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Målinger og indikatorer  
New Public Management, NPM, er som styringslogik anvendt til modernisering af den offentlige sektor i 
Danmark, herunder som en af flere tilgange til styring af de gymnasiale uddannelser. Midlerne er bl.a. min-
dre politisk detaljestyring, markedsorientering og individuel belønningsstruktur. GL tager afstand fra NPM-
styringslogikken, herunder brug af målinger og data til økonomiske effektiviseringer, dokumentation, kon-
trol og konkurrenceudsættelse. Det kan være relevant at opstille kvalitetsmål for at fastholde fokus og for 
at udvikle kvaliteten i uddannelserne. Men målinger kan føre til overdrevet fokus på målet i sig selv, frem 
for den kvalitet, man ønsker at måle. På samme måde risikerer man, at fokus flyttes væk fra det, man ikke 
måler, fx det svært målbare, samt at resurser bruges på kontrol og dokumentation frem for på at gøre et 
godt stykke arbejde.  

Der er bred politisk enighed om at opsætte mål og målbare indikatorer for de forskellige uddannelsesom-
råder. Det er dog ikke nyt, at gymnasiesektoren er målstyret, ligesom det ikke er nyt, at der føres tilsyn på 
baggrund af en række kvalitetsindikatorer, idet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling pt. fører 
tilsyn på de gymnasiale uddannelser på baggrund af eksamensresultater, overgang til videregående uddan-
nelse, frafald og løfteevne (socioøkonomisk reference). GL arbejder for at kvalificere tilsynet og minimere 
skadevirkninger, bl.a. ved at drøfte valget af indikatorer, kvalificere valget af indikatorer ved at opstille rele-
vante indikatorer, samt arbejde for at mål, indikatorer og data anvendes så fornuftigt som muligt. 

GL’s politik 
Målinger må ikke være et mål i sig selv. Kvalitetsmål kan være et redskab til dialog i udviklingen og sikringen 
af kvaliteten i de gymnasiale uddannelser. Væsentligste dele af gymnasieuddannelsernes formål kan ikke 
måles, herunder det alment dannende formål. Udformning af mål kan være et af flere midler til at forbedre 
kerneydelsen, forudsat at kvalitetsmål og eventuelle målinger bruges som et afsæt til dialog og udvikling. 

Anvendelse af mål og data må ikke føre til, at mennesker eller skoler gøres ansvarlige for resultater, der 
skyldes utilstrækkelige rammer og vilkår. Data bør ikke stå alene som argument for beslutninger. Ligesom 
det er afgørende, at hvis mål og data anvendes, sker det for at styrke elevernes læring.  

For GL er det afgørende, at hvis der anvendes mål, sker det for at understøtte, at den enkelte skole får de 
bedste muligheder for at løfte eleverne, at man i sektoren er enige om, hvilke kvalitetsmål der er relevante, 
og hvordan målene anvendes, samt at der ikke knyttes økonomi eller ranglister for skoler eller enkeltperso-
ner til kvalitetsmål. Målinger og offentlige ranglister skaber et overdrevet fokus på måltal, så det i højere 
grad er kvalitetsindikatoren, frem for kvaliteten, der prioriteres. Målinger bør derfor bruges som dialogred-
skaber internt på skolen. Benchmarks kan være nyttige, men bør være anonyme. Mål og anvendelse af in-
dikatorer og data bør diskuteres i fora som bestyrelser, SU, pædagogisk råd og elevrådet med udgangs-
punkt i, hvorledes kvaliteten på skolen kan styrkes. GL ser målinger af kvalitetsindikatorer som et middel til 
forbedringer af kerneydelsen og således som et procesværktøj, ikke et slutprodukt. Mål for sektoren bør 
være bredt funderet politisk og udarbejdet i gensidig tillid og samarbejde i sektoren for at skabe stabilitet 
og fælles ejerskab. 
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GL bakker op om en national standard i de gymnasiale uddannelser og anerkender, at et dialogbaseret til-
syn på baggrund af kvalitetsindikatorer kan være et led i den indsats. GL foreslår, at følgende indikatorer 
kan indgå i Undervisningsministeriets dialog om kvalitet med den enkelte skole: 
 

• Professionel kapital - fordi forskning viser, at en høj grad af tillid og samarbejde fremmer kvaliteten 
i kerneydelsen. 

• Lærer-elevratio - så det sikres, at der fastholdes en kvalitet og nærhed i undervisningen. 
• Andel af lærere med faglig og pædagogisk kompetence, herunder andel planlagte undervisningsti-

mer med kompetencedækning for at sikre kvalitet og højt fagligt niveau i undervisningen. 
• Anvendelsesgrad af undervisningstaxameteret – så det sikres, at størst mulig andel af bevillingerne 

bruges på kerneydelsen. 
• Elevernes vurdering af egen motivation, læringsmiljø og -udbytte samt trivsel. 
• Elevernes tid med lærerne – den enkelte elev skal have den nødvendige lærerstøtte 
• Antal gennemsnitlige dage til kompetenceudvikling pr. lærer. 

  
På den enkelte skole kan kvalitativ og kvantitativ viden om elevernes læring anvendes formativt og i dialog 
til at udvikle undervisningen, men skal ikke bruges til kontrol af lærerne eller pisk-og-gulerod. Pædagogiske, 
faglige og didaktiske beslutninger skal hvile på en høj professionel kapital samt inddrage lærernes professi-
onelle, faglige råderum og samarbejde mellem ledelse og lærere og kan eventuelt understøttes af data. 
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