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Den tid er slut, hvor lærerens private pædagogik styrede 
slagets gang i klasseværelset. I dag vælter standarder ned over 
den danske folkeskole i form af regler, rammer og koncepter. 
Men standarder er ikke kun spændetrøjer for pædagogikken 

– de kan også åbne nye døre, lyder det fra DPU-forsker 
Helene Ratner, der samtidig retter opmærksomheden mod 

standardernes utilsigtede effekter.

NYE STANDARDER FOR PÆDAGOGIKKEN 1: 

FOLKESKOLEN

UDEN 
STANDARDER, 
INGEN SKOLE 

– MEN HVILKEN 
SKOLE? 

Af Carsten Henriksen

 N
år eleverne tager nationale 
test, når skolerne gennem-
fører trivselsmålinger, eller 
når kommunen beslutter at 
arbejde med synlig læring, 

er der standarder på spil. Der har altid været 
standarder på spil i skolen, men i de senere 
år er der blevet flere af dem, og de udstikker 
i højere og højere grad rammerne for det 
pædagogiske og didaktiske arbejde.

Når man taler om standardisering i 
skoleverdenen, er det derfor sjældent de 
positive associationer, der dominerer, fortæl-
ler Helene Ratner, lektor ved DPU, Aarhus 
Universitet. 

”Standarder kobles tit til afprofessionali-
sering. Man siger, at standardisering sætter 
lærernes professionelle dømmekraft ud af 
spil og reducerer deres pædagogiske frihed. 
Det mener jeg, er en forsimplet måde at tale 
om standarder på. Det er vigtigt at have for 
øje, at skolen allerede er og altid har været 
standardiseret: Uden standarder ville vi slet 
ikke kunne have en fælles folkeskole. Stan-
darder gør, at der er en masse ting, vi ikke 
behøver at tage stilling til igen og igen, fordi 
der allerede er truffet nogle beslutninger, der 
tillader os at have opmærksomheden et andet 
sted, som vi måske pædagogisk set synes er 
vigtigere. Og det er faktisk en gave, der også 
kan styrke den professionelle dømmekraft,” 
siger Helene Ratner. 

Ensartet serviceniveau  
7-trinskarakterskalaen er et eksempel på en 
standard. Hvis udgangspunktet nu engang er, 
at en elevs præstation skal bedømmes med 
en karakter, gør skalaen det muligt at sam-
menligne præstationer og at samarbejde i et 
censorkorps uden hele tiden at skulle opfinde 
vurderingssystemer og oversætte dem for 
hinanden. 

”Standarder reducerer altså ikke blot 
handle- og dømmekraft, de befordrer den 
også. Man kan ikke sige noget generelt om, 
hvorvidt standarder begrænser eller frigør 
os. Det må altid afhænge af, hvilken standard 
vi taler om, og hvordan vi bruger den i de 
enkelte situationer,” siger Helene Ratner, der 
mener, at styrken ved standarder er, at de 
producerer ensartethed og sammenlignelig-
hed på tværs af tid og sted. 

”Fra politisk side lægger man vægt på, at 
der er nogenlunde samme serviceniveau 
overalt i den danske folkeskole. Det er ind-
lysende, at der også er store forskelle, men 
som udgangspunkt skal jeg kunne forvente 

Nationale test er en af de standarder, der fylder meget i 
folkeskolen. De muliggør en ensartet bedømmelse. Men 
der er en risiko for, at netop det, de tester, ender med at 
få for meget fokus i undervisningen.
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at møde det samme, hvis jeg tager mine 
børn ud af 3. klasse i en skole i Nordsjælland 
og flytter til Nordjylland. Det er de samme 
fag, nogenlunde det samme timetal og det 
samme, børnene skal lære. Det er ikke bare 
demokratisk legitimt at styre gennem stan-
darder, det er også nødvendigt,” siger Helene 
Ratner og understreger samtidig, at det netop 
derfor også er vigtigt at påvise de uintende-
rede konsekvenser af den styring, standarder 
muliggør.

Uheldige følgevirkninger 
Standardisering er nemlig ikke kun et middel 
til at ensrette, den kan også have utilsigtede 
konsekvenser. De bliver tydeligt, når standar-
der pludselig fører til noget andet end det, 
der var hensigten med dem – det gælder især, 
når de kobles til mål- og resultatstyring. Som 
eksempel nævner Helene Ratner de natio-
nale test, hvor standarder giver mulighed for 
at sammenligne og samtidig fungerer som 
forudsætning for ensartet bedømmelse af 
elevers og skolers præstationer.

