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Af Carsten Henriksen

P 
å Rysensteen Gymnasium i 
København profilerer man sig 
på medborgerskab og verdens-
borgerskab. Derfor venter der 
en tur til Cairo, når 1.G’erne 

kommer i 3.G. På Borupgaard Gymnasium 
i Ballerup går turen derimod til Kina, mens 
man på Christianshavns Gymnasium kan 
komme med til OL – ganske vist i fysik, men 
alligevel. Og på Ørestad Gymnasium bliver 
man undervist af rigtige journalister, hvis man 
vil noget med medier. 

Har det nogensinde været sandt, at den, der 
lever skjult, lever godt, er det i hvert fald løgn i 
nutidens gymnasier. Her står den på synliggø-
relse. Gymnasierne er nødt til at profilere sig, 
hvis de vil have elever, så de lægger alt frem på 

deres hjemmesider og lokker med spændende 
fag og studieretninger, pædagogisk nytænk-
ning og anderledes undervisning – samt med 
’Internationalisering’, der som regel indebærer 
en eksotisk rejse uden for Europa. 

Ane Qvortrup, adjunkt på Aarhus Uni-
versitet, er optaget af, hvordan styringsstra-
tegierne i det offentlige udmønter sig i det 
danske uddannelsessystem.  Hun har sammen 
med Dion Rüsselbæk Hansen fra Syddansk 
Universitet undersøgt, hvordan gymnasiernes 
bestræbelser på at profilere sig og synliggøre 
deres målsætninger og resultater er spundet 
ind i en række paradokser.

Værsgo at vælge
Med styringsreformen i 2007 blev gymnasier-
ne selvejende institutioner, og finansieringen 
kom til at afhænge af elevtal og gennemførel-

sesprocent. Dermed lød startskuddet også til 
den benhårde kamp om at tiltrække så mange 
elever som muligt – og helst de rigtige. For 
kampen handler også om at få så mange som 
muligt til at gennemføre gymnasiet med så 
høje karakterer som muligt. 

Ved første øjekast ser markedsgørelsen af 
gymnasierne ud til at gøre dem mere forskel-
lige − i hvert fald i måden, de brander sig selv 
på, fortæller Ane Qvortrup.  Groft sagt var 
et gymnasium i gamle dage bare et gymna-
sium. De var alle sammen almene, og det var 
nærliggende at søge ind på det gymnasium, 
der lå tættest på hjemmet. Men i dag brander 
gymnasierne sig på, at de tilbyder noget helt 
særligt.  

”For eleverne har det den konsekvens, at de 
skal træffe et valg tidligt i tilværelsen, som de 
ikke skulle før. De skal vælge mellem forskel-

Der er blæst til profileringskamp i gymnasieverdenen. De specialiserer 
sig, synliggør deres hensigter og dokumenterer deres resultater i kampen 
om de rigtige elever. Men det er ikke alt, der kan synliggøres, lyder det fra 

gymnasieforsker Ane Qvortrup. 

›

GymNASIER i 
profileringskamp
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lige brands. Det indebærer også en særlig 
risiko og et selvansvar for eleverne, for de 
kunne måske have truffet et andet valg, der 
var bedre,” siger Ane Qvortrup.

’Brandet’ splitter
Hvor man ville forvente, at markeringen af en 
særlig profil skulle give en større enhedsfølelse 
i det enkelte gymnasium, viser det sig, at der 
ofte sker det modsatte.  
 
Ane Qvortrup fortæller om lærere, der giver 
udtryk for intern splittelse, fordi der kan ske 
noget andet indadtil i organisationen, end 
man signalerer udadtil. Hun giver et eksempel 
fra et gymnasium, hvor man brander sig på, at 
man arbejder efter den ’rigtige’ pædagogiske 
metode:

”Når man så taler med gymnasielærerne, 
fortæller de, at det kun er et brand, og at det 
ikke svarer til virkeligheden. Profilen sætter 
fokus på ting, man gerne vil, og som det ville 
se godt ud, hvis man faktisk gjorde – men der-
med giver det også en større frustration over, 
at man ikke kan nå det i den daglige praksis,” 
siger hun.

a- og B-gymnasier
Velfærdsstaten og dens idealer om lige 
uddannelsesmuligheder for alle har været 
fundamentet for gymnasiet siden midten af 
forrige århundrede. Men de selvejende gym-
nasiers kamp om de bedste elever risikerer at 
underminere det, mener Ane Qvortrup.

