslutningstagen, non-
decision-making” 49. 
  
I denne dimension er der tale om, at non-decision-making er i spil i for-
hold til observerbare synlige konflikter, men magtudøvelsen foregår på 
en mere skjult og raffineret måde. Der er tale om bevidst handling i 
form af kontrol over eller indflydelse på, hvad der kommer frem til be-
slutningsarenaen. Der er også tale om, at beslutningen får en sådan ka-
rakter, at den ved implementering ikke sikres udfoldelse som tænkt 
(Christensen, Daugaard Jensen; 2001). 
 
Kontrollen kan rubriceres som to filtre: 

• et filter, der begrænser sagers adgang til beslutningsarenaen 
• et andet filter, der begrænser hvilke beslutninger, der gennemfø-

res i hvilken grad. (Christensen, Daugaard Jensen; 2001) 
 

                                    
49 MPA-undervisning, Betina Rennison, 10. september 2004 
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Denne dimension på magt supplerer den direkte magt, så det er muligt 
at analysere deltagelse i magtudøvelsen fra ideen om sagen til gennem-
førelse af sagen. 
 
Deltagelsesstrategien orienterer sig i denne magtdimension sig mod filt-
rene frem for det, som foregår i beslutningsarenaen.  
 
Bevidsthedskontrollerende magt 
Den direkte og den indirekte magt tager deres udgangspunkt i beslut-
ningsteori og bygger på naturvidenskabeligt grundlag, hvorfor der er 
fokus på direkte observerbare aktører, hændelser og objekter i denne 
dimension. I de nævnte dimensioner er målet for magtudøvelsen en ad-
færdsændring. 
 
Sociologen Lukes supplerer magtperspektivet ved at medinddrage det 
forhold, at aktører i det skjulte varetager egne interesser uden en for-
udgående konflikt. Dette på trods af, at der kan eksistere en interesse-
konflikt. Det kan eksempelvis ske under anvendelse af manipulation 
(Christensen, Daugaard Jensen; 2001). 
 
Den bevidsthedskontrollerende magt kan defineres som: 
”A udøver magt over B ved at påvirke B´s interesser, så den bliver i 
overensstemmelse med A´s interesser. Derved blokerer han B´s evne 
til at opleve egne virkelige interesser.”50 Magtudøvelsen vil derfor være 
skjult eller sagt på en anden måde være i form af usynlig kontrol, da 
den aktør, der udsættes for magtudøvelsen ikke er bevidst herom. 
 
Lukes peger på to magtmekanismer, bevidsthedskontrol og bevidst-
hedsmanipulation. Når der er tale om bevidsthedskontrol vil aktører i 
magtanvendelse gøre brug af forskellige tiltag som for eksempel tilba-
geholdelse af information, urigtige informationer, og fordrejninger af 
kendsgerninger. I forhold til den bevidsthedskontrollerende magt kan 
følgende eksempler drages i anvendelse, censur og få informationskil-
der.  
 
Som konsekvens heraf vil en virkelig interessekonflikt ikke nå bevidst-
heden hos aktørerne, hvorfor der ikke sker en aktivering af den indirek-
te - og direkte magt. Sagen kommer ikke på dagsordenen, og dermed 
ikke ind i på beslutningsarenaen (Frølund Thomsen; 2005). 
 
Deltagerstrategien er dobbelt. Den ene side er indoptagelse af interes-
ser fra A og dermed omformulering af egne interesser. Den anden side 
er bibeholdelse af egne interesser. 
 
                                    
50 Christensen, Daugaard Jensen. „Kontrol i det stille”, 2001, side 62 
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Institutionel magt 
I de tre tidligere nævnte dimensioner på magt er udgangspunktet for 
magtudøvelsen relationen mellem aktørerne i forhold til beslutningspro-
cessen. Det er underforstået, at aktørerne handler rationelt for at opnå 
egne interesser. 
 
De tre dimensioner kan suppleres med den institutionelle magt, der fo-
kuserer på ureflekteret adfærd på baggrund af myter, normer, rutiner 
og strategier. Det handler om struktur på det mentale niveau, forstået 
som vores forestilling om virkeligheden, som tages for given. Det med-
fører, at der ikke sker problematisering fra aktørernes side og dermed 
kontrol i det stille, hvorfor der ikke er tale om magtudøvelse på samme 
måde som under de tre tidligere dimensioner. 
 
En særlig form for institutionel magt er ideologi, som udtryk for hvordan 
virkeligheden er og bør være, og som vil præge den enkelte virksomhed 
i større eller mindre grad (Christensen, Daugaard Jensen; 2001). 
 
Den institutionelle magt kan beskrives som: ”A´s sociale position og 
grundlæggende samfundsstrukturelle forhold giver A magten over B. 
Magten ligger i en ureflekteret accept af institutionelle rammer for ad-
færd. Magten udøves ikke af A over B, den er internaliseret i os og ind-
lejret i vores systemer.” 51   
  
Eksempler på den institutionelle magt er normer og regler for høringer 
under forudsætning af, at de tages for givne og er styrende for forløbet. 
Sagt på en anden måde, der er tale om institutionel magt, når der sker 
regulering af adfærd begrundet i for eksempel rutiner, der begrænser 
eller øger aktørernes mulighed for at tilgodese deres interessevareta-
gelse i beslutningsprocessen. Aktørerne er sig ikke bevidst om de mu-
ligheder og begrænsninger, der etableres i kraft af denne magtform 
(Christensen, Daugaard Jensen; 2001). 
 
Strukturel magt 
Den institutionelle magt kan udbygges med en anden type institutionel 
magt, der også relaterer sig til det strukturelle område. Denne type be-
skrives af den engelske sociolog Anthony Giddens i form af positioner 
og ressourcer. Der er tale om positioner og dertil knyttede ressourcer, 
der har en væsentlig betydning i kraft af en selvstændig eksistens og 
indvirkning (Frølund Thomsen; 2005). 
 
I praksis betyder dette, at der er deltagere, som i kraft af deres position 
opfattes som mere magtfulde end andre. Det er ikke af større betydning 
                                    
51 MPA-undervisning, Betina Rennison, 10. september 2004 
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hvem, der besidder positionen, men positionen i sig selv er en magtfak-
tor, der kan bringes i anvendelse. Det er ikke muligt at se sig fri af, at 
netop positioner med de tilhørende ressourcer er faktorer, som er rele-
vante at medinddrage, for de eksisterer og anvendes til magtudøvelse 
(Frølund Thomsen; 2005). 
 
7.3.2 Magt - metode 
Vi vil i magtanalysen forholde os til, hvordan de fire udvalgte aktø-
rer søger indflydelse på diskussionen om evaluering og dermed gør 
anvendelse af magt.   

 
Der vil blive fokuseret på: hvem gør hvad, hvordan og med hvilke 
midler – hvem forsøger at påvirke den politiske beslutningsproces 
og på hvilken måde. 

 
Vi konditioner magtbegrebet på følgende måde: 

 
Direkte magt 
I forbindelse med den direkte magt, er det selve beslutningsproces-
sen på beslutningsarenaen, der har interesse.  
 
I analysen vil vi afdække de fire aktørers præferencer, og hvordan aktø-
rerne sætter dagsordenen, og på den måde afgrænser sagen.  

 
Aktørernes ageren i beslutningsprocessen vil ligeledes have vores op-
mærksomhed med hensyn til deltagelsesstrategi.  

 
Indirekte magt 
Den indirekte magt vil belyses ud fra data i empirien, som indikerer, 
at der lægges hindringer i vejen for andre med hensyn til at få sager 
på dagsordenen. Der er tale om såvel emner som potentielle emner, 
der er observerbare. 

 
Det er ikke muligt at se på konsekvens af beslutningen, da diskussi-
onen på beslutningsarenaen ikke er endeligt afsluttet. 
 
Bevidsthedskontrollerende magt 
Målet for de to tidligere dimensioner var ændring af adfærd, men 
der er i denne dimension tale om ændring af holdninger.  
 
I forbindelse hermed er der fokus på, om der træder en forskel frem 
mellem aktørernes virkelige og subjektive interesser.  
  
Vi vil derfor lede efter påvirkninger eller forsøg herpå fra A til B med 
henblik på udøvelse af bevidsthedskontrollerende magtanvendelse.  
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Institutionel magt 
I denne dimension er der tale om et brud med det aktørrelaterede 
magtbegreb. Det handler om at påvise institutionelle træk som lig-
ger til grund for beslutningsforløbet. Vi vil søge efter, hvordan insti-
tutionelle træk i form af regler og rutiner er anvendt og dermed har 
begrænset eller øget aktørernes legitime mulighed for at få indfly-
delse i beslutningsprocessen. 

 
Strukturel magtform 
Denne type magt vil vi lede efter i empirien i form af udsagn, der 
relaterer sig til netop brugen af positioner i strukturen som indfly-
delsesmulighed. Desuden fokuseres på anvendelse af ressourcer, 
der bringes i anvendelse i kraft af positionen. 

 
Afslutningsvis vil vi sammenfatte analyserne til en samlet helhed, idet vi 
ser de fem dimensioner som supplerende i forhold til hinanden. Den 
samlede konklusion vil svare på vores underspørgsmål om: Hvordan 
anvender aktørerne magt i diskussionen om evaluering.  
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8. Fire billeder af folkeskolen  
Med den institutionelle analyse ønsker vi at identificere hvilken position, 
den enkelte aktør taler ud fra i diskussionen om evaluering. Vi ønsker at 
identificere det billede, som den enkelte aktør har af folkeskolen.  
 
Den institutionelle analyse skal samtidig give rammen for analyserne 
om legitimitet og magt.  

8.1 Regeringen/UVM 
Både OECD-reviewet52, men især PISA 200353 og den mediedækning, 
der følger i kølvandet herpå, giver et omverdenspres mod regeringen 
som øverste ansvarlig for folkeskolen. Undersøgelserne konkluderer, at 
der savnes dokumentation af folkeskolens arbejde og elevernes udbyt-
te, og at de faglige resultater er utilfredsstillende. Omverdenspresset 
kommer også fra mediernes billede af folkeskolen. Det får troen på fol-
keskolen som verdens bedste til at vakle. Endelig ser Regeringen at 
globaliseringen lægger et pres på produktionen af nationens vigtigste 
råstof: viden.  
 
Den rationaliserede myte fra omverdenen er, at evaluering er et red-
skab til at nå et mål. Det er tydeligt, at UVM knytter an til denne ratio-
naliserede myte. I denne kontekst ser UVM evaluering som et umiddel-
bart redskab til at hæve det faglige niveau i folkeskolen.  
 
Decentraliseringen har medført, at staten har mistet en del af kontrollen 
med skolerne, påpeger OECD-reviewet. Trods flere års forsøg på at 
skabe en evalueringskultur i folkeskolen, har kommunerne som skole-
ejere ikke knyttet an. Derfor adopterer UVM evaluering som et værktøj 
for kommunen og den enkelte skole. Udover de obligatoriske nationale 
test, skal kommunerne bygge en evalueringskultur op omkring de alle-
rede vedtagne trin- og slutmål.  
 
Vi ser dette som en rational kalkulation af hvilken evalueringsform, der 
giver de bedste resultater. 
 
Evaluering oversættes i UVM’s kontekst til test og kontrol. Selvom det 
står i lovforslaget54, at testene er et pædagogisk værktøj, så er det med 
et klart kontrolsigte. Det bekræftes af departementschefen, der udtaler 
at ”testene bliver et glimrende redskab for kommunalbestyrelsen til at 
vurdere skolen.”  
                                    
52 UVM: ”OECD-rapport om grundskolen i Danmark”, juni 2004 
53 UVM: ” Nogle centrale resultater fra PISA 2003”, december 2004. 
54 UVM: L101 Lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 7. de-
cember 2005. 
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Departementschefen giver udtryk for, at et af formålene med testene at 
skabe sammenligninger og derigennem skabe incitamenter: ”Det nye og 
særlige - ud over at de er obligatoriske - er det, at de er nationale – de 
er landsdækkende, det giver mulighed for sammenligninger over det 
hele.” 
 
Det er også UVM’s plan, at der skal føres mere kontrol med kommuner-
nes egne evaluering. Det afslører departementschefen under interview-
et, hvor han dog ikke vil løfte sløret for det konkrete indhold. På 
spørgsmålet om der bliver en kontrolfunktion i forhold til kommunerne, 
svarer han: ”Ret indgribende, ja.” 
 
UVM’s billede af folkeskolen  
UVM ser med indførelse af evaluering, at styringskæden mellem rege-
ring, kommuner og skoler kan blive genindført. Der vil blive tale om en 
top-downstyring, hvor kommunerne får ansvaret for at dokumentere 
skolernes resultater overfor regeringsniveau.  
 
Evaluator vil reelt blive UVM, og det der evalueres er elevpræstationer. 
Fokus vil være på kontrol og kvalitet i form af målbare resultater. Der 
vil dermed være tale om en retrospektiv evaluering. Skolen er i UVM’s 
blik en institution, der orienterer sig udad, mod den globaliserede om-
verdenen.  
 
Evalueringer indgår i UVM’s plan for en ny ideologi i folkeskolen, hvor 
det faglige kommer højere op på dagsordenen, men hvor også andre 
forhold i folkeskolen skal ændres. Som departementschefen udtrykker 
om fremtidens folkeskole: ”Fremtidens skole er en skole med mere di-
sciplin … det er ikke kun er et spørgsmål om at eleven skal blive bedre 
til dansk eller lave blækregningen. Det er også noget med at møde til 
tiden, at have madpakken med, sidde roligt og lade være med at slå de 
andre og alt det der.” 

8.2 Kommunernes Landsforening (KL) 
KL befinder sig i et slags dobbeltpres. På den ene side er der regeringen 
og UVM, som presser på for, at kommunalbestyrelserne skal tage an-
svar for skolernes faglige udvikling. OECD’s reviewet og Evalueringsin-
stituttets rapport55 peger på, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad 
opstiller mål for skolerne og følger op herpå. Ligeledes peger de på, at 
kommunerne har forsømt at implementere den evalueringskultur, som 

                                    
55 Danmarks Evalueringsinstitut: ”Løbende evaluering af elevernes udbytte af under-
visningen i folkeskolen”, 15. december 2004. 
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har været en del af Folkeskolelovens intentioner siden begyndelsen af 
90’erne.   
 
På den anden side oplever KL, at de ikke kan råbe kommunalbestyrel-
serne op, og få dem til at tage regeringens signaler alvorlige. I pjecen 
udtrykker de det som: ”Men evalueringskulturen kan kun blive en reali-
tet, hvis alle skolens parter er villige til at ændre vaner. … En ny evalue-
ringskultur ligger helt i skoleejernes hænder” 56 KL frygter i sidste ende, 
at kommunerne skal blive frataget ansvaret for skolerne.  
 
Også KL accepterer evaluering som en rationaliseret myte i form at et 
redskab til at hæve det faglige niveau i folkeskolen.   
 
KL adopterer også evaluering som kontrol, men mener at det skal have 
et bredere formål. Det går igen i flere af deres skrifter. I deres pjece om 
evalueringskultur skriver de: ”Evaluering er således både et værktøj i 
forhold til at vurdere elevernes udbytte af undervisningen og til løbende 
at vurdere undervisningen med henblik på at udvikle skolens faglighed 
som helhed”. 57 Deres synspunkt bliver også præciseret i høringssvaret 
til lovforslaget, hvor der flere gange bliver lagt vægt på at evalueringen 
også skal indebære læring.  
 
Det er tydeligt, at KL ikke er varme tilhængere af test, men samtidig 
ikke kan sige nej. I høringssvaret til lovforslaget skriver de: ”KL er 
modstandere af central testkultur. KL ønsker en nuanceret og lokalt for-
ankret evalueringskultur.” 58 Derfor lægger de meget vægt på at testene 
skal kombineres med anden form for evaluering. ”KL ser de obligatori-
ske test som et delelement i en dansk evalueringskultur”59. Det er ikke 
det samme, som at KL siger nej til test, men et udtryk for at de accep-
terer nationale test, hvis de kombineres med en prospektiv form for 
evaluering. 
 
KL er altså fokuseret på det handlingsrettede ved evaluering. For dem 
har evaluering kun mening, hvis det anvendes prospektiv. I pjecen skri-
ver de: ”Evaluering er kun løsningen, hvis alle skolens parter anvender 
resultaterne til læring, justering og til at skifte handlespor, når det er 
nødvendigt. Evaluering skal tilrettelægges og gennemføres, så alle læ-
rer undervejs, og sådan at evalueringen kan følges op”. 60

 
                                    
56 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005, s. 9. 
57 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005, s. 10. 
58 KL: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
28. oktober 2005, s 2. 
59 KL: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
28. oktober 2005, s 2. 
60 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005, s. 3. 
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I KL’s oversættelse er evalueringens genstand både undervisningen og 
eleven, som det fremgår af pjecen: ”Evaluering er et redskab til at for-
bedre og sikre kvalitetsudvikling både af undervisning og af den enkelte 
elevs udbytte.” 61

 
KL går som sagt ind for evaluering som kontrol, men vel og mærke kon-
trol som kommunalbestyrelsen udøver. I pjecen skriver de: ”En god 
evalueringskultur indebærer, at skolens evalueringsresultater samles og 
gøres tilgængelige i skriftlig form dels for skolen, dels for kommunen 
som helhed. Og endelig, hvis evalueringsforløb skal være troværdige og 
effektive, må der følges op.” 62 Det er vigtigt for KL, at testresultaterne 
”er omgærdet af tavshedspligt” og ikke anvendes til ”offentlig rangord-
ning af skolers resultater”.63

 
KL mener altså, at evalueringskulturen skal initieres lokalt. Som der 
står i høringssvaret, er det afgørende: ”at evalueringskulturen i en 
dansk skole baserer sig på processer, hvor hensigtsmæssige – gerne 
evidensbaserede - evalueringsvaner indlejres i skolen og i undervisnin-
gen som målrettede meningsfyldte rutiner med henblik på forbedring af 
børnenes og de unges udbytte”. 64

 
Som de skriver i høringssvaret: ”Erfaringer fra udlandet viser, at frihed 
og autonomi på det decentrale niveau inden for centrale rammer frem-
mer kvalitet i skolers præstationer.”65  
 
KL’s billede af folkeskolen  
KL billede af folkeskolen er en skole, hvor de obligatoriske nationale test 
kun fylder en mindre del, men hvor den lokalt initierede evaluering er 
det, som er med til at hæve kvaliteten i skolerne.  
 
Ansvaret for evalueringerne vil ligge hos Kommunalbestyrelsen, der op-
stiller målene for evalueringen og tager ansvaret for det faglige niveau i 
folkeskolen. Det der evalueres er både elevpræstationer og undervis-
ningen. 
 
Der er altså tale om, at evalueringen anvendes både som kontrol og 
som læring til at skabe en udvikling af den enkelte skole.  
 

                                    
61 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005, s. 10. 
62 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005, s. 3. 
63 KL: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
28. oktober 2005, s 3. 
64 KL: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
28. oktober 2005, s 2. 
65 KL: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
28. oktober 2005, s 2. 
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KL’s billede af folkeskolen er en skole, der i højere grad sætter fokus på 
fagligheden. Samtidigt skal kommunerne i højere grad påtage sig an-
svaret som skoleejere og etablere en ny evalueringskultur.  
 
På den måde er der både tale om en top-down styring fra kommuner til 
skoler og en bottom-up styring, hvor evalueringen skabes på skoleni-
veau.   