”De nationale test er en standardiseret 
evalueringsform, som alle folkeskoler skal 
gennemføre. Intentionen bag de nationale 
test er dels nationalt at følge, hvordan folke- 
skolens elevers præstationer udvikler sig over 
tid – bliver de dygtigere eller dårligere – og 
dels at give lærerne mulighed for ensartede 
vurderinger af elevers færdigheder inden for 
især læsning og matematik. Politikerne ville 
ikke kunne måle på politisk besluttede mål 
for folkeskolen – fx at alle elever skal blive så 
dygtige, som de kan – uden en standard til fx 
at fortælle os, hvad det vil sige at være ikke 
god til læsning i 8. klasse,” forklarer Helene 
Ratner. 

Samtidigt rejser de nationale test som 
standard en række spørgsmål om uheldige 
følgevirkninger, påpeger hun. 

”Fx om man måler på det rigtige, om det 
producerer en uheldig præstationskultur 
blandt elever og skoler, om det fylder for 
meget i undervisningen på bekostning af 
andre ting. Så selvom standarder, som fx 
de nationale test muliggør ensartet bedøm-
melse, så er de ikke uskyldige.” 

Standardiseret trivsel 
Når trivsel er kommet i fokus som noget 
målbart i form af årlige trivselsmålinger i 
folkeskolen, så skyldes det, at Folkeskolere-
formen (2014) medførte en målsætning om 
at øge elevernes trivsel. Dette skabte et poli-
tisk behov for fælles standarder for, hvordan 
vi definerer trivsel, og overvejelser omkring 
hvilke dimensioner af trivselsbegrebet, man 

meningsfuldt kan spørge ind til, og hvordan 
disse dimensioner konkret kan omsættes til 
et spørgeskema. 

”Den politiske målsætning om at øge trivsel 
medførte et kæmpe standardiseringsarbejde, 
der både handlede om at udvikle spørgsmål 
til spørgeskemaet – man skal stille spørgs-
mål, som man formoder, at børn vil fortolke 
på samme måde på alle skoler – men også 
forudsatte standardiserede dataformater,” 
siger Helene Ratner og forklarer, at Under-
visningsministeriet skal modtage elevernes 
svar i digitalt format for at kunne lave de 
statistiske beregninger, der indikerer trivslen 
på skolerne. På baggrund af svarene fra den 
første runde af trivselsmålinger udviklede 
Undervisningsministeriet fire trivselsindika-
torer, som bl.a. bruges i kommunernes su-
pervision af skolernes arbejde med kvalitet. 

”Dvs., at nationale trivselsmålinger forud-
sætter standardisering i hele processen fra 
design af spørgeskemaer over fastsættelse af 
dataformater til selve trivselsindikatorerne, 
som skolerne skal forholde sig til i bl.a. kva-
litetsrapporter, hvor der igen er standardise-
rede visninger af skolens trivselsindikatorer,” 
siger hun. 

Styring på distancen  
Når vi taler om standardisering, kommer vi 
ikke uden om også at tale om styring. Men 
det kan samtidig medføre konkurrence om at 
klare sig godt i de målinger, som repræsente-
rer skolers kvalitet udadtil, forklarer Helene 
Ratner. 

”Vi har set mange reformer på skoleområ-
det, som har handlet om at give skoleledere 
mere frihed. Men samtidigt har vi fået flere 
standarder, som begrænser skoleledernes 
råderum. Standarder muliggør det, forsknin-
gen betegner som styring på distancen. Det 
betyder, at uddannelser ikke kun bliver styret 
gennem lovgivning og kontrol, men også 
indirekte gennem standarder, der fx definerer 
kvalitet i skolen. Hensigten er så at påvirke 
uddannelsesinstitutionerne til at definere 
kvalitet på en måde, der flugter med politiske 
målsætninger,” siger Helene Ratner.

Standarder er altså ikke neutrale tekniske 
foranstaltninger – de påvirker den måde, vi 
arbejder med kvalitet i skole og uddannelse 
på. Derfor bør vi også stille spørgsmål til 
selve kvaliteten af de effekter, standardiserede 
målinger kan få, mener hun. 