”Når det begynder at handle om at få så 
mange af de rigtige elever som muligt, er vi 
på vej væk fra at tænke uddannelse ud fra 
en velfærdsstatslogik med fokus på social 
lighed, fællesskab og demokratisk dannelse. 
Uddannelse tænkes i stigende grad ud fra en 
konkurrencestatslogik, der handler om, at 
gymnasierne konkurrerer med hinanden på 
markedslignende vilkår, hvor deres fornem-

ste mål er at udvikle elevernes personlige 
kompetencer, så de bliver konkurrencedygtig 
arbejdskraft,” siger hun. 

Konsekvensen er, at gymnasierne bliver delt 
i A- og B-gymnasier. De gymnasier, der bran-
der sig godt, tiltrækker mange og dygtige ele-
ver. Det giver dem en økonomisk gevinst og 
dermed mulighed for at investere i udvikling, 
ligesom det giver dem et forspring i forhold 
til fremtidig branding à la ’Her hos os klarer 
eleverne sig godt’, forklarer Ane Qvortrup.

”På den måde risikerer styringsstrategi-
erne at bidrage til, at der bliver produceret 
en forskel mellem elitegymnasier og det, der 
ligefrem er blevet kaldt ”fallitgymnasier” – og 
det er jo hverken det, der var intentionen med 
reformen, eller det, vi i øvrigt har arbejdet 
for i det demokratiske samfund,” siger Ane 
Qvortrup. 

Hun peger på et andet problem, som hand-
ler om, at vi begynder at betragte forskellen 
i brand-værdi som sandheder om selve gym-

nasierne frem for det, den er: sandheder om 
gymnasiernes vilkår. 

”Alle gymnasier har mulighed for at brande 
sig, men branding er også et vilkår, de er 
blevet pålagt med de nye selvejestrukturer. Og 
ligegyldigt hvor meget de brander sig, vil der 
være gymnasier i yderområder, der tager de 
”forkerte elever” og har svært ved at tiltrække 
”de rigtige”: De vil have færre elever, der fuld-
fører, et lavere karaktergennemsnit og – som 
konsekvens – færre penge. Men vi ender med 
at tro på, at disse gymnasier faktisk er dårlige,” 
siger hun. 

evaluering på menuen
Surfer man videre på gymnasiehjem-
mesiderne, er der et bestemt menupunkt, 
der går igen. Det hedder ’Evaluering’, 
’Kvalitetssikring’ eller ’Dokumentation’ – 
men handler om det samme: at gymnasierne 
siden indholdsreformen fra 2005 har skullet 
evaluere og dokumentere for at styrke kva-
liteten.  Når vi skal træffe vores valg blandt 
de mange gymnasium-brands, er det vigtigt 
for os at vide, at kvaliteten ikke er overladt til 
tilfældighederne. 

Men om det enkelte gymnasium offentlig-
gør disse ting af lyst eller nød er ikke til at 
sige. For loven byder dem på deres hjemmesi-
der at oplyse om alt fra fagudbud og læsepla-
ner over karakterer og fuldførelsesfrekvens 
til værdigrundlag og pædagogisk praksis.

Gymnasielærernes arbejde styres altså 
udefra af markedsmekanismer og centralt 
fastlagte krav om evaluering, synliggørelse 
og dokumentation af elevernes lærings-
udbytte, men de får selv overladt ansvaret 
for, hvordan de vil opfylde disse krav. Ane 
Qvortrup har undersøgt, hvordan gymnasie-
lærerne forsøger at håndtere dette ansvar.

”Nogle lærere bedriver, hvad forskeren 
Katrin Hjort har kaldt ‘dobbeltbogholderi’. 
På den ene side dokumenterer og evaluerer 

voyEUREN og det 
gennemSigtige 
GymNASIUm

Gymnasier skal i dag synlig-
gøre alt fra intentioner til 
resultater. Ikke bare faktuelle 
og statistisk målbare stør-
relser som f.eks. karakterer, 

men også ’bløde’ ting som 
f.eks. pædagogisk praksis, 
der ikke umiddelbart lader 
sig måle.