8.3 Danmarks Skolelederforening (DS)  
DS ser evaluering som et krav fra samfundet og fra folkeskolens inte-
ressenter. I deres pjece skriver de: ”Evaluering må i dag ses som en del 
af alle organisationers arbejdsvilkår, fordi samfundet ønsker indsigt i, 
hvordan offentlige og private virksomheder forvalter ressourcerne”.66 
Og senere samme sted: ”Lad os indledningsvis fastslå, at et vigtigt for-
mål med evalueringen er at dokumentere, hvorfor interessenterne skal 
have tillid til skolen/os.”67 Hvem interessenterne er, svæver lidt i det 
uvisse, men formanden nævner flere gange forældrene og kommunal-
bestyrelsen.  
 
DS knytter an til den rationaliserede myte om evaluering som et red-
skab til at opnå resultater. I pjecen om evaluering adopterer de evalue-
ring som et værktøj til at opnå både kontrol og læring: ”Evaluering vil 
altid foregå i et spændingsfelt mellem ”kontrol og læring/udvikling””.68 
Det understreges også i høringssvaret, hvor der står: ”Danmarks Skole-
lederforening ser ydermere positivt på de foreslåede adaptive test som 
en del af denne ønskværdige evalueringskultur og som en integreret del 
af undervisningen.”69

 
Pjecen er lidt upræcis med hensyn til evalueringens genstand: ”Evalue-
ringens genstand bliver derfor ikke blot eleven, men må i lige så høj 
grad blive den professionelle voksne og relationen mellem de to parter 
– altså undervisningen. Denne evaluering omfatter derfor såvel elevens 
som lærerens aktive medvirken”.70 Til gengæld formulerer formanden 
for Skolelederne det mere præcist: ” Vi mener først og fremmest, at det 
er undervisningens kvalitet, der skal evalueres.” 
 
                                    
66 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 3. 
67 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 6. 
68 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 7. 
69 DS: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
31. oktober 2005, s. 1. 
70 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 5. 
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DS søger at oversætte evaluering som et ledelsesredskab i forhold til 
den enkelte skoleleder. I pjecen er det bl.a. formuleret således: ”Det er 
en ledelsesopgave at følge enhver evaluering op med forklaringer og 
synlige handlinger, uanset om det drejer sig om evaluering af skolens 
overordnede målsætning, eller det drejer sig om evaluering af under-
visningen. Skolelederen skal i den forbindelse forestå og bidrage til 
medarbejderens interne evaluering af undervisningen.”71 Og senere står 
der: ”Evaluering giver mulighed for forandring og ledelse.”72

 
En af formandens pointer er netop, at evaluering giver mulighed for den 
ledelse, der tidligere ikke har været så meget tradition for. Som han 
udtrykker det: ”det legaliserer på en eller anden måde, ledelsens ad-
gang til at gå ind og drøfte nogle ting med medarbejderne.”. Og videre 
”Det er da et kærkomment element for mig som formand for DS til at 
hjælpe de skoleledere, som måske ikke har haft for vane at blande sig i 
lærernes undervisning eller diskutere – et bedre ord end at blande sig – 
i lærernes undervisning”. 
 
Evalueringen skal ifølge formanden initieres lokalt i samarbejde mellem 
skolelederne og forvaltningen: ” Forvaltningen skal med til at skabe det 
her og i forhåbentlig samarbejde med skolelederne, som så kan komme 
med input til, hvor står vi egentlig henne.” 
 
DS’s billede af folkeskolen 
DS’s billede af folkeskolen er en skole, hvor evaluering anvendes offen-
sivt til at dokumenterer skolens kvaliteter overfor interessenterne. Men 
evaluering er også et redskab til at skabe læring, og denne form for 
evaluering skal være lokalt forankret med skolelederen som omdrej-
ningspunkt.  
 
Ansvaret for evalueringerne vil ligge hos i forvaltningen, men evaluerin-
gen skal forestås af skolelederne i samarbejde med lærerne. Det er 
primært undervisningen, der skal evalueres.  
 
I DS’s billede er der også en top-down-styring af skolerne, men det er 
primært et forsøg på at sikre skolelederne en position som ledere.  

8.4 Danmarks Lærerforening (DLF) 
DLF knytter også an til den rationaliserede myte om evaluering. Som 
DLF skriver i brevet til kommunalbestyrelsesmedlemmerne: ”Der er in-

                                    
71 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 8. 
72 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 8. 
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gen tvivl om at en fælles opmærksomhed om en mere struktureret eva-
luering af undervisningen på den enkelte skole, . . . , vil kunne styrke 
undervisningen”.73 Det er dog en anden form for evaluering, de sætter i 
spil her end de øvrige aktører.  
 
For DLF består omverdenspresset af myter. I brevet opregner forenin-
gen disse myter og skriver: ”Vi kan imidlertid konstatere, at mange, der 
ikke selv har et ansvar for folkeskolen, bruger betydelige resurser på at 
forklare os, hvordan skolen burde være, og hvordan vi burde varetage 
vores ansvar”.74 Hermed forsøger de at sætte spørgsmålstegn ved det 
billede af folkeskolen, som er skabt gennem de internationale undersø-
gelser, og vi tolker samtidigt, at der dermed stilles spørgsmålstegn ved 
regeringens adgang til at have en mening om folkeskolen.   
 
En af myterne er, at ”centralt fastsatte test er nødvendige for at styrke 
faglige niveau”.75 Hermed tager DLF kraftigt afstand fra nationale test 
som evalueringsredskab. Som formanden siger under interviewet, så er 
evaluering farlig, fordi det er et styringsredskab: ”man skal fandeme 
passe på, fordi vi risikerer, hvis vi indfører de forkerte evalueringssy-
stemer, at de netop kommer til at styre og dermed begrænse”. 
 
DLF adopterer dog evaluering i et læringsperspektiv. Formanden ud-
trykker det på denne måde: ”I stedet for bare at stå og sige at nationa-
le test er noget lort, så er vi nødt til at komme med noget andet, for jeg 
synes det er helt reelt, at de politikere, der har ansvaret for noget så 
vigtigt som folkeskolen, har behov for at vide, hvad sker der i den fol-
keskole. Det er helt reelt, at forældre, der sender deres børn hen i fol-
keskolen og overlader deres børns uddannelse til en flok lærere, har 
behov for at vide hvad sker der. Det er også helt reelt, at eleven selv 
har en fornemmelse. Så evaluering både af hensyn til mig som profes-
sionel - både for at animere til den bedste undervisning, men også for 
at kunne fortælle, hvad er det jeg laver. Det er et must”. 
 
Ifølge formanden er evaluering allerede en integreret del af undervis-
ningen: ”Sagen er jo, at evaluering ikke er et nyt begreb indenfor un-
dervisning. Man kan ikke lave undervisning uden at man evaluerer, og 
det er en del af læreruddannelsen. Og det at undervise forudsætter 
evaluering. Så enkelt er det.” 
 
Evalueringskulturen skal forankres lokalt. Det fremgår af høringssvaret 
”En styrket evalueringskultur skal derfor opbygges på den enkelte skole 
på en måde, der forbedrer lærerens muligheder for at gennemføre en 

                                    
73 DLF: ”Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005, s. 2. 
74 DLF: ”Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005, s. 1.  
75 DLF: ”Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005, s. 2. 
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god undervisning.”76 Vi tolker dette som et forsøg på fra DLF’s side at 
bevare sin egen identitet. 
 
I DLF oversættelse skal evalueringer initieres af lærerne. Formanden 
udtrykker det således: ”Evaluering kan bruges som et udviklingsred-
skab, hvis evalueringen defineres af fagfolk.” DLF går hermed ind for 
det, som kan kaldes selvevaluering. Evalueringen foretages af lærerne 
til eget brug i undervisningen.  
 
Af høringssvaret fremgår det: ”Danmarks Lærerforening ser meget ger-
ne, at der udvikles en bred vifte af diagnostiske test, som kan give den 
ønskede læringsstøtte – og som kan supplere lærernes forskellige til-
gange til evaluering af den daglige undervisning.”77

 
Formanden siger det også under interviewet: ”Vi skal have de professi-
onelle på banen. Den bedste måde man kan sikre kvaliteten på, er ved 
at sikre at de professionelle tager ansvar for den opgave, de har”. 
 
DLF’s billede af folkeskolen 
DLF’s udgangspunkt er et andet end de tre andre aktørers. Ifølge brevet 
til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, så er ”det danske uddannelses-
system med folkeskolen som grundpille lykkedes overordentligt godt”.78  
 
DLF’s billede af folkeskolen er, at evalueringer altid har været en del 
lærernes undervisningsmetode, og hvis der skal ske yderligere evalue-
ringer, skal det defineres af lærerne selv. Der er derved tale om en bot-
tom-up styringstilgang, hvor lærernes metodefrihed er i centrum. Sko-
len er i DLF’s blik en skolen der kigger indad og har fokus på det fag- 
professionelle system.  
 
Evalueringens genstand er for DLF både undervisningen og eleven, men 
ikke i form af dokumentation. Det er en evaluering, der primært er til 
lærerens og elevens eget brug. Som formanden udtrykker det: ”Der er 
en hel del synsninger i det her”.  

8.5 Konklusion - institutionel 
Evaluering er en institutionaliseret begreb, der tages for givet af alle. 
Der er ingen, der siger nej til evaluering. Alle aktører accepterer den 
rationaliserede myte, at evaluering kan skabe resultater. Der er dog ta-
le om forskellige resultater i de fire aktørers forståelse.  

                                    
76 DLF: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale 
test, 31. oktober 2005, s. 2. 
77 DLF: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale 
test, 31. oktober 2005, s. 2. 
78 DLF: ”Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005, s. 1. 
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De fire aktører har hvert deres billede af folkeskolen, og hvorfor og 
hvordan evaluering skal implementeres. De taler dermed ud fra hver sin 
position i diskussionen om evaluering.  
 
 UVM KL DS DLF 
Adoptering  Værktøj til kon-

trol 
Værktøj til kon-
trol og læring 

Værktøj til kon-
trol og læring 

Værktøj til læ-
ring 

Hvorfor evalu-
ering? 

Styring af kom-
munerne  

Styring af sko-
lerne. Udvikling 
af skolerne 

Styring af læ-
rerne. Udvikling 
af undervisnin-
gen 

Udvikling af 
undervisning 

Hvordan eva-
luering 

Obligatoriske, 
nationale test 

Test og evalue-
ring som læring 

Test og evalue-
ring som læring 

Selvevaluering 

Evaluator UVM Kommunalbe- 
styrelsen 

Skolelederne Lærerne 

Evalueringens 
genstand 

Elevpræstationer Elevpræstationer 
og undervisnin-
gen 

Undervisningen 
og elevpræsta-
tion 

Undervisningen 
og elev, men til 
eget brug 

Blik Udad Udad og indad Udad og indad Indad 
 
DLF har et andet udgangspunkt i diskussionen end de øvrige tre aktører 
har. For dem er kritikken af folkeskolen bygget på myter. Man accepte-
rer hermed ikke den opfattelse af folkeskolens problemer, som de øvri-
ge aktører deler. 
 
Alle aktører forsøger at italesætte det niveau, de hver især repræsente-
rer, som det niveau der skal definerer evalueringen. Regeringen taler 
om nationale test, KL mener at det skal være kommunalbestyrelsen, 
der initierer evalueringen, Skolelederforeningen mener det er et sty-
ringsredskab for skolelederne og endelig placerer Danmarks Lærerfor-
ening ansvaret hos lærerne.  
 
Hver aktør forsøger ligeledes at oversætte evaluering, så den passer ind 
i deres eget billede af folkeskolen. Når det kan lade sig gøre at diskute-
re, så er det fordi regeringens udspil – ved siden af de obligatoriske na-
tionale test - lægger op til etableringen af en evalueringskultur. KL, DS 
og DLF forsøger hver især at nedtone testene og italesætte en bredere 
evalueringsanvendelse.  
 
Set i relation til Røviks begreber - værktøjsperspektivet og symbolper-
spektivet, så fremtræder evaluering helt klart som et styringsredskab i 
diskussionen. Et værktøj der skal sikre, at organisationen opnår et be-
stemt mål. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om Danmarks Læ-
rerforening, på trods af anerkendelsen af evaluering som et middel til at 
opnå resultater, vil indoptage evalueringer som et symbol og dermed 
dekoble evalueringer fra deres faktiske anvendelse.  
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Det er fire forskellige billeder af folkeskolen, som træder frem i diskus-
sionen om evaluering. Det betyder, at mens alle aktørerne mener, at 
det er vigtigt at få etableret en evalueringskultur, så er der ikke enighed 
om, hvad den skal bestå af.  
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9. Fire strategier 
Da vi nu har set, at de fire aktører taler om evaluering i folkeskolen fra 
fire forskellige positioner, vil vi med det udgangspunkt analysere, hvor-
dan hver enkelt aktør anvender evaluering strategisk til at opnå, vedli-
geholde eller reparere legitimitet. 

9.1 Regeringen/UVM 
Pragmatisk legitimitet  
Når vi gennemgår empirien for stræben efter legitimering i forhold til 
denne konditionering, er det første, der springer i øjnene, at regeringen 
medtager evaluering i folkeskolen i regeringsgrundlaget79 med en be-
mærkning om, at når ”Danmark har en af verdens dyreste folkeskoler, 
så bør vi også have en af verdens bedste folkeskoler”. 
 
Når vi i øvrigt gennemgår empirien, er det tydeligt, at regeringen øn-
sker at opbygge et overvågningssystem for hele folkeskolen, så den en-
kelte elevs læring og præstationer kommer i fokus. 
 
Samtidig med offentliggørelsen af PISA 2003 udsender UVM sit folke-
skoleudspil. Udspillet fastslår, at ”Folkeskolerne skal blive meget bedre 
til at følge med i, hvordan det enkelte barn klarer sig, og sætte ind i ti-
de, hvis der er problemer med indlæringen”80, og sætter på den måde 
fokus på folkeskolens primære interessent - eleverne.  
 
Derefter taler udspillet om, at en bedre viden om, hvor eleverne står, 
skal give skolerne en forbedret mulighed for at målrette de mange res-
sourcer, der er til stede. Ifølge UVM kan det bringe eleverne længere 
fagligt og på den måde få en positiv effekt for elevernes muligheder for 
at klare sig i efterfølgende uddannelse, arbejde og tilværelse. 
 
Det er UVM’s hensigt at gennemføre fire ændringer folkeskoleloven. De 
fire ændringer er 

1. Obligatorisk sprogscreening 
2. Udtrykkelig inddragelse af de slut- og trinmål, der blev indfør ved 

lovændring i 2003, i evalueringen af undervisning. 
3. Obligatoriske test. 
4. Skriftlig tilbagemelding til forældrene. 

 
Endvidere indeholder udspillet en værktøjskasse til 27 millioner kroner 
bestående af test, forskellige vejledninger om evaluering, efteruddan-
nelse af lærere og informationskampagner. 

                                    
79 VK-Regeringen: ”Nye mål”, 17. februar 2005, side 15 
80 UVM: ”Fokus på den enkelte elevs indlæring”, 6. december 2004, s. 1. 
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Hele udspillet kan betragtes som første fase af et egentligt overvåg-
ningssystem, der skal bibringe elever, forældre og skolesystemet et 
bedre beslutningsgrundlag. 
 
I regeringsgrundlaget81 tales der om, at give skolerne pligt til at evalue-
re elevens udbytte, og at der skal ske opstramninger i forhold til de 
test, der allerede findes i folkeskoleloven. Det bliver senere på året en 
realitet i form af en politisk aftale om en lovændring82. Aftalen tydelig-
gør, at de forskellige test er pædagogiske evalueringsredskaber, som 
skal ende i skriftlighed og elevplaner, så den enkelte elevs udbytte kan 
nuanceres. Det er interessant, at man ønsker synlighed om resultater-
ne, men at man alligevel har valgt at gøre dem fortrolige. 
 
I interviewet med UVM departementschef udgør test, evaluering og fo-
kus på udbyttet for den enkelte elev også en væsentlig del af indholdet. 
Med henvisning til OECD rapporten fremhæver departementschefen en 
manglende evalueringskultur, og at hverken elever, forældre eller lære-
re har noget klart billede af, hvad elevernes standpunkt var og dermed 
ikke har nogen fornemmelse af hvilken undervisning, der virker og hvil-
ken, der ikke virker.  
 
De forskellige tiltag vil synliggøre folkeskolens resultater og også sørger 
for, at folkeskolens image i fremtiden vil være synligt. Departements-
chefen siger, at ”Det er en del af styringen, at kommunalbestyrelsen 
skal interessere sig for det der - at de skal opstille politiske målsætnin-
ger, at de skal gribe ind overfor de skoler, hvor kvaliteten er dårlig.”  
 
Han siger senere i interviewet, at lovgivningen omkring de nationale 
test er et udsædvanligt tiltag, der er gennemført i mangel af andre sty-
ringsredskaber. 
 
På spørgsmålet om, hvorfor det er nødvendigt med en indgriben nu, ly-
der svaret fra departementschefen, som vi har valgt at gengive i sin 
helhed: 
 
”Der er flere ting. For et første, hvis vi ser på Danmark, så vokser der 
nu i disse år en generation op af unge, hvis forældre har været relativ 
kort tid i Danmark, altså flygtninge, de kommer til at fylde ret meget. 
De fylder ikke så meget nu, men om ti år vil der være tre gange så 
mange i den generation, som der er i dag – forholdsmæssigt vokser de 
meget, de klarer sig notorisk elendigt. Det hænger sammen med, at 

                                    
81 VK-Regeringen: ”Nye mål”, 17. februar 2005, side 15 
82 ”Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om ændring af 
folkeskoleloven”, 23. september 2005.  
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truslen jo er, at de bliver marginaliseret samfundsmæssigt, med alle de 
konsekvenser marginalisering fører med sig. Sådan noget vi slet ikke er 
vant til. Siden skolepligtens indførelse har vi i Danmark nærmet os hin-
anden, og nu oplever vi en tendens den anden vej.  
Så er der internationalisering, hvor det bliver mere vigtigt end nogen 
sinde at så mange som muligt helst alle er rustet til at møde de nye ud-
fordringer. Internationaliseringen vil jo betyde, at der er en risiko for, at 
det indebærer masser af ting, og der er en risiko for at afstanden mel-
lem generationerne bliver meget meget større. Hvis man har teenager-
børn, så vil man jo opleve, at de faktisk har mere til fælles med de ki-
nesere, de chatter med i Peking, en eller anden halvkusine i San Fran-
cisco, end de har tilfælles med de tanter og onkler, der kommer på be-
søg. Der sker en helt anderledes opsplitning, som man må være forbe-
redt på. Hvis der er nogen, som kun fordøjer det trekvart eller halvt, vil 
de så hverken have rod det ene eller andet sted, ikke kunne overskue 
noget som helst, som ikke har en sammenhængende virkeligheds opfat-
telse, og som forstår meget lidt af, hvad der foregår? Hvordan bliver 
det, hvordan bliver deres børn? Indvandrerne og den stigende hast 
hvormed alting foregår, vil være to faktorer, som jeg vil pege på, og at 
det er konstateret, at vi på trods af at vi bruger relativt mange penge, 
kun får nogen halvgode middelmådige - hvordan man nu vil karakteri-
sere dem. Det er jo ikke bund, men det er ikke godt sammenlignet med 
den ressourceindsats, der er, og det svarer i hvert fald ikke med, den 
selvforståelse vi har.” 
 
I den pragmatiske konditionering kan vi se, at UVM ønsker at reparere 
folkeskolens eller regeringens (i rollen som national ansvarlig for ud-
dannelse) legitimitet ved at opbygge overvågningssystemer med hen-
blik på at synliggøre produktet. Der er fokus på den direkte aftagers rol-
le og udbytte. Vi kan altså på baggrund af Suchmans teori se, at der 
med henblik på at reparere den pragmatiske legitimitet opbygges kon-
trol- og overvågningsmekanismer i form af nationale test mv. for senere 
at kunne opnå eller udbygge den pragmatiske legitimitet ved at synlig-
gøre folkeskolens produkt. 
 