”Det, de nationale test tester, er måske også 
det, der bliver fokus på i undervisningen. Og 
det, trivselsmålingerne måler på, er måske 
også det, der får den pædagogiske opmærk-
somhed. På den ene side kan standardiserede 

»Standarder gør, at der 
er en masse ting, vi ikke 
behøver at tage stilling 

til igen og igen, fordi der 
allerede er truffet nogle 

beslutninger, der tillader os 
at have opmærksomheden 
et andet sted, som vi måske 

pædagogisk set synes er 
vigtigere.«

Helene Ratner
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Regler, man har besluttet skal følges, når man 

producerer et produkt, udformer en tekst, eller 

udfører en aktivitet. Fx angiver Folkeskolelo-

ven bindende regler for, hvor store klasserne 

må være, og hvor mange timers dansk og 

matematik eleverne som minimum skal have 

på de forskellige klassetrin. Trivselsmåling, 

7-trinskarakterskala og de nationale test er også 

tvungne standarder for Folkeskolen, vedtaget 

gennem lov.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncepter, der kan have effekt som standard, 

men er frivillige anvisninger i forhold til, hvordan 

man underviser, evaluerer og forstår læring. Fx 

synlig læring, baseret på John Hatties metastu-

dier og rangliste over effektfuld undervisning. 

Koncepter er ikke tvingende som lov, men en 

kommune kan beslutte at arbejde med koncep-

tet i alle sine skoler.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Best practice som reelt bare er anbefalede 

procedurer og anvisninger, der kan have 

standardiserende virkninger, når organisationer 

efterligner hinanden.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standarder går på tværs af tid og sted og 

spænder over hele praksisfællesskaber. Det er 

ikke en standard, hvis det blot er en fælles praksis 

for nogle få mennesker, eller noget et praksisfæl-

lesskab kun gør en gang. Standarder kræver 

gentagelser og skal virke over længere tid. 

Kilde: Geoffrey C. Bowker, Susan Lee Star: Sorting Things 
out. Classification and its Consequenses. MIT Press 1999. 
og Helene Ratner

HVAD ER EN 
STANDARD?
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målinger hjælpe med at prioritere og foku-
sere indsatser; men på den anden side, så er 
der altid den risiko ved standarder, at de får 
lov til at dominere pædagogikken for meget,” 
siger Helene Ratner. 

Digitale platforme og målstyring  
Selvom der altid har været standarder i 
skolen, er standardiseringen accelereret i 
de senere år. En af grundene er den tek-
nologiske udvikling. Videns-, lærings- og 
samarbejdsportaler, digitale læremidler og 
ikke mindst flere og flere data om flere og 
flere ting, der skal kunne lagres, behandles 
og deles – det kræver alt sammen ensartede 
formater og arbejdsgange, der bygger på 
standarder. 

”Når læringsplatforme fx gør det muligt 
at koble Fælles Mål til lærernes konkrete 
lærings- og undervisningsforløb ude på 
skolerne, faciliteter det, at lærerne holder 
læringsmål i fokus. På den måde fremmer 
læringsplatforme reformpolitiske ambitioner 
om et skifte fra indholds- til læringsmålstyret 
undervisning,” siger Helene Ratner. 

Det er nemlig en central egenskab ved 
standarder, at de gør noget synligt – men 
samtidig noget andet usynligt. De nationale 
test synliggør fx elevernes præstationer inden 
for bestemte profilområder i læsning og ma-
tematik – men disse profilområder dækker 
selvsagt ikke alt, hvad elever skal lære i fa-
gene. Dermed bliver det usynligt, at eleverne 
kan være dygtige til matematik og læsning 
på områder, der falder uden for testen. Det 
samme gælder trivselsmålinger. 

”Det er jo godt, at man med trivselsmålin-
ger giver eleverne mulighed for at markere, at 
de oplever fx mobning, der måske ellers ville 
forblive usynlig. Men det, målingen synlig-
gør, er, hvordan trivsel opleves på netop 
det tidspunkt af året, hvor undersøgelsen 
gennemføres – situationen kan jo være en 
anden på andre tidspunkter, og jeg har endda 
hørt skoleledere tale om, hvornår på året det 
vil være taktisk bedst at lave trivselsmåling, 

fordi de er optagede af at få gode målinger,” 
siger Helene Ratner, der dog også mener, at 
standardisering i form af digitalisering kan 
få de professionelle til at tænke over deres 
hidtidige praksis på en ny måde. 