I ”Bekendtgørelse af lov om 
gennemsigtighed og åben-
hed i uddannelserne m.v.” 
kan man i § 2 læse, at ”En 
skole, som giver undervisning, 
der er omfattet af loven, skal 
sikre, at følgende er oplyst 
på en lettilgængelig måde 
på skolens hjemmeside på 
internettet:

Skolens aktuelle uddan-
nelser, uddannelsernes mål, 
fagudbud og læseplaner m.v. 

Skolens aktuelle værdig-
rundlag og pædagogiske 

udgangspunkt, herunder 
pædagogisk praksis og 
indsatsområder. 

Elevers fuldførelsestid, 
fuldførelsesfrekvens, frafald, 
overgangsfrekvens til anden 
uddannelse og overgangs-
frekvens til beskæftigelse.

Skolens karaktergivning m.v. 

Gennemførte aktuelle eva-
lueringer af kvaliteten af en 
skoles undervisning”

www.retsinformation.dk/
forms/r0710.aspx?id=24912

»Når det begynder at 
handle om at få så mange 

af de rigtige elever som 
muligt, er vi på vej væk fra 

at tænke uddannelse ud 
fra en velfærdsstatslogik 

med fokus på social 
lighed, fællesskab og 

demokratisk dannelse.«
Ane Qvortrup

»Det er del af en overordnet 
synliggørelsestendens, som 
hænger sammen med vores 
behov for at træffe reflektere-
de valg. Vi er blevet voyeurer, 
der forventer, at gymnasiet er 
gennemsigtigt. Det betyder, 
at der i uddannelsessystemet 
er en nærmest ”sygelig” drift 
mod hele tiden at synliggøre 
mere og bedre.

Anne Qvortrup
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Mellem, hvad læreren gerne vil, og hvad 
eleverne får ud af det hele på længere sigt. 
Mellem forestillinger om en ideel pædagogisk 
praksis og dens læringsoutput.

Men for det første ligger virkningen ude i 
fremtiden, og for det andet er det ikke sikkert, 
at virkningerne er virkninger af lærerens gode 
intentioner – de kan også skyldes andre ting. 
Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at nuti-
dens lærere alligevel må forsøge at konstruere 
denne sammenhæng – dels fordi det forventes 
af dem, dels fordi denne forestilling om den 
intime relation mellem deres intentioner her 
og nu og de fremtidige virkninger hos ele-
verne er kernen i deres professionelle stolthed, 
mener Ane Qvortrup. 

”De tænker, at det må kunne lykkes at finde 
sammenhængen og en ideel måde at evaluere 
deres egen praksis på. Eller i hvert fald at de 
kan gøre det bedre end nu. Derfor ser vi den-
ne konstante søgen. Og det kan der komme 
noget positivt ud af. Den refleksion, der sættes 
i gang af at skulle finde bedre måder at hånd-
tere evaluerings- og dokumentationskravene 
på, kan være pædagogisk udviklende – men 
den kan også være det modsatte, fordi den 
skaber en stor usikkerhed,” siger hun. 

Selveje, evaluering og dokumentation er 
midler til et højere politisk mål: Drømmen om 
det effektive uddannelsessystem. Vil man løfte 
kvaliteten, må man også finde måder at måle 
den på og sikre fremdrift i kvalitetsarbejdet. 

”Historisk set har vi jo altid tænkt i forbed-
ring af uddannelsessystemet.  Det er blot ble-
vet særligt aktuelt med selvejetankegangen og 
den direkte sammenkobling af dokumenteret 
kvalitet og økonomi. Jeg synes ikke, at det er 
dårligt med kvalitetssikringstiltag. Gymnasier-
ne og lærerne bliver gennem den slags forstyr-
relser udefra foranlediget til at gentænke deres 
praksis og til at forny sig. Men det økonomi-
ske incitament er koblet så direkte på, at det 
kan forvrænge billedet,”siger hun. 