Moralsk legitimitet 
UVM udsender i december 2004 sin egen udlægning af PISA 200383. At 
UVM lader udlægningen indgå i sin argumentation, er i sig selv et ud-
tryk for, at man vil tilpasse sin argumentation op mod idealet om god 
placering i PISA. Hermed definerer UVM implicit et mål, der blandt an-
det bliver brugt til at retfærdiggøre de tiltag, der blev nævnt under den 
pragmatiske legitimitet. Det bliver altså et mål, at den danske folkesko-
le skal være ”god nok” i forhold til PISA. 
 
                                    
83 UVM: ”Nogle centrale resultater fra PISA 2003”, 6. december 2004. 
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I regeringens folkeskoleudspil84 bruger UVM den manglende implemen-
tering af evaluering i folkeskolerne, som har været en del af folkeskole-
loven siden 1993 til at argumentere for, at den besluttede lovgivning 
ikke følges, og at man dermed er nødt til at foretage yderligere tiltag. 
 
Man forsøger at indbygge evaluering i folkeskolens organisation ved at 
beslutte, at der skal opbygges en evalueringskultur – uden dog at være 
ret præcis om, hvad denne kultur skal bestå i. 
 
Regeringen vil oprette et råd for evaluering, og ønsker dermed at invol-
vere eksperter i evaluering for at monitere, om folkeskolens institutio-
ner virkelig implementerer den ønskede evalueringskultur i forhold til 
den ypperste viden på området. Et andet område, hvor UVM skaber sig 
moralsk legitimitet i diskussionen er ved at henvise til Globaliseringsrå-
det, som ifølge departementschefen bruges som et instrument til at 
”tage en meget stor del af aktørerne i ed”. De skal bruges til at sikre, at 
folkeskolen går ”den rigtige vej” og på den måde ændre tankegangen i 
folkeskolen. 
 
På et spørgsmål om kommunalbestyrelsernes incitamenter til at opbyg-
ge evalueringskulturen svarer departementschefen i interviewet: 
 
”Ja, men det bliver simpelthen påbudt. Der skal laves en årlig kvalitets-
rapport, hvor man skal tage stilling til, hvordan det ser ud med kom-
munens skolevæsen, hvordan er resultaterne – hvad er eksamensresul-
taterne, testresultaterne, hvad er det faglige niveau - på det grundlag, 
hvordan vil vi beskrive det, hvordan forholder det faglige niveau på de 
enkelte skoler sig og hvordan forholder det samlede niveau sig til 
landsgennemsnittet? Hvad vil kommunalbestyrelsen gøre, for at forbed-
re det faglige niveau, for at rette op på det? Det skal fremgå af sådan 
en kvalitetsrapport, og den skal vedrøre forholdene på de enkelte sko-
ler. Det er klart, at det vil være en bemyndigelse, hvor ministeren kan 
fastsætte nærmere regler for, hvordan det skal beskrives. Der vil kom-
me noget med, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte nogle mål og 
skal fastsætte nogle rammer for de enkelte skolers virksomhed. Kom-
munalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan man vil evaluere elever-
nes udbytte af undervisningen. Altså det med de der test. Der er jo alle-
rede i dag en evalueringsmodel, og det er tænkt som en model til, at 
testene er tænkt som et instrument til bedre at opfylde den evalue-
ringsforpligtigelse. ” 
 
Selvom kommunerne har haft ansvaret for folkeskolen hele tiden, så 
lovgiver man nu om dette ansvar og til dels den metode, som skal an-

                                    
84 UVM: ”Fokus på den enkelte elevs indlæring”, 6. december 2004. 
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vendes. I praksis betyder det en ændring af måden, som kommunerne 
skal drive folkeskole på. 
 
Lovforslaget om de nationale test85 er udover et udtryk for den ovenfor 
nævnte pragmatiske legitimitet også et udtryk for moralsk legitimitet, 
da det jo i fremtiden vil skelne mellem lovligt og ulovligt. 
 
Ifølge departementschefen bliver det også muligt som skole at sam-
menligne sig med landsgennemsnittet, som dermed bliver et ideal, som 
man helst skal befinde sig på den rigtige side af, selvom det ikke drøf-
tes, hvor bevægeligt dette ideal er. Det er usikkert, hvordan denne 
åbenhed om for eksempel eksamenskarakterer skal ses i forhold til, at 
de nationale test skal være fortrolige. 
 
I den moralske konditionering kan vi altså se, at UVM ønsker at repare-
re denne type legitimitet ved at retfærdiggøre sine handlinger og samti-
digt ændre praksis på en række områder. Man vedligeholder legitimite-
ten ved at konsultere forskellige eksperter, og man forsøger at opnå 
yderligere moralsk legitimitet ved at prøve at indbygge evalueringskul-
turen i folkeskolen og definere mål i forhold til idealer og på den måde 
blive i stand til at demonstrere succeser. 
 
Kognitiv legitimitet 
Vi finder ikke væsentlige udsagn, der er et udtryk for stræben efter 
kognitiv legitimitet. 
 
Opsummering 
Samlet kan vi se, at UVM i høj grad satser på at stræbe efter pragma-
tisk legitimitet og til dels moralsk legitimitet. I det kognitive felt finder 
vi næsten ingen udsagn, og vi leder forgæves efter stræben efter kogni-
tiv legitimitet i form af for eksempel dialog med ”tvivlere”, drøftelser af 
standarder for den danske folkeskole eller forsøg på at forklare, hvor-
dan man ser sammenhængen mellem for eksempel de nationale test, 
opbygning af evalueringskultur og udvikling af en ”dansk” metode til 
forbedring af folkeskolen. Vi havde forventet at finde argumenter, der 
skulle skabe legitimitet i forhold til de områder, hvor øvrige aktører an-
griber UVM legitimitet, men har intet fundet. Der er for eksempel ingen 
steder, hvor regeringen direkte peger på, at nogen er skyldige i den nu-
værende situation. 

                                    
85 UVM: ”Lovforslag L 101 om styrket evaluering og anvendelse af test”, 7. december 
2005. 
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9.2 Kommunernes Landsforening (KL) 
Pragmatisk legitimitet 
KL taler også om at styrke det faglige udbytte for eleverne blandt andet 
ved øget brug af evaluering, men er ikke så detaljeret som UVM. I KL’s 
handlingsplan86 er således nogle opfordringer til kommunalbestyrelsen. 
Papiret, som vi også anser for udadvendt information fra KL, da det er 
tilgængeligt for øvrige aktører og interessenter, indeholder nogle anvis-
ninger vedrørende elevernes faglige kompetencer, men hovedparten af 
indholdet hidrører under de øvrige legitimitetstyper. 
 
Også i udspillet om kommunernes tilsyn på folkeskoleområdet87 taler KL 
om, at der skal udarbejdes kommunale strategier, som skal indeholde 
for eksempel benchmarking og kommunale drøftelser om den enkelte 
kommunes skolers effektivitet. I dette dokument er det stillet op som 
en slags kogebog med forslag og retningslinier. 
 
I KL’s høringssvar88 til lovforslaget om evaluering bakker KL op om cen-
tralt besluttede nationale test på faste klassetrin, men dog ikke som i 
UVM’s oplæg en centralt initieret evalueringskultur. 
 
I interviewet med KL’s cheføkonom finder vi en enkelt reference til for-
manden for KL’s Børne- og Kulturudvalg borgmester Bjørn Dahl, som en 
person med et bredt skolesyn, og som er kritisk over for test. I Such-
mans perspektiv er konsultation eller henvisning til meningsdannere 
anset for at være et udtryk for stræben efter at vedligeholde pragma-
tisk legitimitet. 
 
På det pragmatiske område finder vi altså nogen stræben efter legitimi-
tet. Effektivitet er på dagsordenen i form af benchmarking og den en-
kelte skoles præstation, ligesom at der i et enkelt tilfælde refereres en 
meningsdanner. 
 
Moralsk legitimitet 
”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition” er titlen på KL’s pjece, 
som skal tjene som en opfordring til kommunerne og skolerne om at 
tage hånd om udfordringen fra PISA. Forordet til pjecen indledes såle-
des: ”Folkeskolen er et kommunalt ansvar. Den kommunale folkeskole 
skal vise sin berettigelse ved at sikre, at alle børn får et godt udbytte af 
undervisningen. Kommunalpolitikere og folkeskolens ledere har et sær-
                                    
86 KL: ”Kommunernes svar på PISA”, 11. april 2005 
87 KL: ”Udspil om kommunernes tilsyn med folkeskolen”, 6. juni 2005 
88 KL: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test, 
28. oktober 2005 
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ligt ansvar for at skabe et ambitiøst og handleorienteret engagement i 
arbejdet med at sikre bedre resultater af folkeskolens undervisning.” 89

 
Hele pjecen omhandler denne kultur, som man anbefaler at indbygge i 
organisationen på alle niveauer. Pjecen taler om vilje og ambition og 
fastslår, at ”Vi vil gøre det bedre”, hvorved man definerer et – om end 
noget upræcist – mål. 
 
Af KL’s handleplan for evaluering fremgår det, at planens overordnede 
formål er, at ”at sandsynliggøre, at kommunerne er i stand til at leve op 
til folkeskoleloven”90. Om end det ligner en gradbøjning af en lov, hen-
regner vi det under stræben efter moralsk legitimitet. I interviewet siger 
KL’s cheføkonom, at ”Man må forvente, at en kommune lever op til, at 
vi har den og den lovgivning”. 
 
I brevet fra KL til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer91, er det kom-
munalbestyrelsernes ansvarlighed, der er i fokus. Der indledes med at 
henvise til den alvorlige kritik af folkeskolen både i debatten og de for-
skellige undersøgelser. Specielt fremhæves de begrænsede målsætnin-
ger, manglende opfølgning og manglende reaktion, når skoler ikke fun-
gerer. 
 
Brevet fortsætter: ”Kommunalbestyrelser og forvaltning tager decentra-
lisering meget alvorligt. Det er stort set op til skolelederne og skolebe-
styrelserne selv, hvordan og hvorledes, de vil drive skole” og fortsæt-
ter: ”Skolelederne lader i et for stort omfang det være op til den enkelte 
lærer eller lærerteam, hvordan han/hun og de vil bedrive sin og deres 
undervisningspraksis”. 92

 
Videre fremgår det: ”Der står et billede tilbage af den privatpraktise-
rende lærer, der agerer på fornemmelser mere end på viden . . . Det 
står tydeligt, at læreren ikke kan løfte den opgave, når læreren ofte 
mangler de nødvendige faglige kvalifikationer, og når der ofte mangler 
et professionelt læringsmiljø på skolerne”.93

 
KL siger altså til kommunerne – mens alle kan se det – at det her ikke 
er godt nok.  
 

                                    
89 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005, s.2. 
90 KL: ”Kommunernes svar på PISA”, 11. april 2005, side 1. 
91 KL: ”Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelserne”, 11. april 2005 
92 KL: ”Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelserne”, 11. april 2005 
side 1. 
93 KL: ”Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelserne”, 11. april 2005 
side 2. 

 73



Senere i dokumentet opfordrer KL kommunalbestyrelserne til at opstille 
mål for de enkelte skoler, og endvidere kræve af dem, at de etablerer 
en strategi for, hvordan de vil evaluere elevernes udbytte af undervis-
ningen. 
 
Som opfølgning på brevet til kommunalbestyrelsesmedlemmerne 
iværksætter KL en undersøgelse af det kommunalpolitiske ansvar med 
folkeskolen94. I det medfølgende brev opfordres borgmestre, kommu-
naldirektører og børne- og kulturchefer i kommunerne til at deltage i en 
spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at ruste KL bedst muligt til 
den kommende debat. Man ønsker at kunne dokumentere succeser og 
at vise, at kommunerne tager evaluering alvorligt, så man på den måde 
kan retfærdiggøre kommunernes synspunkter.  
 
Interviewet med cheføkonomen indeholder også mange eksempler på 
stræben efter moralsk legitimitet. For eksempel siger han: ”Om evalue-
ringsbegrebet kan man jo så sige, at det er kommet ind i den der stats- 
og kommunediskussion, fordi man også har fokus på, om den kvalitet 
man levere er god nok”.  
 
Et andet tegn på stræben efter moralsk legitimitet udtrykker han på føl-
gende måde: ” Sådan er den mediemæssige dagsorden, sådan vil folke-
tinget have det – og hvorfor skulle vi ikke også det? Hvis vi har noget at 
skjule, så er der vel ikke nogen grund til at have kommunestyre, så er 
det fordi, der er et problem, så man må spille åbent ud og deltage i den 
her diskussion”. I udsagnet forsøger cheføkonomen at beskytte etikken. 
 
At KL også er bevidste om, at der er behov for at kunne demonstrere 
succes-historie i folkeskolen, hvis KL skal skaffe lydhørhed for deres va-
riant af historien om folkeskolen. I interviewet udtrykker cheføkonomen 
også, at opmærksomheden omkring PISA resultaterne og energien i den 
efterfølgende debat er så kraftig, ”der skal virkelig noget til ude fra vir-
keligheden”, hvis kommunerne skal undgå tiltag, som KL vil opfatte 
som ubehagelige for kommunerne. Han fortæller også, at KL opfordrer 
kommunerne til fra politisk side at formulere mål og sørger for at evalu-
ere mod disse mål. 
 
Vi kan se, at KL stræber efter at reparere den moralske legitimitet ved 
undskylde eller retfærdiggøre situationen. Man prøver at vedligeholde 
den moralske legitimitet ved at tale om ansvarlighed og etik i forhold til 
lovgivning, og man prøver at opnå moralsk legitimitet ved at forsøge at 
indbygge evaluering i den kommunale skole-kultur, opfordre til at defi-
nere mål og forsøge at demonstrere, at det faktisk går godt med kom-

                                    
94 KL: Undersøgelse: Det kommunalpolitiske ansvar med folkeskolen, 1. december 
2005 
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munernes opgaveløsning og med at øge fokus på elevernes faglige ud-
vikling. 
 
Kognitiv legitimitet 
KL’s pjece om indførelse af evalueringskultur i folkeskolen indeholder 
også informationer om, hvordan en professionel folkeskole indfører eva-
lueringskulturen, således at denne ikke bare bliver en del af organisati-
onen (moralsk legitimitet), men også bliver en institutionaliseret måde 
at drive skole på. I pjecen hedder det blandt andet, at ”Evalueringskul-
turen er midlet, læring og dokumentation er målet”. 95  
 
Pjecen giver en række metodetilgange til, hvordan for eksempel evalue-
ring kan bruges i samarbejdsfladerne leder/lærer, lærer/lærer, læ-
rer/elev, lærer/forældre og elev/elev. Pjecen kalder disse samarbejds-
flader arenaer, og et eksempel fra elev/elev-arenaen kunne være: ”Det 
er relevant at nævne elev-elev-arenaen. Hvis evaluering skal støtte 
børn og unges selvstændighed og modvirke en øget afhængighed gen-
nem udefra kommende kontrol, så er det vigtigt, at en del af evalue-
ringsmaterialet har en sådan karakter, at det kan anvendes uden vok-
sendeltagelse. Det skal være muligt for børn og unge – individuelt og i 
fællesskab – at gennemføre evalueringer, som giver dem mulighed for 
at have indflydelse på tilrettelæggelse af eget læringsforløb. Evalue-
ringsmaterialet på denne arena vil ofte være it-baseret”. 96

 
Også i forhold til den kommunale ledelse af folkeskolen har pjecen en 
række ret præcise metodetilgange til en ændret styring af folkeskolerne 
i kommunerne. Den bringer behov for øget tilsyn og for eksempel resul-
tatkontrakter i fokus og fremhæver, at svag styring har afgørende ne-
gativ betydning for en implementering af institutionelle ændringer i ret-
ning af en evalueringskultur. 
 
På samme måde indeholder pjecen en opskrift for skolerne indsats i le-
der-lærer-arenaen, hvor man ved kopiering og oversættelse af en ame-
rikansk model for skolelederes muligheder for refleksion over lederger-
ningen97. Modellen hedder ”The three-Minute Classroom Walk-Through: 
Changing School Supervisory Practice One Teacher at a Time”, og er 
gennemgået forholdsvis detaljeret i pjecen.  
 
Vi vil ikke gennemgå hele pjecen, men blot fastslå, at ovenstående kun 
er eksempler på pjecens ret præcise beskrivelser af, hvordan man op-
når en evalueringskultur. 
 

                                    
95 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 5. januar 2005, side 11 
96 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 5. januar 2005, side 19 
97 KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 5. januar 2005, side 13 
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På det kognitive felt kan vi se, at KL stræber efter at reparere den kog-
nitive legitimitet ved at forklare, hvordan man kan indføre en evalue-
ringskultur, og man forsøger at opnå yderligere kognitiv legitimitet ved 
at anvise metoder til institutionalisering af nye modeller og samtidigt 
henviser man til modeller for arbejdet, som har vist sig succesfulde an-
dre steder. 
 
Opsummering  
Samlet set har KL’s strategiske anvendelse af evaluering hovedvægten 
på den moralske legitimitet, hvor både reparation, vedligeholdelse og 
yderligere opnåelse af legitimitet er tydelig. Den pragmatiske legitimitet 
er i spil, men kun i begrænset omfang. På det kognitive områder er og-
så en betragtelig vægt. 

9.3 Danmarks Skolelederforening (DS) 
Pragmatisk legitimitet 
I DS pjece om evaluering bringer DS interessenternes tillid til skolen og 
dem selv i fokus med dette udsagn: ”Lad os indledningsvis fastslå, at et 
vigtigt formål med evalueringen er at dokumentere, hvorfor interessen-
terne skal have tillid til skolen/os”. 98 I samme pjece fremgår det også, 
at ”Evaluering handler således også om, at skabe baggrund for at kunne 
sammenligne tilsyneladende ens tilbud”99. DS viser på den måde, at 
man vil respondere på interessenternes behov. 
 
I interviewet med formanden for DS er elevernes situation også nævnt: 
” Det aller-allervigtigste er, at vi ønsker at vores elever er i stand til at 
bære samfundet videre, når de er færdige med os. Vi vil meget gerne 
have, at de kan begå sig også i en globaliseret verden. At der ikke bli-
ver så mange, der ikke får et job og dermed mangler livskvalitet eller 
hvad det nu er, man mangler. At det virkelig betyder noget, det vi har i 
vores formålsparagraf – at børnene skal kunne klare sig – det er ud-
gangspunktet for alt, hvad vi laver, som skoleledere og som lærere, det 
er, at børnene når det, de skal nå”. 
 
I DS’s høringssvar100 i forhold lovforslaget om test og evalueringskultur 
støtter skolelederne de adaptive test. 
 
Der er altså tale om, at man acceptere at kontrol er nødvendig for at 
reparere den pragmatiske legitimitet, og man vil opnå yderligere prag-

                                    
98 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
s. 6. 
99 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”,  juni 2004, 
s. 3. 
100 DS: Høringssvar til lovforslag, 31. oktober 2005 
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matisk legitimitet ved at have fokus på ”kundernes” behov. Den prag-
matiske legitimitet fremstår dog ikke med særlig stor vægt i empirien. 
 