”Når lærerne fx skal bruge en digital læ-
ringsplatform til at planlægge undervisnings-
forløb, skal alle udfylde de samme felter, 
men det betyder også, at de bliver nødt til at 
eksplicitere deres planer i stedet for måske 
som hidtil at have dele af dem inde i hovedet 
eller kunne det på rygraden. Men standardi-
sering har selvfølgelig også en slagside, fordi 
det kan betyde, at værdifulde dimensioner 
af den hidtidige praksis går tabt,” siger hun 
og peger så på, at standardiseringen accelere-
res yderligere af det styringsparadigme, der 
præger den offentlige sektor i dag. 

”Organiseringen og styringen af den offent-
lige forvaltning i dag har et enormt fokus på 
output, resultater, sammenligning, bench-
marking og offentliggørelse af, hvordan de 
enkelte institutioner performer. Dette for- 
udsætter fælles standarder for, hvordan det 
skal beskrives og måles,” siger Helene Ratner. 

Standarder for den enkelte 
Standarder er i sagens natur generiske. De 
angiver en fælles måde at gøre tingene på og 
skaber ensartethed på tværs af individuelle 
forskelle. Men samtidig er der ifølge Helene 
Ratner en tendens til at fokusere på den 
enkelte elevs læring, hvilket hun betegner 
som en individfokuseret læringsforståelse. 
Konsekvensen af dette fokus på den enkelte 
elev er ikke blot, at lærerne skal blive endnu 
bedre til at undervisningsdifferentiere. Det 
betyder paradoksalt nok, at der bliver endnu 
mere brug for standarder, så fx de digitale 
systemer og Fælles Mål kan understøtte et 
fokus på den enkeltes læring. 

”Når det er muligt på en læringsplatform 
at vurdere, i hvor høj grad de enkelte elever 
har opfyldt læringsmålene, beror det på et 
kæmpe standardiseringsarbejde. Fokusset 
på hver enkelt elev er også helt tydeligt med 

de nationale test, hvor eleverne netop ikke 
tager den samme test, men hvor en algoritme 
løbende tilpasser testen til elevernes besva-
relser. Vi ser det også med Matematikfessors 
Supertræner og andre digitale læremidler. 
Dette fjerner naturligvis ikke undervisnings-
differentieringen fra lærerens bord, men 
forankrer den i højere grad i computernes 
kunstige intelligens,” siger Helene Ratner. 

For mange standarder? 
Vi kan ikke have en skole uden standarder. 
Men kan der omvendt gå så meget standar-
disering i den, at det ødelægger den levende 
skole? For Helene Ratner er det ikke så meget 
et spørgsmål om antallet af standarder, men 
om hvor tvungne de er, og hvordan de faktisk 
bruges lokalt. 

”De spørgsmål, vi bør stille os selv, er: Hvad 
bliver synligt, og hvad bliver usynligt med 
netop denne standard? Hvordan kan den 
gavne, og hvilken skade kan den gøre? Hvad 
er det for en skole, vi får med den, og hvilke 
værdier bygger den på? Og er det sådan en 
skole, vi gerne vil have?” 

Hun mener, at den nylige debat om trivsels-
målinger illustrerer ambivalensen omkring 
standardisering. Udover dataetiske diskus-
sioner om, hvorvidt forældrene var blevet 
korrekt informeret, rejste den også spørgsmål 
om, hvorvidt man overhovedet kan og bør 
måle trivsel. 

”Her så vi to argumenter: På den ene side 
lød det, at man ikke kan standardisere noget 
så subjektivt og flygtigt som trivsel. Modar-
gumentet lød, at det er positivt med en skole, 
hvor vi ikke kun måler de faglige præstatio-
ner, men også tager trivsel så alvorligt, at vi 
også prøver at måle på det.”  

HELENE RATNER er lektor ved 
DPU, Aarhus Universitet, og er 
tilknyttet afdelingen for Uddannel-
sesvidenskab. Hun forsker i data, 
standarder, uddannelsespolitik og 
-forvaltning. Underviser på DPU’s 
bachelor- og kandidatuddannelse 
i uddannelsesvidenskab og på 
DPU’s masteruddannelse i ledelse 
af uddannelsesinstitutioner.

»På den ene side kan standardiserede målinger hjælpe 
med at prioritere og fokusere indsatser; men på den 

anden side, så er der altid den risiko ved standarder, at de 
får lov til at dominere pædagogikken for meget.«

 Helene Ratner
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