ANE QvoRTRUp
Ph.d. og adjunkt ved Institut for 
uddannelse og Pædagogik 
(DPu), Aarhus universitet. Hun er 
medredaktør på antologien ”Det 
styrer for vildt − Om paradokser 
i styring af pædagogik”, der 
udkommer 2012. Hun bidrager 

til antologien med artiklen ’Læreralkymisten og 
samtidens voyeurbehov’ (skrevet sammen med Dion 
Rüsselbæk Hansen).

de deres praksis på reglementeret vis, på den 
anden side fortsætter de med at undervise, 
som de altid har gjort, ud fra den intuitive og 
erfaringsbaserede fornemmelse af, hvad god 
undervisning er,” siger hun.

Omvendt er der mange lærere, der reelt er 
optaget af at finde stadigt bedre måder at 
dokumentere deres pædagogiske praksis på. 

”De er konstant søgende. De iværksætter 
forskellige tiltag, og når det så ikke lykkes, 
prøver de igen. Man ser det tydeligt i gymna-
siet ved, at lærerne i højere grad efterspørger 
pædagogiske fif. Det vidner om en usikker-
hed i forhold til at leve op til forventningerne. 
Men også om, at de håber på, at noget er 
bedre end andet til at dokumentere det, der 
faktisk går for sig – og derfor fortsætter de 
med at søge,” siger Ane Qvortrup.

Fra fag til kompetence
Gymnasiets rolle er nu som før at danne og 
uddanne eleverne og udstyre dem med en 
adgangsbillet til de videregående uddan-
nelser. Men for hundrede år siden var der 
alene fokus på fagligheden. Eleverne, der 
stort set alle kom fra samfundets elite, blev 
undervist af læreren i et bestemt pensum. 
Fra midten af det 20. århundrede inviterede 
gymnasiet bredden af det danske samfund 
indenfor, og vægten i undervisningen 
forskød sig mod at gøre eleverne til deltagere 
i demokratiet.  I dag er faglighed, demokrati 
og studieforberedelse stadig på programmet, 
men omdrejningspunktet for det hele er 
udviklingen af den enkelte elevs personlige 
kompetencer – dvs. elevens evne til at kunne 
tage bestik af og handle optimalt i fremtidige 
situationer, fortæller Ane Qvortrup. 

Men da det er svært at spå, især om fremti-
den, er det vanskeligt at dokumentere, hvilke 
kompetencer eleverne har opnået. Et 10-tal i 
matematik er til at forstå, men eleverne skal i 
dag også lære at være kreative, innovative og 
omstillingsparate – og det er i sagens natur 
svært at evaluere, hvordan disse kompetencer 
vil komme til udtryk i morgen. 

Ifølge Ane Qvortrup er det et af de para-
dokser, gymnasielærerne bakser med, når de 
skal dokumentere og synliggøre elevernes 
læringsudbytte.

”Gymnasierne skal ikke blot brande sig på, 
hvad de gerne vil, men også på deres resulta-
ter. Enten nøjes man med at synliggøre det, 
der faktisk kan gøres synligt – de resultater, 
der knytter sig til elevernes faglighed: hvilke 
karakterer har de opnået, hvilke produkter 
har de fremstillet og andre materielle udtryk 
for, hvad eleverne har lært. Eller også forsøger 
man at synliggøre det, der ikke umiddelbart 
kan gøres synligt. Men hvis man hele tiden er 
optaget af, hvordan man kan omsætte elever-
nes dannelse og kompetencer til målbare og 
synlige størrelser, transformerer man også disse 
begreber til noget andet, end de er,” siger hun. 

Læreralkymisten
Middelalderens alkymister eksperimenterede 
med at finde formlen for fremstilling af guld. 
Ane Qvortrup og Dion Rüsselbæk Hansen 
trækker alkymien frem som metafor for de 
nutidige gymnasielæreres evalueringsekspe-
rimenter. Lærerne leder efter den formel, der 
kan få elevernes luftige læring til at mate-
rialisere sig i det pureste, dokumenterbare 
guld. Formlen, der en gang for alle fastsætter 
relationen mellem intention og virkning. 

uD AF MÆNGDEN
Gymnasierne forsøger i stigende 
grad at dokumentere og profilere sig 
på ’bløde’ ting som fx den pædago-
giske praksis eller det sociale liv.
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