Moralsk legitimitet 
På et spørgsmål om, hvorvidt skolelederne tager initiativer for at kom-
me regering og folketing i forkøbet svarer formanden: ”Vi må jo sige, at 
vi har jo haft en skoleudvikling, hvor – og det har jeg også selv været 
med til – ligesom at sige til forældrene: Ja, men hvis ikke I forstår det 
her med den nye matematik, så glem det. Så skal vi nok lære jeres 
børn det. Det sagde vi i halvfjerdserne og firserne og i dag, der er de 
børn, der gik i skole den gang, som har oplevet, at forældre blev sat 
uden for døren, selv forældre, så hvorfor skal de så pludselig til at tage 
ansvar for noget, som skolen ikke længere kan klare, fordi ressourcerne 
er mindre og børnene er meget mere forskellige end bare for tyve år 
siden. Der har vi sådan set været med til at skabe en anden verden. 
Den verden er vi nødt til at forandre igen, så forældrene taget medan-
svar for det her og de meget forskellige forudsætninger, som børnene 
kommer med tilgodeses gennem forskellig undervisning”.  
 
Lidt senere i interviewet fremhæver formanden, at diskussionen om 
evaluering er en kærkommen lejlighed for de skoleledere, der indtil nu 
ikke har haft for vane at blande sig i lærernes undervisning, til at kom-
me ud fra kontoret og får set, hvad der foregår i klasselokalerne og 
komme i en ledelsesmæssig dialog med lærerne. På den måde argu-
menterer han for at ændre praksis på de pågældende skoler.  
 
I sin mundtlige beretning på skoleledernes årsmøde i 2005 siger for-
manden: ”Men venner – vi har langt igen. Langt igen, indtil det, der i 
den seneste OECD-rapport blev så kraftigt efterspurgt, er opfyldt. Her 
fremgik det klokkeklart, at skoleledere bør være bedre aflønnet, bedre 
uddannet og have flere beføjelser”.101  
 
Han argumenterer dermed for at man skal tilpasse sig idealet, som be-
skrevet af OECD, og benytter også lejligheden til at fremhæve, at skole-
lederne efter hans opfattelse bør have en anden rolle i folkeskolen. 
 
DS prøver altså at reparere den moralske legitimitet ved at undskylde 
og forsøge at ændre praksis. Man henviser til OECD-rapporten for at 
opnå yderligere moralsk legitimitet. 
 
Kognitiv legitimitet 
DS’s pjece102 om evaluering skal tjene til inspiration for, hvordan skole-
ledelserne kan udvikle en evalueringskultur i et tæt samarbejde med 

                                    
101 DS: Mundtlig beretning til årsmøde 2005, s 4.  
102 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004 
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skolens medarbejdere. På samme måde som i KL’s pjece, forsøger DS 
at institutionalisere evaluering ved at fortælle, hvordan man opbygger 
en sådan kultur. Der er afsnit om fælles sprog, spilleregler, kobling mel-
lem evalueringskultur og skoleudvikling, målfastsættelse, brug af mo-
deller og ikke mindst anvendelse af evalueringens resultater i retning af 
faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer.  
 
Ledelsesopgaven beskrives i pjecen blandt andet således: ”Det er en 
ledelsesopgave at følge enhver evaluering op med forklaringer og synli-
ge handlinger, uanset om det drejer sig om evaluering af skolens over-
ordnede målsætning, eller det drejer sig om evaluering af undervis-
ning”. 103

 
I pjecen kan man også læse, at en offensiv evalueringsforståelse har 
betydning for både lærere og skolers opfattelse af egen professionalitet 
og fastslår, at ”være en professionel lærer handler både om at arbejde 
ud fra en faglig – pædagogisk etik og om at bruge sin særlige viden til 
at forvalte skolens rolle i samfundet”. 104 DS tager altså for givet, at 
evalueringsforståelse og professionel undervisning hænger sammen. 
 
I formandens mundtlige beretning til skoleledernes årsmøde i 2005 si-
ger han om test og evaluering: ”Specielt står vi over for en stor ny op-
gave med indførelse af en systematisk evalueringskultur og de mange 
nye tests. Opgaven er ikke kun at indføre systemet, men at få det til at 
du’ – og så det ikke fører til noget stik modsat hensigten”. 105  
 
Man forsøger altså at institutionalisere kulturen. Vi kan se, at DS vil op-
nå kognitiv legitimitet ved at beskrive, hvordan den ønskede kultur in-
stitutionaliseres og ved at henvise til forskellige modeller. Man tager en 
række sammenhænge mellem evaluering og professionel undervisning 
for givet. 
 
Opsummering 
Samlet set prøver DS at opnå moralsk og kognitiv legitimitet, men kun i 
begrænset omfang pragmatisk legitimitet. 

                                    
103 DS: Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet, juni 2004, 
side 8. 
104 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 2004, 
side 3 
105 DS: Mundtlig beretning til årsmøde 2005, side 7. 
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9.4 Danmarks Lærerforening (DLF) 
Pragmatisk legitimitet 
I brevet til kommunalbestyrelsesmedlemmerne106 tilbageviser DLF med 
forskellige begrundelser udlægningerne af konklusionerne på de forskel-
lige undersøgelser ved at kalde dem myter. 
 
For eksempel anfægter man, at en femtedel af eleverne ikke vil være i 
stand til at tage en uddannelse ved at bringe beregningsmetoden i tvivl, 
og kommer på den måde frem til, at det kun er 3,4 % af eleverne, der 
har dette problem. 
 
At folkeskolen skulle være den dyreste i verden tilbagevises blandt an-
det med, at OECD rapporten kun udråber den danske folkeskole til at 
være verdens fjerde-dyreste, samt en række pensionstekniske bereg-
ninger, som man mener, burde være holdt ude af undersøgelsen. 
 
I interviewet med formanden bringes udlægningen af PISA også i tvivl: 
”Pisa har jo ikke gjort noget, men den måde Pisa er blevet brugt på, har 
totalt spoleret dette her. Fuldstændigt”. 
 
Formanden taler også om politikernes legitime interesse i folkeskolen på 
vegne af de primære interessenter: ”Det er helt reelt, at de politikere, 
der har ansvaret for noget så vigtigt som folkeskolen, har behov for at 
vide, hvad sker der i den folkeskole. Det er helt reelt, at forældre, der 
sender deres børn hen i folkeskolen og overlader deres børns uddannel-
se til en flok lærere, har behov for at vide hvad sker der”.  
 
Han fortsætter om behovet for at synliggøre produktet: ”Og der mener 
jeg også at man på en eller anden måde skal gøre det skriftligt, og læg-
ge på hjemmesiden og alt muligt. Men det kan bare ikke erstatte den 
dialog, der er mellem forvaltningschefen som kommunalbestyrelsens 
repræsentant og skolen. Der er der, vi får nuancerne. Det er der, vi får 
fornemmelsen ligesom skoleinspektøren, der siger, at jeg har en meget 
god fornemmelse af, hvad mine lærere står for og kan”. 
 
Vi kan se, at DLF forsøger at reparere den pragmatiske legitimitet ved 
at afvise udlægningen af undersøgelserne, men også forsøger at stræbe 
efter yderligere pragmatisk legitimitet ved at være enig i, at der er be-
hov for synliggørelse af produkterne og at fastholde, at det er eleverne, 
det drejer sig om. 
 

                                    
106 DLF: ”Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005 
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Moralsk legitimitet 
I brevet til kommunalbestyrelserne107 fremhæver DLF, at der er god 
overensstemmelse mellem elevernes standpunktskarakterer og deres 
resultater ved afgangsprøverne, og retfærdiggøre dermed den nuvæ-
rende arbejdsform, hvor det er lærernes indtryk, der styrer undervis-
ningen. I samme brev bruger DLF eksperten Andreas Schleicher, der er 
OECD’s ansvarlige for PISA-undersøgelserne, til at tilbagevise, at cen-
tralt fastsatte test øger elevernes udbytte af undervisningen. 
 
På samme måde refereres i brevet en økonom i Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd for i radioavisen at have sagt, at nutidens unge er bedre 
uddannede, og at niveauet er steget markant i de sidste 10-15 år. 
 
I interviewet med formanden, hvor vi spørger, om undervisningen vil 
rette sig efter de nye test, svarer han: ”Ja, det er der simpelthen forsk-
ningsmæssigt belæg for at vise”, og henviser på den måde igen til eks-
perter. Lidt senere i interviewet henvises til en fælles konference med 
Dansk Industri, hvor DI repræsentanterne angiveligt skulle have sagt, 
at ledelsessynet i den offentlige sektor ville have bragt konkurser til in-
dustriområdet. 
 
Samme type argumentation forsøges i brevet til kommunalbestyrelses-
medlemmerne i forhold til en myte om, at eliten svigtes i det danske 
uddannelsessystem, hvor man dog til sidst indrømmer, at det er nød-
vendigt med forbedringer. 
 
I sin mundtlige beretning på Danmarks Lærerforenings årsmøde i 2005 
siger formanden blandt andet med adresse til regeringen ”Drop de nati-
onale test, og lad os i stedet tage fat på at løse folkeskolens udfordrin-
ger. Lad os lave en aftale om, at vi i løbet af fem år halverer antallet af 
dårlige læsere, der forlader folkeskolen”. 108 DLF tilbyder på den måde 
at sætte fælles mål for folkeskoleområdet. 
 
I interviewet siger formanden endvidere, at ”jo ikke er fordi at vi som 
lærere er bange for at stå ved de resultater, vi opnår med vores elever. 
Overhovedet”. 
 
Vi ser, at stræben efter moralsk legitimitet i væsentlig grad indgår i 
DLF’s argumenter i diskussionen. Man vedligeholder den moralske legi-
timitet ved at henviser til eksperter og at man på nogle områder er klar 
til at sætte mål for undervisningen. 
 

                                    
107 Danmarks Lærerforening: Folkeskolen har brug for fælles handling, 10. juni 2005 
108 DLF: Formandens mundtlige beretning til kongres 2005, 27. september 2005, s. 2. 
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Kognitiv legitimitet 
I høringssvaret109 i forbindelse med lovforslaget om evalueringskultur 
og nationale test ønsker DLF at ændre regeringens overvågning til et 
udvalg af diagnostiske test, som den enkelte lærer selv kan bruge på 
det tidspunkt og til det formål, som de finder pædagogisk relevant. Man 
kritiserer, at lovforslaget ikke indeholder anvisninger på, hvordan de 
nationale test kan anvendes som et pædagogisk redskab som anført af 
regeringen. 
 
I næsten hele empirien henviser DLF til læringsprocessen og evaluerin-
gens betydning for den, og i interviewet taler formanden om et kvali-
tetssystem for folkeskolen, hvor ”vi” professionelle kan tale sammen, og 
han fremhæver, at evaluering er en forudsætning for at undervise som 
alternativ til at forelæse. 
 
Han mener også, at det er de professionelle (altså de pædagogisk ud-
dannede), der skal styre processen, og at det skal ske ved, at de tager 
ansvar for deres opgave og sætter lighedstegn mellem på den ene side 
rigtig evaluering og professionel undervisning og på den anden side for-
kert evaluering og af-professionalisering. 
 
Endvidere fremhæver han, at de moderne styringsinstrumenters mang-
lende indtog i folkeskolen er den eneste grund til, at den ikke er helt 
ødelagt. 
 
I det meste af interviewet henviser han til, at lærernes professionelle 
læringsrolle skal være det centrale i processen, og siger blandt andet: 
”Skolelederne spiller jo en fantastisk rolle for, at vi har en god skole. Og 
når jeg møder nogle af de her skoleledere og diskuterer de her ting, så 
kan jeg ikke lade være med at sige til dem: I ved jo ganske udmærket, 
hvad der er de enkelte lærers styrkesider på jeres skoler, og I ved også 
godt hvilke svagheder forskellige lærere har. Hvorfor tager I ikke fat i 
det, når I nu ved det? Og hvor ved de det fra? Det ved de, fordi de har 
en fornemmelse, og de har en professionalitet som leder, der gør, at de 
har et rimeligt sikkert greb om det, og når man nu gerne vil være sikre 
på, at ens synsning ikke bare er forkert, så deltager man i lærerens un-
dervisning. Det gør man både hos de lærere, hvor der er problemer og 
de lærere, hvor det går godt, for det at fortælle en lærer at hold kæft 
hvor var det spændende, det er ti gange mere værd end et fedterøvstil-
læg på 5.000 kr.” 
 
På det kognitive felt kan vi altså se, at DLF bruger diskussionen om 
evaluering til at forsøge at reparere legitimitetstabet fra PISA ved at 

                                    
109 DLF: Høringssvar til lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale 
test, 31. oktober 2005. 
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bruge professionelle forklaringer og forsøger at opnå yderligere legitimi-
tet ved at tale om professionalisering af området, så lærerne træffer 
beslutninger om, hvordan evaluering skal anvendes og bestå i. 
 
Opsummering 
Samlet set har DLF’s argumentation kun begrænset fokus på den prag-
matiske legitimitet. De stræber i væsentlig grad efter moralsk legitimi-
tet i form af reparation og opnåelse. Det samme gælder den kognitive 
legitimitet, hvor henvisningerne til de professionelle synspunkter fylder 
meget. På de tre områder angriber DLF øvrige aktører ved at kalde de-
res opfattelser for myter – med det formål at afvise, retfærdiggøre eller 
forklare den professionelle sammenhæng. 

9.5 Konklusion – legitimitet 
Som et underspørgsmål til problemformuleringen stillede vi spørgsmå-
let: Hvordan anvender aktørerne i diskussionen evaluering strategisk til 
at opnå legitimitet? 
 
Vi ser de enkelte aktører anvender evaluering forskelligt og søger at 
opnå forskellige typer af legitimitet. Dette vil fremgå af det følgende. 
På næste side er en opsummering af diskussionens samlede legitimi-
tetsbillede på i skema.  
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Af skemaet fremgår det, at UVM næsten kun argumenterer i Such-
mans pragmatiske felt med nogle enkelte tiltag på det moralske om-
råde. 
 
KL kommer vidt omkring uden at bevæge sig helt ud til nogen af en-
derne på Suchmans pragmatisk-moralsk-kognitive akse.  
 
DS argumenterer i et noget smallere felt, og stræber kun i begrænset 
grad efter pragmatisk og kognitiv legitimitet. 
 
DLF fylder næsten det kognitive felt ud, og argumenterer også en del 
i det moralske felt. De kommer kun i begrænset omfang i det prag-
matiske felt. 
 
Det er vigtigt at huske, at de – som vist i den institutionelle analyse – 
argumenterer ud fra deres eget billede af evaluering i folkeskolen. 
 
Analysen viser, at UVM næsten udelukkende fremfører argumenter, 
som kan tages som udtryk for stræben efter pragmatisk legitimering, 
og de forsøger på ingen måde at indgå i en dialog om de udtryk for 
moralsk og specielt kognitiv legitimation, som de øvrige aktører frem-
fører.  
 
Det står også klart, at både KL, DS og DLF har øje for de øvrige aktø-
rers holdninger. DLF forholder sig endda kritisk til specielt UVM’s 
synspunkter i diskussionen.  
 
Det er tydeligt, at der kun er sammenfald mellem alle fire aktører i et 
lille område mellem den pragmatiske og den moralske legitimitet. 
Regeringen står forholdsvis alene med det pragmatiske felt, og de 
øvrige aktører dækker i større eller mindre grad det moralske og 
kognitive felt. 
 
Som forudset af Suchman er der næsten altid tale om et møde mel-
lem forskellige typer af legitimitet. Han udråber ikke et egentligt hie-
rarki, men fremhæver den kognitive som den mest kraftfulde – en 
slags legitimitetens højborg – men også den vanskeligste at opnå.  
 
Når den først er opnået, anser han den til gengæld for den mest 
holdbare. Det er vanskeligt at argumentere for den kognitive legitimi-
tet, og det kræver ofte fornemmelser eller andet, som kan være van-
skeligt og ressourcekrævende for både modtager og afsender når der 
argumenteres for denne type legitimitet. 
 
Den pragmatiske og til dels den moralske legitimitet består af argu-
menter, hvor substansen er langt nemmere at identificere. 
 



I konflikter mellem de tre typer legitimitet er det ofte forholdsvis 
simple argumenter om effektivitet og til dels forsvarlighed, der nem-
mest kan sættes ord på. Hvorimod de mere raffinerede argumenter, 
som kræves af den kognitive legitimitet, kræver en langt større dyb-
de i argumentationen. Det fremgår også, at hvis man inddrager den 
kognitive legitimitet som argumentation for et organisatorisk forsvar, 
kan det medføre, at objektiviteten bringes i fare. 
 
Suchman siger også, at konflikter mellem de tre legitimitetstyper 
mest sandsynligt ses, hvor store sociale institutioner, der er ufuld-
stændigt forbundet med hinanden, undergår større forandringer. 
 
Vi konkluderer, at UVM netop næsten kun bruger argumenter for 
pragmatisk legitimitet, som er enkle og slagkraftige at fremføre. Der 
er ingen, der kan argumentere mod en effektiv folkeskole med en høj 
faglig standard. Derfor lykkes det at opbygge legitimitet i kraft af dis-
se synspunkter.  
 
UVM tager ikke stilling til, hvordan evaluering skal bringe en mere 
effektiv folkeskole, og forsøger slet ikke at respondere på, at øvrige 
aktører – specielt lærerne – bruger energi på det område. Vi kan alt-
så se, at UVM ønsker folkeskolen gjort målbar og effektiv, og at man 
efterlader sammenkoblingen med læringsprocessen til de professio-
nelle skolefolk uden at tage stilling til, om det er den bedste metode 
eller ej.  
 
De tre øvrige aktører stræber efter de mere raffinerede legitimitets-
typer (moralsk og kognitiv), men da det samlede legitimitetstab ved 
PISA er for stort til, at disse umiddelbart kan repareres, bliver det re-
geringens ret simple budskab, der ser ud til at sætte mest ind på le-
gitimitetskontoen. 
 
Da lærerne argumenterer længst i den kognitive retning, er det også 
dem, der bliver hårdest ramt. Deres professionelle forklaringer er 
imidlertid vanskelige at give større volumen end regeringens fokus på 
effektivitet. Derfor ender lærerne med at argumentere så kraftigt i 
det kognitive felt for læring, pædagogik og i det hele taget den pro-
fessionelle del af skolearbejdet, at deres organisatoriske forsvar mi-
ster objektiviteten i forhold til UVM’s ønsker om ændringer i en folke-
skole med meget løse koblinger i styringskæden – som forudsagt af 
Suchman. De kæmper for deres professionelle skole, men opdager for 
sent, at PISA tømte deres legitimitetskonto, og at regeringen og UVM 
imens fyldte sin for at gøre klar til diskussionen.  
 
KL og DS har tilsyneladende med specielt deres stræben efter mo-
ralsk legitimitet erkendt, at det giver mest legitimitet at erkende, at 
det her ikke er godt nok, og derfor argumentere for ændringer. Vi 
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vurderer på baggrund af vores interview, at der i begge tilfælde er 
sammenfald med et ønske om at få større indflydelse.  
 
Vi konkluderer, at aktørerne skaber legitimitet til deres egen position 
i diskussionen og til deres eget billede af folkeskolen. De søger legi-
timiteten med henblik på at understøtte deres magtposition. Det har i 
den sammenhæng ikke betydning, om de prøver at opnå legitimitet 
til dem selv, folkeskolen eller noget helt andet. 
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10. Hvad er dagsordenen?  
I det foregående kapitel analyserede vi, hvorledes de enkelte aktører 
anvender evaluering strategisk til at skabe legitimitet. Legitimitet og 
magt er tæt knyttet til hinanden, idet legitimitet handler om magtens 
grænser. Det er kun muligt for den enkelte aktør at anvende magt, 
hvis der er knyttet legitimitet til aktøren, dennes argumenter og 
handlinger.  
 
Magtanalysen tilrettelægges ved, at der analyseres i forhold til de for-
skellige magtformer, der er beskrevet tidligere.  
 
Magtform Karakteristika Anvendelse af 
Direkte magt  Præferencer med henblik på 

dagsordenen 
 
Beslutningsprocessen på beslut-
ningsarenaen 

Deltagerstrategier 
 
Alliancer/isolation 
 
Ressourcer 

Indirekte magt Hindringer for at få sager på 
dagsordenen 

Deltagerstrategier 

Bevidsthedskontrol-
lerende magt 

Påvirkninger med formål om æn-
dring af holdninger 

Deltagerstrategier 

Strukturel magt Brug af positioner Ressourcer 
Institutionel magt Regler og rutiner der tages i an-

vendelse 
Ressourcer  

10.1 Anvendelse af direkte magt 
Regeringen tager initiativ til at sætte dagsordenen om evaluering i 
folkeskolen på beslutningsarenaen, ved komme med et udspil samti-
dig med offentliggørelsen af resultaterne af PISA 2003110. Heri ud-
trykker UVM sin utilfredshed med, at løbende evaluering ikke er slået 
igennem i folkeskolen. Dette er baggrunden for, at UVM vil gennem-
føre fire ændringer af folkeskoleloven og give folkeskolerne en værk-
tøjskasse til evaluering. 
  
Med udspillet søger regeringen indflydelse på dagsordenen og beslut-
ningsarenaen ved at definere sagen ”evaluering i folkeskolen.”  
 
Regeringens præferencer er, at der skal være pligt til at gennemføre 
nationale test, fastsat af UVM, at der skal evalueres i forhold til de 
allerede besluttede trin- og slutmål, og at der skal udvikles en værk-
tøjskasse til lærerne til brug ved evaluering. De obligatoriske test er 
til internt brug og til brug i samarbejdet med skole/hjem. Samtidig 
skal testresultaterne dog kunne anvendes af skolen, kommunen og 
UVM. Regeringen ønsker, uanset eventuel modstand, at anvende eva-
luering til såvel styring som kontrol.  
 

                                    
110 UVM: ”Fokus på den enkelte elevs indlæring”, 6. december 2004, side 1. 

 87



Dette følges op med Regeringsgrundlaget,111 hvor regeringen præci-
serer sine præferencer yderligere. Der er ønske om at forny folkesko-
len med det overordnede mål: ”Danmark har en af verdens dyreste 
folkeskoler. Derfor bør vi også have en af verdens bedste folkesko-
ler.”112  
 
I regeringsgrundlaget fremføres det, at der skal ske udvikling af eva-
luering og evalueringskulturen i folkeskolen ved hjælp af flere initiati-
ver. Det beskrives, at ”Regeringen vil fra og med skoleåret 2005/06 
påbegynde indførelsen af nationale, obligatoriske test i læsning …., 
matematik …., engelsk …. og naturfag …. Testene skal være et værk-
tøj til at sikre faglige fremskridt for den enkelte elev ved at målrette 
undervisningen til den enkelte elevs særlige evner. Testene skal 
hverken bruges til offentliggørelse af resultater eller til at rangordne 
skoler og elever.”113

 
Yderligere har regeringen et ønske om at understøtte fagligheden i 
folkeskolen ved: ”at udnytte den faglige ekspertise i folkeskolen mere 
direkte i udviklingen af folkeskolen. Der nedsættes derfor et uafhæn-
gigt Råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.”114  
 
Afsluttende fokuserer regeringen på en styrkelse og præcisering af 
kommunernes tilsyn med skolerne, ved at ”Kommunerne skal udar-
bejde en årlig tilsynsrapport, som blandt andet indeholder en vurde-
ring af skolernes faglige niveau i forhold til resultaterne af de obliga-
toriske test, den nationale standard og skolernes evalueringspraksis.” 
115  
 
Vi ser indholdet i regeringsgrundlaget som en udvidelse af dagsorde-
nen ”evaluering i folkeskolen” til også at omfatte krav til styrkelse af 
kommunalbestyrelsernes tilsyn i form af årlige tilsynsrapporter, ned-
sættelse af et råd for evaluering og kvalitetsudvikling og indførelse af 
en national standard. 
 
I forbindelse med indgåelse af aftalen med KL om rammerne for 
kommunernes økonomi tager regeringen endnu et initiativ, der indi-
kerer anvendelse af direkte magt.116 Det er centralt i aftalen, at der 
sker optimering af dokumentation af indsatsen i kommunerne med 
henblik på, at kommunerne kan vurdere den. 
 

                                    
111 VK-Regeringen. ”Nye mål”, februar 2005. 
112 VK-Regeringen: ”Nye mål”, februar 2005 side 15 
113 VK-Regeringen: ”Nye mål”, februar 2005 side 17 
114 VK-Regeringen: ”Nye mål”, februar 2005 side 18 
115 VK-Regeringen: ”Nye mål”, februar 2005 side 18 
116 Regeringen og KL: ”Aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2006 og 
om fremtidens dialog mellem regeringen og kommunerne.” 10. juni 2005  
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”Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles mål, at der på 
kommunale opgaveområder indføres dokumentation af indsatsens 
effekter, der i lighed med undersøgelser af skoleelevers læsefærdig-
heder mv. viser, hvad der kommer ud af den offentlige aktivitet, samt 
om effekterne bliver opnået med et rimeligt ressourceforbrug. Der er 
endvidere enighed om, at bedre dokumentation udgør en forudsæt-
ning for reduceret detailstyring og øget anvendelse af mål og ramme-
styring”.117    
 
Der sker hermed endnu en udvidelse af dagsordenen med krav om 
yderligere dokumentation og vurdering af indsats og ressourceanven-
delse under trussel om øget detailstyring, hvis ikke kommunerne lø-
ser opgaven. 
 
I interviewet med departementschefen bliver det tydeligt, at der i re-
geringen er en opfattelse af, at kommunalbestyrelserne ikke løfter 
deres opgave i forhold til folkeskolen i tilstrækkelig grad. UVM mener, 
at kommunerne ikke har fokus på målsætninger og evaluering i for-
hold til såvel skolerne, den enkelte skole og selve undervisningen. 
 
Departementschefen siger: ”Der ligger også en antagelse bag det 
her, at kommunalbestyrelserne i alt for ringe grad har interesseret sig 
for, hvad der foregår på skolen. Der har ikke været mange skolede-
batter i kommunalbestyrelserne. Det er også noget, der peges på i 
det der OECD review. Man kan jo ikke lede en chokoladebutik, uden 
at man opstiller mål for produktionen og faktorer, som tingene bliver 
målt på, grad af målopfyldelse osv., strategier og handlingsplaner. 
Derfor ønsker ministeriet krav om indhold i årlige kvalitetsrapporter 
for skolevæsenet i kommunen.” 
 
Regeringen ser krav til kommunalbestyrelserne om årlige kvalitets-
rapporter som et middel, der skal tvinge dem til at forholde sig til 
evaluering. Indholdet i den årlige kvalitetsrapport beskrives af depar-
tementschefen: ”Der skal laves en årlig kvalitetsrapport, hvor man 
skal tage stilling til, hvordan det ser ud med kommunens skolevæsen 
- hvordan er resultaterne – hvad er eksamensresultaterne, testresul-
taterne, hvad er det faglige niveau”.   
 
Regeringen vælger at handle på en utraditionel måde ved ikke kun at 
vejlede, men at lovgive i forhold til, hvordan det kommunale område 
skal handle.  
Departementschefen begrunder initiativet med: ”Lidt usædvanligt kan 
man sige, og ikke et traditionelt syn på forholdet mellem stat og 
kommune, at man blander sig i, hvordan en kommune løser opgaven. 
Det er utraditionelt, at man går ind og foreskriver og principielt vil 

                                    
117 Regeringen og KL: ”Aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2006 
mv”. 10. juni 2005 side 14 
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kommunerne være modstandere af, at man på den måde går ind, og 
fortæller, hvordan opgaven skal løses – det vil man sige, er indgreb i 
det kommunale selvstyre - men sagen er jo bare den, at de har fak-
tisk ikke gjort det.”   
 
Regeringen har en klar forventning om, at kommunalbestyrelserne 
varetager evalueringsopgaven fremadrettet, og har på den måde for-
ventning om fokus på styring og kontrol. De påtænkte initiativer ta-
ger udgangspunkt i en utilfredshed med det eksisterende, og der er 
en klar opfattelse af, at vejledning ikke er nok. At der er tale om di-
rekte magtanvendelse, er vi ikke i tvivl om – strategien er ”pligt til” 
og ”krav om” fra regeringens side.  
 
KL’s entre på beslutningsarenaen. 
KL forsøger at sætte en anden dagsorden end regeringen ved i januar 
2005 at udgive en pjece om evaluering118, der retter sig mod kom-
munalbestyrelser og skoleforvaltninger. Det fremgår af pjecen, at der 
skal etableres en ny evalueringskultur i folkeskolen, og det forventes 
at kommunalbestyrelsen initierer evalueringerne som en del af hver-
dagspraksis i folkeskolen.  
 
I pjecen defineres evaluering som et begreb, der både dækker evalu-
ering i form af kontrol og læring, hvorfor evalueringskulturen også 
indbefatter konstellationerne elev-lærer, leder-lærer og lærer-lærer 
som områder, der skal være genstand for evaluering.  
 
Pjecen er et initiativ, der rettes mod egne rækker. Den kan dog også 
opfattes som en melding til UVM og øvrige parter om, at kommuner-
ne vil gå aktivt ind i arbejdet med at skabe en evalueringskultur, som 
anbefalet af OECD. 
 
I pjecen knyttes der ikke an til ministeriets udmelding om nationale 
test, men KL og dermed kommunerne tager opgaven og ansvaret for 
evaluering på sig. KL fremhæver, at evaluering er en opgave for 
kommunerne, skolelederen og lærerne.  
 
Umiddelbart efter offentliggørelsen af regeringsgrundlagt responderer 
KL igen på regeringens udmeldinger i form af KL’s handleplan, som 
indeholder endnu en opfordring til kommunerne om at tage evalue-
ringsopgaven på sig. Der betones, at der bør være krav om, at sko-
lerne indarbejder kommunalt fastsatte krav i deres evalueringsstrate-
gi, som skal udbygges med en strategi for elevernes udbytte af un-
dervisningen.  
 
Yderligere forventes det, at evalueringskonceptet indeholder anven-
delse af test indenfor kernekompetencerne. Der peges desuden på, at 

                                    
118  KL: ”Evalueringskultur – en ny dansk skoletradition”, 13. januar 2005 
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skolelederen bør observerer lærernes undervisning og efterfølgende 
sparre med den enkelte. 
 
Der foreslås det, at kommunerne stiller krav om, at der på skolerne 
forefindes dokumentation af målopfyldelse og kommunens tilsyn skal 
rettes mod målene. Ved manglende målopfyldelse skal kommunen 
forholde sig til, hvordan der skal handles. 
 
KL har et ønske om større klarhed over, hvilke forventninger UVM har 
til kommunernes tilsyn, hvorfor der rettes henvendelse til regeringen 
for at få præciseret tilsynsforpligtelsen. ” Formålet hermed er at sik-
re, at lovgivningen understøtter KL’s handlingsplan.”119

 
Handleplanen er rettet mod kommunerne, men er samtidigt en mel-
ding til omgivelserne om initiativer med udgangspunkt i PISA-
undersøgelsen. 
 
Handleplanen supplerer KL’s tidligere udmeldinger med kommunalt 
fastsatte krav til skolens evalueringsstrategi. Den enkelte skole skal 
have en strategi for elevernes udbytte af undervisningen, der skal 
være test indenfor kernekompetencerne, skolelederen skal observere 
undervisningen, der skal ske dokumentation for målopfyldelse, kom-
munens tilsyn skal rettes mod mål i strategien og kommunen skal 
forholde sig til manglende målopfyldelse.  
 
KL’s dagsorden har et indhold, der på mange måder ligger tæt op af 
regeringens.  
 
KL forsøger sig med en deltagerstrategi ved at fremføre, at det er 
kommunerne og ikke ministeriet, som skal definere evalueringskultu-
ren og indholdet heri. Samtidig søges dagsordenen også ændret ved, 
at KL efterspørger et initiativ fra regeringens side for at sikre, at lov-
givningen understøtter KL’s handleplan. 
  
KL følger op på egne udmeldinger ved at udsende et brev til alle 
kommunalbestyrelsesmedlemmer120. Af brevet fremgår det, at det 
ikke er normalt at KL skriver direkte til kommunalbestyrelsesmed-
lemmerne, men at kritikken af folkeskolen begrunder initiativet. Der 
henvises i brevet til diverse undersøgelser, hvori der rettes kritik mod 
kommunernes forvaltning af skolerne i forhold til tilsyn, målopfyldelse 
og manglende opfølgning på dårlige resultater.  
 
I forhold til skolelederne peger undersøgelserne ifølge KL på, at kun 
opgaven om ressourcetildeling er løst, men at opgaver vedrørende 
målopfyldelse og evaluering ikke løses. Heller ikke lærerne løser op-

                                    
119 KL: ”Kommunernes svar på PISA”, 11. april 2004, side 3. 
120 KL: ”Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelsen.” 11. april 2005 
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gaven tilfredsstillende. KL formulerer det således: ”der står et billede 
af den privatpraktiserende lærer, som agerer på fornemmelser mere 
end på viden.”121  
 
KL giver klart udtryk for, at der skal handling til, men ”Vi har ingen 
ønsker i KL om at diktere kommunerne, hvad de skal gøre på skole-
området. Diktater har vi så rigeligt af i forvejen fra Folketinget. Men 
det står os ganske klart, at hvis ikke alle landets kommuner – nu – 
handler på kritikken af folkeskolen, sådan som den fremstår i de 
mange undersøgelser, så vil Folketinget overtage en stadig større del 
af styringen af folkeskolen. ”122

 
Brevet fra KL er adresseret til kommunalbestyrelserne, men et så 
atypisk brev, der også findes på foreningens hjemmeside, læses med 
interesse af andre aktører, hvilket vi blev bekræftet i under vores in-
terviews. Brevets indhold kommer derfor til at indgå i den eksterne 
diskussion. 
 
KL’s brev understøtter handleplanen og udbygger tidligere udmeldin-
ger om, at lærerne skal handle på viden og ikke fornemmelse. Samti-
digt understreger brevet, at der er risiko for større central styring fra 
Folketingets side, hvis kommunerne ikke løser opgaven tilfredsstillen-
de.  
 
Dette er endnu en strategi fra KL’s side, for at hindre yderligere cen-
tral styring, og KL udvider på den måde dagsordenen til også at om-
fatte krav til lærerne om bedre dokumentation af evalueringens resul-
tater. 
 
KL følger endnu engang op på egne udmeldinger med en henvendelse 
til kommunerne. Henvendelsen vedrører kommunernes tilsyn på fol-
keskoleområdet og dermed kommunernes opgavevaretagelse. 123 Der 
kommer ikke mange nye elementer i spil, men der sker en yderligere 
præcisering af kommunernes tilsynsopgave i forhold til det politiske 
administrative område med fokus på mere systematik og dokumenta-
tion. Samtidig er det en opfordring til at foretage sammenligninger 
med andre kommuner. 
 
KL har tilsyneladende behov for at understøtte tidligere udmeldinger, 
og vi ser det som et strategisk tiltag såvel internt i kommunerne, 
men også i forhold til de øvrige aktører. 
 

                                    
121 KL: ”Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelsen”. 11. april 2005 
side 2 
122KL: ”Folkeskolen har brug for handling fra kommunalbestyrelsen”. 11. april 2005 
side 5 
123 KL: ”Udspil om kommunernes tilsyn på folkeskoleområdet”. 6. juni 2005. 
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Den indgåede aftale med regeringen om kommunernes økonomi op-
fattes i KL som andet end en økonomisk aftale124. Det handler også 
om det fremtidige kommunale selvstyre. Der er fra KL’s side en frygt 
for, at der kan ske en yderligere central styring af folkeskolen, hvis 
ikke kommunalbestyrelserne tager styringsopgaven herunder evalue-
ring alvorlig. Som cheføkonomen i KL udtrykker det: ”Hvis ikke kom-
munerne leverer den vare, som et flertal i folketinget mener, at man 
skal levere, så er der da en risiko.” 
 
Der er internt i KL en oplevelse af, at KL handlingsplan for evaluering 
ikke er hørt tilstrækkeligt ude i kommunerne. Som konsekvens heraf, 
sender KL efterfølgende de føromtalte breve til kommunalbestyrel-
sesmedlemmer, borgmestre og andre interessenter i kommunerne. 
Derfor ser KL sig nødsaget til påpege det vigtige i, at kommunerne nu 
tager evalueringsopgaven på sig. Der er i KL en opfattelse af, at re-
geringen implicit truer med yderligere centrale initiativer vedrørende 
detailstyring.  
 
DS’s entre på beslutningsarenaen 
DS gør deres entre på beslutningsarenaen umiddelbart efter offent-
liggørelsen af OECD’s review ved at udsende en pjece om evalue-
ring.125 I pjecen beskrives, at evaluering altid vil foregå i spændings-
feltet mellem kontrol og læring/udvikling. Fokus for evaluering er ikke 
blot elevernes udbytte af undervisningen, men også den professionel-
le voksne og relationen mellem parterne, forstået som undervisnin-
gen. Det fremføres, at der skal ske udvikling af eksisterende test, 
målinger og evalueringsmetoder.  
 
Desuden opfattes evaluering som et arbejdsvilkår i alle organisatio-
ner, hvorfor skolerne og lederne må tage opgaven på sig og dermed 
sikre gennemsigtighed i organisationen: ”Et vigtigt formål med evalu-
ering er at dokumentere, hvorfor interessenterne skal have tillid til 
skolen/os.”126  
 
Dette suppleres med udsagn om, at der skal skabes mulighed for 
sammenligning mellem skolerne: ”Evaluering handler således også 
om at skabe baggrund for at kunne sammenligne tilsyneladende ens 
tilbud”127

  

                                    
124 Regeringen og KL: ”Aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2006 og 
om fremtidens dialog mellem regeringen og KL”. 10. juni 2005.    
125 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”. juni 
2004. 
126 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni 
2004 side 6. 
127 DS: ”Folkeskolens undervisning. Evaluering, dokumentation og kvalitet”, juni  
2004, side 3 
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Pjecens formål er at inspirere skolelederne til at udvikling en evalue-
ringskultur i folkeskolen. Der er beskrevet en slags ”kogebog” for, 
hvordan skolelederen kan gribe opgaven an på den enkelte skole. Vi 
ser DS anvende direkte magt i forhold til lærerne, da det præciseres, 
at evaluering er skolelederens ansvar, som så, som en del af ledel-
sesprocessen, vil inddrage lærergruppen.  
 
Foreningen søger indflydelse i diskussionen ved at beskrive evalue-
ring og herunder test som en nødvendighed i form af kontrol-
læring/udvikling med skolelederen som en central person, der har 
opgaver rettet mod såvel undervisningen som de overordnede ram-
me/mål. Foreningen følger dermed op på anbefalingerne fra OECD 
om øget evalueringskultur og øget fokus på faglighed og styring.  
 
Udsagnene kan ses som udtryk for en alliance med regeringen, men 
med tydeligere fokusering på ledelsesopgaven. Foreningen ser at én 
af konsekvenserne ved øget evaluering er en legalisering af skolele-
derens adgang til undervisningslokalet. Som formanden udtrykker 
det: ”Indførelse af en evalueringskultur legaliserer på en eller anden 
måde, ledelsens adgang til at gå ind og drøfte nogle ting med medar-
bejderne.” 
 
Vi ser at DS forholder sig strategisk ved at sætte ord på ledelse, og 
ellers knytte an til regeringens udmeldinger.   
 
DS understøtter sine udmeldinger ved foreningens årsmøde i oktober 
2005, hvor formanden i den mundtlige beretning fremfører, at for-
eningen er positive overfor en evalueringskultur i folkeskolen, som 
også indeholder test.128 Formanden giver samtidigt udtryk for, at DS 
har skubbet på udviklingen ved udgivelsen af pjecen om evaluering.   
 
I beretningen sættes der fokus på krydspresset mellem evaluerings-
kultur, test, de dårlige PISA-resultater og den øgede globalisering. 
”Men skal dette krydspres – i form af centralt fastlagte, bindende læ-
seplaner, såkaldt modernisering af prøveformerne, mere disciplin, 
øget tilsyn og altså evaluering, flere prøver, test og såkaldte standar-
der – føre til udvikling frem for kontrol, så kræver det …ledelse.”129  
 
 
I interviewet med formanden for DS fremsætter han ønske om, at 
Byrådet og forvaltningen formulerer klare mål til skolerne. Der skal 
være fælles mål for alle skoler i kommunen, som igen suppleres med 
specifikke mål for den enkelte skole. Det er først og fremmest under-
visningens kvalitet, der skal evalueres.  
 

                                    
128 DS: Mundtlig beretning til årsmøde 2005.  
129 DS: Mundtlig beretning til årsmøde 2005, side 7 
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Der er en opfattelse af, at evalueringsopgaven skal tages ind for at 
hindre yderligere tiltag fra centralt hold, og her ses pjecen som et 
vigtigt indspark. Den skal ses som et redskab, der stilles til rådighed, 
og som læses af såvel med - som modspillere. 
 
På et spørgsmål om diskussionen om evaluering også handler om 
central styring svarer formanden: ”Det tror jeg også, at der er tale 
om. Helt sikkert. Og det er vel en naturlig reaktion fra nogle politiske 
partier, som oplever at kommunerne ikke lever op til deres ansvar. 
Det er både ministeriets og folketingsmedlemmers opfattelse indtil en 
hvis grad, og så må man prøve at komme med et modtræk. Og der 
har vi valgt at gøre det på den her måde (pjecen).”   
 
For DS er de væsentligste elementer til ændring af dagsordenen en 
øget evaluering med udvikling af en evalueringskultur, der sikrer sko-
leledernes adgang til klasselokalet, og at det er undervisningens kva-
litet, der skal evalueres.  
 
Samtidig ønsker DS, at kommunerne opstiller fælles mål for skolerne. 
 
DLF’s entre på beslutningsarenaen 
I juni 2005 gør DLF sig gældende på beslutningsarenaen med et brev 
til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. 130 DLF indleder brevet med 
at opremse en række indikatorer på, at det danske uddannelsessy-
stem ”med folkeskolen som om grundpille lykkes godt”. Der fremfø-
res argumenter omhandlende lav ledighed, stor mobilitet i arbejds-
styrken mv. 
 
Samtidig fremføres det i relation til de såkaldte dårlige resultater i 
folkeskolen, at undersøgelser mistolkes, at der ikke er belæg for kon-
klusioner, og at der gives råd på baggrund af pressens udlægninger 
af internationale undersøgelser.  
 
DLF mener, at der italesættes myter, som gentages så ofte, at de får 
karakter af sande billeder i den brede offentlighed. Som eksempler på 
myterne skriver DLF: ”Lærerne kender ikke elevernes faglige stand-
punkt, centralt fastsatte test er nødvendige,…., folkeskolen er ver-
dens dyreste, skolen er uden ledelse og kommunalt tilsyn.”  
 
I brevet pointeres det, at der er en risiko for at folkeskole bliver 
svækket, hvis skolepolitikken bliver ført på baggrund af myter.  
 
DLF forsøger at omforme dagsorden ved at omdefinere det, de andre 
aktører ser som problemområder, til at være fejltolkninger, som 
kommer til at fremtræde som myter. DLF tager i stedet udgangs-
punkt i, at folkeskolen er lykkedes. Ved at sende et brev med nævnte 

                                    
130 DLF: ”Folkeskolen har brug for fælles handling”, 10. juni 2005.   

 95



indhold til kommunalbestyrelsesmedlemmerne forsøger DLF at kom-
me ind på beslutningsarenaen med et ændret indhold af dagsorde-
nen, og forsøger samtidigt at skabe alliancer i stedet for at stå som 
en isoleret aktør. 
 
Som optakt til foreningens kongres udsender DLF en pressemeddelel-
se om nationale test.131 Hovedbudskabet er, at indførelsen af de nati-
onale test risikerer at modarbejde den bedst mulige udvikling for den 
enkelte elev. Dette underbygges ved at henvise til en ekspertudtalel-
se, der peger på, at undervisningen vil indsnævres imod det, der te-
stes.  
 
Det fremgår af pressemeddelelsen dog også, at foreningen ikke er 
imod brug af test, hvis de er et pædagogisk redskab som lærerne gør 
brug af i undervisningen. Men foreningen er imod de standardiserede, 
nationale test. Samtidigt stiller de spørgsmålstegn ved testmetoden: 
”Vi har ikke set et eksempel på de adaptive test. Var det ikke en idé 
at vise, at de kan laves før man beslutter at bruge dem gennem hele 
skoleforløbet.”  
 
Pressemeddelelsen ses som en deltagerstrategi, et forsøg på at ænd-
re/omdefinere indholdet af dagsordenen. Det sker dels ved at inddra-
ge ekspertudtalelser om risikoen ved at test indsnævrer undervisnin-
gen, dels ved at stille spørgsmålstegn ved de adaptive test som et 
teoretisk begreb. Samtidigt pointeres det, at der er en risiko for, at 
de adaptive test ikke vil kunne fungere.  
 
I formandens mundtlige beretning ved kongressen 2005 følges der op 
på ovenstående ved at fokusere på, at folkeskolen fungerer godt. Der 
fremdrages eksempler som, at unge iværksættere henter toppriser i 
internationale konkurrencer. 132

 
Formanden opfordrer regeringen til at droppe de nationale test, og i 
stedet anvende pengene til udvikling af fagligheden indenfor fokuse-
rede områder. 
”Lad os lave en aftale om, at vi i løbet af fem år halverer antallet af 
dårlige læsere, der forlader folkeskolen”. 
”Drop det nationale testprogram, og lad os i stedet bruge millionerne 
og de menneskelige ressourcer på at sikre, at der er læsevejledere på 
alle skoler, at der kommer fokus på læsning gennem hele skoleforlø-
bet, at alle kommuner har et kvalificeret tilbud til ordblinde elever, at 
lærere, der underviser i læsning, har den seneste viden om læseun-
dervisning, …”133  

                                    
131 DLF: ”Nationale test vil indsnævre undervisningen”, 23. september 2005. 
132 DLF: Formandens mundtlige beretning til kongres 2005, 27. september 2005, 
side 2.  
133 DLF: Formandens mundtlige beretning til kongres 2005, 27. september 2005, 
side 2.  
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DLF gør sig hermed til talsmand for, at sikre udvikling af folkeskolen. 
Ikke med indførelse af en evalueringskultur med nationale test, men 
ved udvikling i forhold til særlige indsatsområder. DLF står imidlertid i 
en isoleret position med sit synspunkt, idet de øvrige aktører ikke 
knytter an til opfordringen. 
 
I interviewet med formanden pointerer han klart, at DLF ønsker at 
evaluering skal ses i relation til den pædagogiske proces. For han er 
evalueringsbegrebet ikke nyt. Al undervisning forudsætter brug af 
evaluering. Det er fokuseringen på dokumentation og evaluering som 
kontrol frem for som læring, som foreningen ikke er enig i.  
 
Som formanden udtrykker det: ”For omkring 10-15 år siden opstod 
der et ord inden for den pædagogiske verden. ”Det er ikke nok med 
synsninger”. Nu skulle der dokumentation til. Og det er der da også 
meget rigtigt i, men der er også noget forkert i det, altså synsninger 
er en væsentlig del af evalueringer.” ”Ja men man skal bare lade væ-
re med at tro, at man kan få det i nogle standarder, og det er derfor, 
at der vil være en del synsning i det her.” 
 
Det fremstår tydeligt, at det er lærergruppen, der skal beslutte hvor-
når og hvordan evaluering kan anvendes i forhold til undervisningen 
og i forhold til den enkelte elev. Som formanden udtrykker det: ”Vi 
skal have de professionelle på banen. Den bedste måde man kan sik-
re kvaliteten på, er ved at sikre at de professionelle tager ansvar for 
den opgave, de har. Og det er helt fantastisk, at vi skal bruge tid på 
at finde ud af det i den offentlige sektor, for det har man for længe 
siden fundet ud af i den private sektor.”  
 
Der er i DLF forståelse for, at offentligheden ønsker gennemsigtighed 
med ressourceanvendelsen i folkeskolen samt hvilke resultater, der 
fremkommer. Der er dog tale om en anden form for dokumentation af 
resultat og ressourceanvendelse end den, som regeringen har ud-
meldt. Som formanden udtrykker det i interviewet: ” jeg synes, det 
er helt reelt at de politikere, der har ansvaret for noget så vigtigt som 
folkeskolen, har behov for at vide hvad sker.”  
 
DLF ser den aktuelle evalueringsdiskussion som et forsøg fra UVM 
side om at finde styringsinstrumenter til brug i folkeskolen. Der er i 
foreningen en opfattelse af, at styringsinstrumenterne kommer til at 
fremtræde i form af PISA undersøgelser og nationale test. Formanden 
udtrykker det på denne måde: ”PISA undersøgelserne har ikke bi-
bragt folkeskolen noget brugbart. Diskussionen og PISA er afsporet, 
og bygger ikke på et videnskabeligt grundlag.”   
 
Det er DLF’s ønske, at man i stedet for central styring sikrer dialog 
mellem skoleleder og lærerne med samspil med kommunalbestyrel-
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sen, hvor ansvaret lægges tilbage til skolerne. Skolelederne skal i 
samarbejde med lærerne formulere, hvordan man vil løse de udfor-
dringer, der kommer fra såvel centralt hold som fra skolen selv. For-
manden siger: ”Meget af den her skriftlige dokumentation, som ind-
går i meget evaluering, det er virkelig indsnævrende og begrænsen-
de, hvorimod at den mundtlige dialog er udviklende.”  
 
Det er tydeligt, at foreningen fremstår isoleret med sine synspunkter 
og på flere måder forsøger at ændre/justere dagsordenen for diskus-
sionen. Primært er det et forsøg på at ændre dagsordenen til, at eva-
luering skal ses i et pædagogisk perspektiv frem for et kontrolper-
spektiv. Det er de professionelle, der skal beslutte brugen af evalue-
ring, og det er skolen som har ansvaret og derfor spiller sammen 
med kommunalpolitikerne.  

10.2 Indirekte magt 
Regeringen anvender indirekte magt i forhold til de øvrige aktører, da 
den i efteråret 2005 indgår aftale med Socialdemokraterne og Dansk 
Folkeparti om ændring af folkeskoleloven.134

 
Det aftales i forbindelse hermed, at der skal finde løbende evaluering 
sted med inddragelse af de allerede besluttede slut- og trinmål. Der 
skal indføres obligatoriske test, hvor formålet er at skabe et pædago-
gisk redskab. Der skal udarbejdes en evalueringspakke til brug for 
skolerne, og gennem elevplaner skal der sikres skriftlighed i evalue-
ringen. 
 
Regeringens forlig med de nævnte parter sikrer et bredt politisk fler-
tal, hvorfor regeringen har mulighed for at sætte dagsordenen for 
evalueringsdiskussionen ud fra netop denne aftale.  
 
At der er tale om brug af indirekte magt begrundes med, at rammer-
ne for dagsordenen om evaluering i folkeskolen sættes i et forum, 
hvor de øvrige aktører ikke har mulighed for at deltage. 
 
Departementschefen giver i interviewet udtryk for, at regeringen lige-
ledes bringer en ny aktør i spil i form af Globaliseringsrådet. Ifølge 
departementschefen er Globaliseringsrådet et organ til at kvalificere 
regeringens tanker og ideer, inden de fremlægges for offentligheden: 
”Der kommer Globaliseringsrådet ind, som et instrument til at tage en 
meget stor officiel del af aktørerne i ed på, at det er den rigtige vej, 
vi går. Det er en måde at ændre tankegangen på, kan man sige.”  
 
Og videre siger han: ”Det (folkeskolen) har været drøftet som tema i 
Globaliseringsrådet, og man kan sige, at Globaliseringsrådet bliver jo 

                                    
134 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om ændring 
af folkeskoleloven, 23. september 2005.  
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af regeringen også brugt til at få vendt nogle af de politiske temaer, 
der er søsat i regeringsgrundlaget, selvfølgelig med henblik på to ting 
- at få nuanceret og jo også gerne modsagt synspunkterne, men i det 
omfang, de ikke bliver modsagt, så jo også vinde en bredere opbak-
ning til synspunkterne.”  
 
Cheføkonomen i KL mener, at drøftelserne i Globaliseringsrådet er 
relevante i forhold udvikling og ændring af evaluering i folkeskolen. 
Han udtaler ”Men altså den toneangivende trend i Globaliseringsrådet 
er, at det var en katastrofe - skolerne leverer ikke overhovedet til-
nærmelsesvist de resultater, som man som minimum kan forvente.”  
 
Han siger videre: ”Ja, det er lige som om, at dagsordenen den er rul-
let så kraftigt frem, at det er ligesom blevet langt, langt sværere at 
deltage på normale vilkår, fordi der nationalt og i nogle bestemte 
magtstrukturelle segmenter omkring folkeskolen, har udviklet sig 
nogle holdninger, hvor man så at sige, er modne til at sige, at nu skal 
vi have et paradigme skifte og ja - det kan godt være, at der nogle, 
der pipper her og der, men det har de jo gjort så tit, men nu skal det 
være.” 
 
I brev af 1. december 2005135 skriver KL, at de forventer, at regerin-
gens globaliseringsudspil vil indeholde initiativer, der vedrøre folke-
skolen. 
 
Formanden for DLF fortæller, at han blev bedt om at skrive 3-4 sider 
til Globaliseringsrådets drøftelse af folkeskolen. Han fik lov til at møde 
op, men fik ikke mulighed for at fremsætte foreningens holdninger og 
meninger. 
 
Når regeringen kvalificerer sine forslag og argumenter i Globalise-
ringsrådet, hvor de fire aktører ikke har mulighed for at deltage som 
vanligt i diskussionerne, defineres krav og indhold til dagsordenen og 
dermed adgangen til beslutningsarenaen i det skjulte, hvorfor der er 
tale om indirekte magt. De øvrige aktører er ikke er inviteret inden-
for, og de kan have en oplevelse af at være sat ”uden for døren.”  
 
KL tager også den indirekte magtform i anvendelse ved i december 
2005 at udsende et brev til borgmestre, kommunaldirektører og bør-
ne- og kulturchefer.136 Baggrunden for brevet er KL’s opfattelse af, at 
kritikken af folkeskolen og kommunernes håndtering af deres ansvar 
som ejere af skolen er ret alvorlig.  
 
Brevet er suppleret med et spørgeskema, som fremsendes for at af-
dække tiltag som kommunerne har eller planlægger iværksat for at 

                                    
135 KL: ”Det kommunalpolitiske ansvar med folkeskolen”. 1. december 2005, side 1 
136 KL: ”Det kommunalpolitiske ansvar med folkeskolen”, 1. december 2005.  
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styrke det kommunalpolitiske ansvar for skolerne samt øge fokus på 
elevernes faglige udvikling. Initiativet er begrundet i et ønske om da-
ta, som KL kan anvende i den kommende diskussion med regeringen.  
 
KL forventer, at de dermed kan give regeringen og Folketinget tillid til 
den kommunale opgavevaretagelse. Dette er især vigtigt, da KL for-
venter initiativer fra centralt hold. 
 
Cheføkonomen udtaler ”Uanset hvad der reelt foregår ude i virkelig-
heden, så er den politiske diskussion så stærk og viljen til, at det her 
er også for galt. Der skal virkelig noget til ude fra virkeligheden, do-
kumentation til, for at få nogen til at erkende, at sådan er det ikke, 
hvis det var det der var dagsordenen.” 
  
KL ser situationen om ejerskab, indflydelse og styring af folkeskolen 
som yderste kritisk, hvorfor det gælder om at kunne fremvise data, 
der underbygger at kommunerne varetager opgaven på en kvalifice-
ret måde. 
 
Som cheføkonomen udtrykker det: ”Vi har vel den strategiske vurde-
ring af det her, at hvis ikke kommunerne leverer den her vare, så kan 
det da meget vel ende i, at folkeskolen ikke er kommunal mere.” 
 
Og videre: ”Jeg tror da, at folkeskolen har et problem. Det der også 
er interessant her er, at opmærksomheden om de manglende resulta-
ter præsenteret i PISA undersøgelserne. De er jo så kraftige, at den 
politiske erkendelse og politiske proces omkring det der, den rider så 
meget foran - at virkeligheden næsten er ligegyldig.” 
 
KL ser ikke anden mulighed end at være på forkant ved at indhente 
data vedrørende aktuelle eller planlagt tiltag. Formålet er at gøre 
brug af dem, som dokumentation for ændret opgavevaretagelse. 
  
Ved at påpege og dokumentere at der ikke er et problem, forsøger KL 
at imødegå centrale udmeldinger i form af nyt indhold til dagsorde-
nen.  

10.3 Bevidsthedskontrollerende magt 
UVM anvender den bevidsthedskontrollerende magt ved at publicere 
de centrale resultater fra PISA 2003. Udsendelsen kan opfattes som 
et forsøg fra ministeriets side på at definere, hvad det er relevant at 
fokusere på i diskussionen om evaluering i folkeskolen. Den forkorte-
de udgave af undersøgelsen, og dermed udvalgte fokusområder, 
kommer til at danne baggrund for den offentlige debat ikke mindst i 
medierne. Der skabes et behov og en forståelse/holdning i offentlig-
heden om, at der må gøres noget i form af øget evaluering. 
  

 100



Denne forståelse af og holdning til, at der skal ske øget evaluering i 
folkeskolen, er begrundelsen for, at der er tale om bevidsthedsregule-
rende magtanvendelse. 
 
Formanden for DLF har en tydelige opfattelse af, at regeringen mani-
pulerer, for på den måde at sikre regeringens tiltag. Han siger: ”De 
har i hvert fald helt klart brug for at fastholde det billede … Vi opleve-
de det helt grotesk, da OECD faktisk kom med en rapport, der roste 
den danske folkeskole her i efteråret, hvor de skriver, at her i Dan-
mark kunne folk trygt sende deres børn i folkeskole, for der er kvali-
tet i dem alle sammen. Så udsendte Bertel Haarder en pressemedde-
lelse: ”Det passer ikke”. Det er da enestående. Det gjorde han. Fordi 
det er så vigtigt at fastholde det katastrofebillede der er.”  
 
Fra interview med departementschefen er vi vidende om, at der vil 
blive iværksat en kampagne for at oplyse og fremme evalueringskul-
turen i folkeskolen.  
 
Regeringen får, ved sine udspil og drøftelser i andre fora, sendt sig-
naler til de øvrige aktører om, at der forventes tilfredsstillende opga-
vevaretagelse på alle niveauer. Ellers vil der komme øget kontrol og 
yderligere central styring. Det sker uden at det udtales direkte, men 
de øvrige aktører fornemmer det, hvilket kommer tydeligt frem i vo-
res interviews. 
 
Det fremgår af interviewet med departementschefen, at denne trussel 
er aktuel: ”De (kommunerne) frygter ikke at blive taget alvorligt – i 
sidste ende -helt derude – det er ikke noget der er aktuel politik, men 
helt ude i den yderste konsekvens er det, at man tager skolerne/ sko-
leopgaverne fra kommunerne.” Han tilføjer, at der faktisk er politiske 
kræfter, der ikke har udelukket den løsning. 

10.4 Strukturel magt 
At regeringen tager initiativ til at lovgive om evaluering ligger i rege-
ringsfunktionen. Regeringens position til anvendelse af strukturel 
magt anfægtes til trods for uenighed om indhold ikke af de øvrige ak-
tører, da regeringen vælger at lovgive på området. 
 
Lovforslaget indeholder overvejende de samme elementer, som rege-
ringen tidligere har fremført.137 Formålet med lovforslaget er at sikre 
en styrkelse af fagligheden i folkeskolen ved løbende evalueringer. Af 
nye initiativer nævnes oprettelse af en evalueringsportal og under-
støttelse af en evalueringskultur.  
 

                                    
137 Lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test (høring), 17. 
oktober 2005. 
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Testresultater skal omfatte alle aspekter af elevens undervisning. Der 
vil blive fastsat regler for, hvornår på året de nationale test skal af-
vikles. Testene vil være de såkaldte adaptive test. I bemærkningerne 
fremgår det, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre at de 
obligatoriske test gennemføres.  
 
Testene skal også bruges til sammenligning. Den enkelte kommune 
vil få resultaterne af egne skoler og UVM vil få resultatet fra samtlige 
landets skoler. 
 
Tidligt i diskussionen fremsatte regeringen idéer til en national stan-
dard. Den er imidlertid ikke med i lovforslaget og dermed taget af 
dagsordenen. 
 
I lovforslaget er der overvejende fokus på kontrol og i mindre grad på 
læring. Der er fortsat tale om, at der decentralt skal besluttes og ind-
føres en evalueringskultur ud fra overordnede rammer. 
 
Den 7. december 2005 fremsætter undervisningsministeren lovforsla-
get i Folketinget efter, at det har været sendt til høring, men frem-
sættes næsten uden ændringer. 
 
Vi ser ikke de andre aktører anvende den strukturelle magt.  

10.5 Institutionel magt 
Vi vælger at se udsendelse af lovforslag til høring og høringssvarene 
under den institutionelle magt. Der er faste regler og rutiner for, 
hvem der er høringsberettigede i forhold til lovforslag. Proceduren 
indbefatter, at der ikke sker en dialog fra ministeriets side til de par-
ter, der har indsendt høringssvar. 
 
Både KL, DS og DLF har afgivet høringssvar.  
 
Det er tydeligt, at aktørernes høringssvar ikke har haft en større be-
tydning. Når vi sammenligner lovforslagets tekst før og efter hørings-
svarene, er der kun få ændringer. Der er ændret på perioden for af-
vikling af de obligatoriske test, så det bedre passer ind i en pædago-
gisk sammenhæng. Som departementschefen udtaler: ”Der er vist 
nogle små ændringer. Det er ingen substans i ændringerne”.  
 
KL’s høringssvar fremtræder umiddelbart positivt i forhold til de i lov-
forslaget fremsatte forslag, der relaterer sig til evaluering. Der er til-
slutning til brug af nationale test, når de er en del af den pædagogi-
ske praksis og har karakter af en formativ funktion til lærerens op-
følgning og ikke kun til sammenligning af elever. Testene opfattes 
som et deleelement af evalueringskulturen, men det fremhæves, at 
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man er modstander af en central initieret testkultur. Der er støtte til, 
at testene er omfattet af tavshedspligten i forhold til offentligheden.  
 
KL allierer sig med ministeriet om brug af de nationale test, men ta-
ger en deltagerstrategi i anvendelse ved at definere de nationale test 
indenfor en pædagogisk ramme i modsætning til regeringen, der ser 
dem overvejende indenfor en styringsmæssig ramme. 
 
Samtidig flytter KL opmærksomheden hen på test som et delelement 
af en samlet evalueringskultur og søger derved at ændre dagsorde-
nen. Foreningen tager afstand fra en centralt styret testkultur. 
 
DS skriver i deres høringssvar, at de værdsætter initiativet om styr-
kelse af evalueringskulturen i folkeskolen. Det er væsentligt for for-
eningen, at der er tale om såvel evaluering i form af kontrol som eva-
luering i form af læring. Evalueringen skal rettes mod elevernes ud-
bytte af undervisningen samt af selve undervisningen.  
Desuden ser foreningen frem til etableringen af evalueringsportalen 
til brug for undervisningen. Det er ligeledes støtte til brugen af de 
adaptive test som en integreret del af undervisningen og som en del 
af den ønskværdige evalueringskultur. 
 
DS støtter de i lovforslaget fremsatte ændringer vedrørende evalue-
ring og allierer sig regeringen.  
 
Høringssvaret fra DLF retter sig mod evaluering som et pædagogisk 
redskab frem for et redskab til kontrol. Det pointeres at lærergrup-
pens arbejdsglæde, engagement og den demokratiske tradition og 
kvalitet skal være udgangspunkt for en evalueringskultur.  
 
Det foreslås, at de nationale test udgår, da foreningen ser dem som 
en yderligere central styring og kontrol med risiko for, at de kan 
svække ansvarligheden og engagementet hos lærerne og skolerne.  
Test skal anvendes som arbejdsredskab for læreren i forhold til den 
enkelte elev og tolkes i relation til den aktuelle situation. 
 
Hvis de nationale test indføres, må det være op til den enkelte skole 
at beslutte, hvornår de afvikles i skoleåret.  
 
Høringssvaret fokuserer på at undgå indførelse af nationale test. An-
vendelse af test som kontrol omformuleres til test indenfor en pæda-
gogik ramme, hvor det er den enkelte lærer, der beslutter anvendel-
sen.  
 
DLF fremfører at kontrol og central styring kan påvirke lærernes an-
svarlighed og engagement i negativ retning. Vi tolker her, at der bru-
ges trusler fra DLF’s side. 
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10.6 Konklusion - magt 
Vi stiller i problemformuleringen et spørgsmål om, hvordan aktørerne 
anvender magt i diskussionen om evaluering. 
 
For at svare på dette, vil konklusionen bestå i en beskrivelse af den 
enkelte aktørs samlede magtanvendelse. 
 
Regeringen 
Af analysen fremgår det, at regeringen tager alle magtformerne i an-
vendelse for at få evaluering indført i folkeskolen.  
 
Regeringen tager den direkte magt i anvendelse ved at tage initiativ 
til at sætte dagsordenen, og dermed skabe indholdet på beslutnings-
arenaen.  
 
Undervejs i processen udbygger regeringen dagsorden, så den sidst i 
processen fremstår med følgende elementer: 

• nationale obligatoriske test  
• kommunal initieret evalueringskultur 
• evalueringspakke til brug for lærerne i undervisningen 
• styring af skolen 
• kontrol af elevpræstationer 
• kontrol af anvendelsen af ressourcerne 
• sammenligning af skoler 
• målformulering for skoler og undervisning med opfølgning via 

evaluering  
• dokumentation af evalueringerne. 

 
Oprindeligt indeholdt dagsordenen en national standard. Dette ele-
ment er taget af dagsordenen undervejs i processen. Vi har en for-
modning om, at det er sket i forbindelse med indgåelse af ”Aftale 
mellem Regeringen og socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om 
ændring af folkeskolen”, idet standarden herefter ikke omtales og de 
øvrige aktører forholder sig ikke til den. Vi konkluderer at dagsorde-
nen er justeret udenfor beslutningsarenaen. 
 
Regeringen ønsker indførelse af evaluering og søger beslutninger, der 
passer hertil. Den søger at anvende bevidsthedskontrollerende magt 
ved at udarbejde en forkortet udgave med centrale konklusioner på 
PISA 2003. Budskabet når ud til medierne, som knytter an hertil. I 
den offentlige debat skabes en forståelse for og en holdning til, at 
evaluering er et must, og det gælder også de aktører, vi forholder os 
til. Dog er deres holdning til evaluering mere nuanceret. 
 
Regeringen har planer om til næste år at iværksætte en kampagne 
for at oplyse om og fremme evalueringskulturen i folkeskolen. Dette 
initiativ ser vi som et tiltag, der skal skabe forståelse for og sikre po-

 104



sitive holdninger for evaluering i offentligheden. Der er tale om et re-
geringsinitiativ uden medinddragelse af andre aktører. 
 
I beslutningsprocessen inddrager regeringen en ny aktør i form af 
Globaliseringsrådet, som drøfter folkeskolen - herunder evaluering, 
uden at vores tre andre aktører, har mulighed for at deltage i diskus-
sionen på vanlig vis. Regeringen anvender indirekte magt ved at an-
vende drøftelser i andre fora til at definere indhold og krav til dagsor-
denen.  
 
Vi ser, at aktører der ellers er med i drøftelserne med regeringen i 
nogle sammenhænge er hægtet af og derved sat uden for indflydelse. 
  
At regeringen har retten til at fremsætte lovforslag, stilles der ikke 
spørgsmål til. Det er så at sige knyttet til regeringens position.  
 
Der er her tale om en regering, som kan mønstre flertal i Folketinget, 
men også en regering med et bredt forlig på folkeskoleområdet, hvor-
for de er sikret deres præferencer, så længe de holder sig indenfor 
det politisk aftalte. 
 
Lovforslaget udsendes til høring, men det er kun minimale ændringer, 
der sker efterfølgende. At sende lovforslag til høring opfatter vi som 
hørende indenfor den institutionaliserede ramme. Det er procedure 
og regler der efterleves, men regeringen er ikke forpligtiget til at 
drøfte høringssvar eller inddrage dem i det videre arbejde. 
 
At høringssvarene ikke får nævneværdig indflydelse på dagsordenen 
kan skyldes flere forhold, men det er nærliggende at overveje, om 
der har været tale om høring som skueværdi, specielt i betragtning 
af, at it-opgaven med de adaptive test var sendt i udbud allerede før 
høringsrunden. 
 
Regeringen vælger at fremsætte et lovforslag om evaluering i folke-
skolen kort tid efter, at de har indgået aftale med KL om øget doku-
mentation i kommunernes opgaveløsning.138 Regeringen kunne have 
valgt at have tillid til, at netop denne aftale ville medføre de ønskede 
ændringer på folkeskoleområdet. 
 
Yderligere tages der initiativ til ikke kun at vejlede fra regeringens 
side, men at lovgive om kommunal opgavevaretagelse. Et tiltag der 
ikke er set tidligere på skoleområdet. 
 

                                    
138 Regeringen og KL: ”Aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2006 og 
om fremtidens dialog mellem regeringen og kommunerne”, 10. juni 2005.  
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Regeringen anvender alle magtformerne på en sådan måde at de 
supplerer hinanden. Hovedindholdet af regeringens dagsorden er sty-
ring og kontrol. 
 
Kommunernes Landsforening 
KL anvender direkte magt ved brug af deltagerstrategier på beslut-
ningsarenaen samt ved at udfordre dagsordenen. Ved afgivelse af hø-
ringssvar tager KL den institutionelle magtform i brug. Dette supple-
res med anvendelse af den indirekte magtform i et enkelt tilfælde. 
 
KL tager umiddelbart efter offentliggørelsen af regeringsgrundlagt ini-
tiativ til at ændre dagsordenen på beslutningsarenaen. Der bakkes op 
om evaluering og indførelse af evalueringskultur, men strategien er 
at forsøge at bibeholde styringen og kontrollen hos kommunerne og 
ikke hos regeringen. Dagsordenen søges ændret til øget kommunal 
indsat og dermed optimering af dokumentation, evaluering, målfor-
mulering med opfølgning og intern/ekstern kontrol.  
 
KL udtrykker enighed i brug af nationale test, så længe de er omfat-
tet af tavshedspligt. Men der er en opfattelse af test som en del af en 
samlet evalueringskultur og dermed læring. 
 
KL har en opfattelse af, at regeringens initiativer udfordrer det kom-
munale selvstyre i en sådan grad, at KL flere gange henvender sig til 
kommunerne for at sikre øget opgavevaretagelse. Der tages endda 
initiativ til et brev til samtlige kommunalpolitikere. KL oplever trusler 
om central styring af folkeskolen. 
 
Der er i KL en opfattelse af, at netop Globaliseringsrådet som ny ak-
tør har en væsentlig betydning for fremtidens folkeskole, og at dette 
må medtænkes i beslutningsprocessen. 
 
Den indirekte magtform tager KL i anvendelse ved indhentning af da-
ta fra kommunerne med det ene formål, at dokumentere at kommu-
nerne allerede har taget ansvaret for opgavevaretagelsen på folke-
skoleområdet til sig. Disse data skal hindre regeringen i at fremsætte 
en ny dagsorden, der strider mod KL’s interesser. 
 
Det er vores opfattelse at KL et langt stykke taler samme sprog som 
regeringen, men at KL’s dagsorden er, at det er kommunerne og ikke 
staten, der skal stå for kontrol, styring mm. 
 
Danmarks Skolelederforening 
DS gør brug af den direkte magtform ved at deltage på beslutnings-
arenaen med brug af deltagerstrategier. Dette suppleres med den in-
stitutionelle magtanvendelse i forbindelse med høringssvaret. 
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DS er hurtigt ude med deres forsøg på at beskrive indholdet af dags-
ordenen på beslutningsarenaen ved at udsende en pjece om evalue-
ring. Foreningen søger indflydelse med evaluering indenfor en pæda-
gogisk ramme til brug for den enkelte elev og undervisningen. Der er 
opbakning til regeringen om brug af de nationale test, når de er om-
fattet af tavshedspligten og integreret i den pædagogiske proces. 
 
Der er forsøg på at ændre regeringens dagsorden, ved at opfordre 
kommunerne til at formulere fælles mål for skolerne. Men først og 
fremmest betones det, at dagsordenen må indeholde skoleledernes 
opgaver, da de er tæt forbundne med ansvarsplacering for evaluering 
og indførelse af en evalueringskultur. 
 
Vi kan se, at foreningen er relativ tilbageholdende i diskussionen og 
konkluderer, at det skyldes, at såvel regering som KL i samarbejde 
varetager DS’s interesser om at bringe skolelederen mere i fokus. 
Ved at være mere tilbagetrukket i diskussionen, undgår DS at komme 
på kollisionskurs med DLF.  
DS allierer sig i overvejende med regeringens synspunkter, dog er 
der større fokusering på ledelsesopgaver og læringsaspektet. 
 
Danmarks Lærerforening 
DLF knytter an til den direkte magt ved brug af deltagerstrategier. 
Disse har form af forsøg på at ændre regeringens dagsorden på be-
slutningsarenaen. Desuden anvendes den institutionelle magt ved 
fremsendelse af høringssvar. 
 
DLF forsøger i flere omgange at få taget regeringens indhold af dags-
ordenen. Der anvendes udsagn fra eksperter, som udtaler at regerin-
gens initiativer ikke vil medføre en bedre skole, men nærmere det 
modsatte. De adaptive test omtales som et teoretisk begreb, der ikke 
har hold i virkeligheden, idet de ikke eksisterer her eller i udlandet. 
Om PISA undersøgelserne udtaler DLF, at de ikke har bibragt folke-
skolen noget godt og brugbart.  
 
DLF søger i stedet en anden dagsorden, hvor evaluering som en pæ-
dagogisk praksis er udgangspunktet for en evalueringskultur i folke-
skolen. Samtidigt er det de professionelle, der skal varetage evalue-
ringsopgaven i forhold til den enkelte elev og undervisningen.  
 
DLF forsøger med flere deltagerstrategier. Blandt andet fremkommer 
de med et tilbud om, at lærerne vil halvere antallet af dårlige læsere 
over en femårig periode. En anden strategi er en slet skjult trussel 
om, at øget central kontrol kan påvirke lærernes ansvarlighed i nega-
tiv retning.  
 
DLF’s forskellige initiativer til en ny dagsorden bliver imidlertid ikke 
hørt og derfor ikke anvendt. DLF har en tydelig oplevelse af, at rege-
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ringen drøfter folkeskolen i andre fora og med andre aktører, og der-
ved ikke får nogen indflydelse.  
 
Denne manglende indflydelse bemærkes også af de andre aktører. 
Blandt andet giver cheføkonomen i KL udtryk for, at DLF ikke længere 
har den opbakning i Folketing og ministerium, som de tidligere har 
haft.  
 
DLF er altså en isoleret aktør, som forsøger at få indflydelse på dags-
ordenen, men regeringen har ingen interesse for DLF’s forslag. Dette 
gælder også de andre aktører, der heller ikke viser interesse for for-
slaget. 
 
Afslutningsvis vil vi fremføre, at magtanalysen giver os et tydeligt bil-
lede af, hvordan regeringen har succes med at fastholde dagsordenen 
gennem hele diskussionen ved at anvende de forskellige magtformer. 
KL og DS støtter på mange måder regeringens tanker, men prøver 
via forskellige strategier og forslag at ændre dagsordensindholdet og 
dermed beslutningen. DLF står ude på sidelinien som en isoleret ak-
tør, som aktuelt ikke får indflydelse på beslutningen. 
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11. Konklusion 
Vores opgave indeholder tre analyser, som hver især fokuserer på 
den diskussion af evaluering, der foregår mellem de fire aktører. 
 
Vi kan se, at de tre analyser knytter an til hinanden og giver os en 
større indsigt i hvad diskussionen om evaluering handler om, idet vi 
har fået større viden om den enkelte aktørs grundlag for og hensigter 
med at deltage i diskussionen. 
 
Vores perspektivvalg har leveret det forventede til opgaven, og har 
dermed indeholdt den analysekraft, som har været nødvendig for at 
finde svarene på underspørgsmålene til problemformuleringen:  
 

1. Den institutionelle analyse har givet os forståelse af aktørernes 
billede af evalueringens anvendelse i folkeskolen, og dermed 
tydeliggjort den position aktørerne taler ud fra i diskussionen 
om evaluering i folkeskolen. Dermed danner denne analyse ud-
gangspunktet for de videre analyser. 

2. Legitimitetsanalysen har givet os mulighed for at vurdere, hvil-
ke strategier aktørerne anvender i diskussionen for at sikre le-
gitimitet for deres eget billede af evalueringens anvendelse i 
folkeskolen. Legitimitetsanalysen giver forudsætningerne for at 
kunne se på aktørernes magtanvendelse, da legitimitet er en 
forudsætning for magtudøvelse. 

3. Analysen af magtanvendelse har os givet viden om aktørernes 
roller i diskussionen, og hvordan de søger indflydelse, for at få 
tilgodeset deres billede af folkeskolen. Magtanalysen har også 
givet os grundlag for at vurdere, hvordan aktørerne deltager i 
diskussionen og hvilke muligheder og hindringer, der har været 
for deltagelse. 

 
På den måde har de enkelte analyser suppleret hinanden og skabt et 
samlet billede af hver aktørs deltagelse i diskussionen. Ud fra disse 
fire billeder vil vi konkluderer, hvad diskussionen om evaluering 
handler om, og på den måde svare på opgavens problemformulering. 
 
Vi vil konkludere på aktørniveau på tværs af analyserne.  
 
Regeringen 
Den institutionelle analyse viser, at regeringen/UVM har et billede af 
folkeskolen, hvor elevpræstationer er i fokus. Målinger og sammen-
ligninger af resultater er vigtige værktøjer til styring af kommunerne 
og dermed folkeskolen. UVM tager rollen som evaluator ved at fast-
lægge nationale obligatoriske test. På den måde bringer UVM evalue-
ringer i spil som et værktøj primært til kontrol. 
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Legitimitetsanalysen viser, at det også er dette billede, som UVM ar-
gumenterer for i diskussionen om evaluering. Det er tydeligt, at stra-
tegien er, at evaluering skal anvendes til at skabe legitimitet ved 
hjælp af de enkle budskaber om effektivitet og målbarhed, som er 
kendetegnende for den pragmatiske legitimitet. Regeringen forholder 
sig ikke til de øvrige aktørers forsøg på at skabe en bredere legitimi-
tet. 
 
Af magtanalysen fremgår det, at regeringen bruger legitimiteten til at 
agere i diskussionen. De begynder med at sætte dagsordenen for di-
skussionen med en italesættelse af ”katastrofen” PISA 2003. De for-
skellige magtformer anvendes bredt til at forfølge deres billede af fol-
keskolen. I forhold til tidligere praksis på folkeskoleområdet, tager de 
undervejs i diskussionen en række utraditionelle midler i brug for at 
opnå det ønskede resultat. Regeringen fastholder og udvikler sin 
egen dagsorden i hele forløbet uafhængigt af de øvrige aktørers stra-
tegier. 
 
Det er tydeligt, at regeringen ved at sikre sig legitimitet for sit billede 
af folkeskolen bringer sig i en position, hvor de har magt til at sætte 
og forfølge dagsordenen i diskussionen om evaluering. Regeringen 
har succes med at bringe nye styringselementer ind i folkeskolen. De 
har også succes ved at skabe accept af denne dagsorden hos KL, der 
derefter er nødt til at agere i samme retning. 
 
Kommunernes Landsforening 
Af den institutionelle analyse fremgår, at KL har et bredere gen-
standsfelt for evaluering end regeringen, idet det både er elevpræsta-
tioner og undervisningen, der sættes fokus på. KL’s billede indeholder 
evaluering som både kontrol og læring og kan dermed være et værk-
tøj både til styring og udvikling. Det er kommunalbestyrelsen, der er 
evaluator og sådan fastholder KL billedet af folkeskolen som en kom-
munal opgave. 
  
KL søger legitimitet i form af en argumentation i et meget bredere 
felt end regeringen. Der argumenteres pragmatisk på samme måde 
som regeringen for evaluering som kontrol, men i dette tilfælde med 
kommunerne som evaluator. Man argumenterer også kognitivt for, 
hvordan en evalueringskultur kan opbygges, så evalueringen kan an-
vendes i læringssammenhænge. Man nævner også den moralske for-
pligtelse, ved at kommunerne skal overholde folkeskoleloven, og for-
søger samtidigt at fremvise data for, at opgaven allerede løses til-
fredsstillende. 
 
På beslutningsarenaen forholder KL sig strategisk ved tage modmagt i 
anvendelse for at få deres billede af folkeskolen sat på dagsordenen, 
nemlig at det er den kommunalt initierede evaluering, som er den 
væsentlige. KL er i et dobbeltpres, da regeringen fremsætter krav om 
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mere effektiv styring af folkeskolen, mens kommunerne ikke aktuelt 
har knyttet an til styringsopgaven og brug af evaluering. Derfor ople-
ver KL, at det kommunale selvstyre på folkeskoleområdet udfordres, 
hvilket er udslagsgivende for KL’s anknytning til regeringens dagsor-
den. 
 
KL viderefører regeringens dagsorden, men forsøger at udvide dags-
ordenen til også at omfatte undervisningen, som de betragter som 
folkeskolens kerneydelse. KL’s succes med at italesætte sit eget bille-
de af folkeskolen i diskussionen er ikke umiddelbar tydelig på nuvæ-
rende tidspunkt, idet det afhænger af kommunernes udformning af 
evalueringskulturen på folkeskoleområdet. Samtidigt antyder depar-
tementschefen i UVM, at regeringen er klar med flere initiativer i ret-
ning af central styring. 
 
Danmarks Skolelederforening 
I DS’s billede af folkeskolen er evaluering primært et værktøj til kvali-
ficering af undervisningen, men samtidigt er der en forståelse af inte-
ressenternes behov for øget kontrol. DS ser skolelederen som evalua-
tor, og dermed at evaluering er et styringsredskab til ledelse af sko-
len. 
 
DS forsøger at skabe legitimitet til deres billede af folkeskolen ved at 
erkende, at der er behov for ændringer, som sikrer at skolelederen 
også reelt bliver ledere af lærerne og dermed undervisningen. DS ar-
gumenterer dermed både for sit billede af folkeskolen og for at sikre 
skolelederne større indflydelse i fremtiden. 
 
DS knytter an til regeringens dagsorden, og lader i høj grad de andre 
aktører diskutere med regeringen. Ved at lade andre aktører arbejde 
for foreningens interesser, undgår DS at komme i konflikt med DLF. 
  
DS er en aktør, der ikke er særlig aktiv i diskussionen, men diskussi-
onen går tilsyneladende i deres retning alligevel. Vi vurderer, at det 
er en bevidst strategi. 
 
Danmarks Lærerforening 
Den institutionelle analyse viser, at DLF’s billede af folkeskolen er 
meget anderledes end de øvrige aktørers, idet de udelukkende foku-
serer på læring. Evaluator er den fagprofessionelle lærer, og evalue-
ring skal udelukkende anvendes til lærerens og elevens eget brug. 
Det betyder, at der ikke vil være det samme behov for dokumentati-
on. 
 
DLF’s argumentation for legitimitet er meget bred, men hovedvægten 
ligger i det kognitive felt, og understøtter på den måde DLF’s billede 
af folkeskolen. De professionelle argumenter fylder meget, men er 
vanskelige at afsætte i diskussionen. De præsenterer omverdenens 
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kritik som myter og fastholder på den måde deres eget billede. Men 
samtidigt mister de objektiviteten i forhold til de øvrige aktører. 
 
DLF’s ageren på magtarenaen sker i form af forsøg på at kassere re-
geringens dagsorden og sætte en ny, som passer til deres eget bille-
de. DLF har imidlertid ikke succes med sit forehavende.  
 
Det meget forskellige billede af folkeskolen, den hårde satsning på 
kognitive argumenter og det mislykkede forsøg på at ændre dagsor-
denen betyder, at DLF fremstår som en isoleret aktør uden indflydel-
se i diskussionen. 
 
Sammenfatning af konklusion 
Det fælles er, at de fire aktører siger ja til evaluering, men deres for-
ståelse af evaluering og dens anvendelse er forskellige. Det får os til 
at konkludere, at evaluering er så bredt et begreb, at alle aktørerne 
kan knytte an med hver deres interesse. Evaluering som begreb bli-
ver altså det fælles, men betydningen af begrebet er forskellig.  
 
Herved kan vi se, at aktørerne bruger diskussionen til hver deres 
formål. På den måde er vi tilbage ved vores problemformulering, og 
kan se, at diskussionen om evaluering handler om andet og mere end 
evaluering: 
 
Regeringen diskuterer styring og kontrol.   

 
Regeringen anvender resultaterne fra PISA 2003 som anledning til at 
indføre en styringsstruktur på folkeskoleområdet, hvor sanktioner er 
en af mulighederne. Regeringen er i en position, hvor de ikke har 
brug for de øvrige aktørers argumenter og tilsyneladende heller ikke 
har tillid til skoleejernes opgavevaretagelse. De ønsker en gang for 
alle at få styr på folkeskolen og sætte fokus på elevpræstationer. 
 
KL diskuterer kommunalt selvstyre af folkeskolen.  

 
Med den dagsorden som regeringen sætter, erkender KL, at opgaven 
ikke løses tilfredsstillende. For at bevare opgaven på kommunale 
hænder ser de ikke andre muligheder end at knytte an til regeringens 
dagsorden og forsøge at redde stumperne. 
 
DS diskuterer ledelse af skolen. 

 
DS ser evaluering som en kærkommen anledning til at legitimere le-
delse i folkeskolen. De står på sidelinien og lader tiden arbejde for 
deres egen berettigelse og dagsorden. På den måde undgår de sam-
tidigt en konfrontation med lærerne. 
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DLF taler læringsideologi – med sig selv! 

 
DLF vil ikke se regeringens dagsorden og får på den måde sat sig selv 
uden for døren i diskussionen. De argumenterer, som de tidligere har 
haft succes med, for deres autonomi og metodefrihed for at bevare 
fokus på kerneydelsen, som er læring og undervisning. De opdager 
ikke, at fokus hos de andre aktører er skiftet til styring og kontrol.  
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12. Perspektivering 
Vores analyser giver indsigt i kompleksiteten i den potentielle anven-
delse af evaluering i folkeskolen. Diskussionen om evaluering i folke-
skolen er imidlertid ikke afsluttet, og evalueringerne er ikke imple-
menteret. Derfor vil vi i perspektiveringen gøre os nogle forestillinger 
om, hvad den fremtidige anvendelse af evaluering på folkeskoleom-
rådet vil betyde. 
 
Folkeskolen er en af grundpillerne i velfærdsstaten. Derfor er den 
demokratiske kontrol med folkeskolen et væsentligt politisk anliggen-
de. Perspektiverne for implementering af evaluering indeholder nogle 
udfordringer for både styringen og for de roller, som aktørerne vil få i 
fremtiden. 
 
Valget af empiri og perspektiverne er et resultat af et antal implicitte 
fravalg. Gennem vores valg har vi sat fokus på bestemte elementer i 
diskussionen, men fravalgene kunne have givet os en anden indsigt.  

12.1 Kritik af valg af empiri og perspektiver 
Ved at vælge fire aktører, har vi fravalgt de øvrige interessenter i 
analysen. Vi vurderer, at dette fravalg ikke har væsentlig betydning 
for opgaven. Vi kunne have inkluderet for eksempel skolebestyrelser-
ne, eleverne eller interesseorganisationer, men har under interviewe-
ne fået bekræftet, at de ikke spiller en væsentlig rolle i diskussionen.  
 
De fire interview har vist sig at indeholde de bidrag til analyserne, 
som vi havde forventet. Yderligere har vi under interviewene fået op-
lysninger, som interviewpersonerne har ønsket fortrolighed omkring. 
Denne nye viden har vi forsøgt at udelade fra vores analyser, men 
det er selvfølgelig svært ikke at vide det, man ved. 
 
Valget af plejede tekster har haft den konsekvens, at vi ikke har kun-
net se omgivelsernes reaktion på aktørernes strategier for eksempel i 
pressen. Ulempen kompenseres delvist ved, at vores analyser af ak-
tørernes strategier i et vist omfang afspejler disse reaktioner eller 
forventningerne til dem. 
 
Et fælles kritikpunkt for de tre analyser er, at de alle beskæftiger sig 
med det kommunikative felt, men da implementering tilhører fremti-
den, er det ikke muligt at konkludere i forhold til den fysiske virkelig-
hed. 
 
Den institutionelle analyse kan yderligere kritiseres for at overbetone 
institutionelle forhold og omverdenens betydning, og dermed nedto-
nes andre forhold. Derfor får vi ikke fokus på aktørernes roller og re-
lationer og interne processer i organisation, som kunne have betyd-
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ning for forståelsen af diskussionen. Det kunne være forholdet mel-
lem KL og kommunerne eller skoleledere og lærere. 
 
I relation til magtanalysen indsnævrer vores aktørvalg beslutnings-
arenaen, da der også vil kunne identificeres andre aktører, som ville 
have påvirket magtforholdene. Forældrene er et godt eksempel på en 
aktør, som formentlig ville have nogen betydning for analysen. De 
har dog en indirekte funktion i form af at være blandt dem, som har 
valgt folketingets medlemmer og dermed regeringen. 

12.2 Evalueringsanvendelsen i fremtiden 
Vi ser regeringens lovforslag om evaluering som det første i en række 
af lignende initiativer, der sætter fokus på styring og kontrol af folke-
skolen. Målet er at få verdens bedste folkeskole.    
 
Der er ingen tvivl om, at evaluering vil blive implementeret og an-
vendt som et styringsredskab. Om det også vil blive et pædagogisk 
redskab eller om det bliver noget andet afhænger af den videre pro-
ces, og i hvilken grad skoleejerne og lærerne knytter an og anvender 
evaluering.  
 
I forhold til evalueringens syv anvendelsesformer, som vi indled-
ningsvis beskrev, kan vi se, at det kun er kontrol og læring, der 
umiddelbart er i spil i diskussionen. Det skyldes, at vi befinder os på 
diskussionsplanet. Vi vil derfor ikke, før evalueringen er implemente-
ret, være i stand til at vurdere, om der vil ske andre anvendelser af 
evalueringen.  
 
Der gøres i processen meget ud af at fastslå, at evalueringsresulta-
terne skal være fortrolige, og at de ikke skal bruges til at sammenlig-
ne og hænge nogle skoler ud. Vi ser her en potentiel taktisk anven-
delse af evaluering, en slags temporær afparadoksering. Der er ingen 
tvivl om, at regeringen ønsker sammenligninger, men at tiden ikke er 
moden til det lige nu.  
 
Under et studieophold i Renfrewshire i Skotland fik vi fortalt, at det, 
efter et par år med fortrolige evalueringsresultater, blev en naturlig 
del af evalueringen, at der kunne ske sammenligninger mellem sko-
lerne. Dette var også et ønske fra skolernes side.  
 
Hvis resultaterne af evalueringer bliver offentligt tilgængelige, vil an-
vendelsen blive oplysende og dermed kunne udgøre et beslutnings-
grundlag for elever, forældre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og så 
videre. Derved bliver evalueringen et incitament for skoleejere, skole-
ledere og lærere til at skabe den bedste skole. 
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DLF’s udtaler, at den øgede centrale styring og kontrol vil føre til, at 
lærerne mister en del af deres engagement og ansvarlighed. Derfor 
ser vi en risiko for, at DLF’s medlemmer ikke vil knytte an til nationa-
le test på handleplanet, således forstået, at testene bliver gennem-
ført, men at anvendelsen af resultatet i forhold til det pædagogiske 
arbejde måske udebliver. I så fald bliver anvendelsen af evaluering 
symbolsk. 

12.3 Andre perspektiver 
Formanden for Danmarks Lærerforening er som den eneste af aktø-
rerne inde på evalueringens konstitutive virkninger, når han taler om 
det farlige i anvendelsen af evalueringer. Det kunne have været ud-
gangspunkt for en analyse af handlerummet i de fire aktørers billeder 
af evaluering i folkeskolen. 
 
Det ville i Frimors perspektiv have været muligt at se, hvordan for-
skellen på for eksempel regeringens og DLF’s billeder ville have kon-
stitueret forskellige handlerum med forskellige ledeforskelle, subjekt- 
og objektformationer og manifestationer.  
 
Ovenstående betragtninger om handlerummet er et eksempel på et 
andet perspektiv, som vi kunne have valgt at anvende. 
 
I indledningen berørte vi kort evalueringer set i et NPM perspektiv. En 
væsentlig del af baggrunden for NPM er teorien om principal-agent, 
som kunne have bragt indsigt i de styrings- og kontrolmæssige sam-
menhænge mellem centrale og decentrale enheder. Vi ser regerin-
gens tiltag med evaluering som en måde at skaffe sig informationer 
om skolernes opgavevaretagelse.  
 
I stedet for en institutionel analyse kunne vi have gennemført en di-
skursanalyse, som på en anden måde kunne have bibragt opgaven en 
ramme for de øvrige analyser. Med diskursanalysen ville vi opnå ind-
sigt i, hvilken betydning evaluering tillægges, hvem der er objektet, 
og hvem der er aktører. Denne type analyse ville dog kun fokusere 
på vindernes historie. 

12.4 Hvor er eleverne? 
Vores sidste refleksion vedrørende evalueringsdiskussionen skal ved-
røre eleverne, som jo egentlig er hovedpersonerne i dramaet. 
 
Vi kan imidlertid konstatere, at eleverne ikke fylder ret meget i aktø-
rernes bevidsthed i diskussionen. Vi har flere gange under arbejdet 
med afhandlingen diskuteret, om skoleelever er objekter for skolens 
undervisning, eller om de er kunder i folkeskolen. 
 

 116



Den danske diskussion om evaluering minder på mange måder om 
den, man havde i Skotland for mere end 10 år siden. Vi vil slutte af-
handlingen med at fortælle om en oplevelse fra vores studieophold i 
Renfrewshire i Skotland.  
 
Under et besøg på en skole fortalte inspektøren, at det for hende var 
essentielt, at det var eleverne, der skulle evaluere såvel undervisning 
som lærerne. Hun fortsatte: ”Det er mit håb og ønske, at vi via vores 
arbejde med evaluering udvikler børnene til at være kritisk, refleksive 
og dermed ansvarsfulde”. 
 
Hvor passer det ind i opgavens fire billeder? 

12.5 Hvad lærte vi? 
Afhandlingen er udarbejdet af tre ledere, som er ansat i det offentli-
ge. Vi er ledere på forskellige niveauer i vores organisationer, som 
både er inden for det kommunale, amtskommunale og statslige om-
råde. Samtidigt har vi forskellige uddannelsesmæssige baggrund, og 
kombinationen af en central placeret økonom og to fagprofessionelle 
har betydet, at processen med afhandlingen har indeholdt mange 
konstruktive diskussioner. 
 
Birgitte Husballe, der er økonomidirektør i Gladsaxe Kommune ople-
ver evalueringer i stigende grad bliver end del af ledelsesvilkårene i 
hele den kommunale sektor. Kravene til dokumentation er stigende, 
men som økonomidirektør opfatter hun det som en positiv udvikling 
og en naturlig del af arbejdet at synliggøre resultatet af indsatsen. 
 
Karin Højen Johannesen, der er ledende oversygeplejerske i Roskilde 
Amt, ser diskussionen om evaluering i folkeskolen som en parallel til 
diskussionen om akkreditering i sygehusvæsenet. Hun kan genkende 
de fagprofessionelles reaktioner i form af modstand mod øget central 
kontrol og styring, men mener, at kvalificeret evaluering er vejen til 
et bedre sundhedsvæsen. 
 
Jens Peter Heesche Hansen, der er afdelingschef i Forsvarets Efter-
retningstjeneste, kommer fra en institution, der ikke har en evalue-
ringskultur, men som lige nu som en del af en politisk beslutning bli-
ver genstand for evaluering i form af en benchmarking. Forsvarets 
Efterretningstjeneste har hidtil i lighed med Kongehuset og Folkekir-
ken indtaget en position som institutioner, som ingen kunne forestille 
sig at evaluere. Han tror, at processen med benchmarking vil være 
første skridt til en synliggørelse af resultater og sammenligning mel-
lem mål og midler. 
 
På den måde har afhandlingen haft høj grad af relevans for alle tre 
gruppemedlemmer. 
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I forløbet med afhandlingen har vi stået i feltet mellem vores nye teo-
riapparat og en meget nærværende virkelighed i form af fysiske per-
soner med klare holdninger og stor indflydelse. Vi har erfaret, at vi 
gennem MPA uddannelsen er blevet klædt på til at agere i dette felt, 
og på den måde har det krævende arbejde med afhandlingen været 
en meget positiv oplevelse. 
 
Afslutningsvis vil vi takke vores to vejledere, som hver for sig har bi-
draget konstruktivt til processen. 
 
Tak til Niels Thyge Thygesen for små figurer og evnen til at sætte tin-
gene i perspektiv for os i den indledende fase. 
 
Tak til Morten Knudsen for at have overtaget vejlederrollen midt i 
processen, og for at have fået os til at se nogle nye muligheder. 
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Bilag 1 Kronologisk oversigt 
Oversigt over skriftlig empiri udsendt af opgavens fire aktører 
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