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Forholdet mellem magt og viden i moderne samfund: 
Den sociale og symbolske funktion af (uddannelses-)evalueringer 
 
 
English abstract 
 
Project-title: The relation between power and knowledge in modern society: the 
social and symbolic function of evaluations of education. 
 
So-called expert knowledge is almost automatically produced at almost any area of administration 
when the administration is preparing to take administrative measures. The considerations in 
connection with the investigations are almost always limited to methodological discussions or 
discussions of how the investigations can be carried out most efficiently (i.e. cheapest). However, it is 
never considered whether the investigations altogether can produce the sought-after knowledge, and 
in other words the relevance of the investigations as well as the immediate applicability of the 
recommendations is taken for granted. The recommendations often presuppose a theory-practice 
relation that empirical research can show does not hold, and the aim of the project therefore is 
comparatively to analyze different kinds of evaluations in order to construct their social and symbolic 
function. 
 The project sets out from the report evaluating the training of nurses in Denmark 
(Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen, Undervisningsministeriet 1996a). This report is analyzed 
and is compared to the reports evaluating the training of medical doctors (Evaluering af Den 
lægevidenskabelige Kandidatuddannelse, Undervisningsministeriet 1996b), and of nursing aides. 
(Evaluering af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Erhvervs- og voksenuddannel-
sesgruppen 1996). 
 The theoretical basis of the project is Pierre Bourdieu's theories of the social and symbolic 
role of the educational system in reproducing an essentially arbitrary social order (e.g. Bourdieu & 
Passeron 1992), of the state and the reproduction hereof (e.g. Bourdieu 1996 or 1997), and of the 
relation between theory and practice (e.g. Bourdieu 1977 or 1988, or Petersen 1995 after Durkheim 
1975). 
 Methodically/theoretically the project goes beyond the opposition of a subjectivist vision 
(e.g. existentialistic à la Sartre - an system internal analysis) and an objectivist vision (e.g. 
structuralistic à la Lévi-Strauss - a system external analysis) since both moments are necessary but 
separately insufficient parts of an investigation of social reality (e.g. Bourdieu 1988 or 1994a, or 
Callewaert 1994, 1997 or in press). 
 In order to categorize different theories and methods of evaluation especially related to the 
implied theory of practice, the project will also discuss the implicit and explicit understandings of the 
relation between theory and practice. 
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Resume af projektet 
 
Såkaldt ekspertviden produceres nærmest pr. automatik på snart sagt ethvert 
forvalteligt område når den pågældende forvaltningen forbereder et indgreb. 
Forekommer der diskussioner i forbindelse med undersøgelserne, er det oftest af 
hvilken metode der bør anvendes eller af hvem der mest effektivt (læs: billigst) 
kan producere den efterspurgte ekspertviden. Det diskuteres ikke om 
undersøgelsen overhovedet kan svare på de stillede spørgsmål, og m.a.o. tages 
det for givet at en undersøgelses anbefalinger direkte kan hjælpe til at forbedre 
det undersøgte område. 
 Projektets konkrete udgangspunkt er den ekspertviden som præsenteres 
i rapporten Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen (Undervisningsministeriet 
1996a). I første omgang sammenlignes rapporten med Evaluering af Den 
lægevidenskabelige Kandidatuddannelse (Undervisningsministeriet 1996b) og 
med Evaluering af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Er-
hvervs- og voksenuddannelsesgruppen 1996). 
 Anbefalingerne i de præliminært analyserede evalueringer ser ud til at 
forudsætte et forhold mellem teori og praktik som empiriske undersøgelser kan 
vise ikke holder, og formålet med projektet er derfor komparativt at analysere 
forskellige former for evalueringer m.h.p. at konstruere deres sociale og 
symbolske funktion. 
 Det teoretiske udgangspunkt er Pierre Bourdieus teorier om uddannel-
sessystemets symbolske funktion og rolle i forbindelse med reproduktionen af en 
dybest set vilkårlig social orden (fx Bourdieu & Passeron 1992), om staten og 
statens reproduktion (fx Bourdieu 1996 og 1997), og om forholdet mellem teori 
og praktik (se fx Bourdieu 1977 eller 1988 eller Petersen 1995 efter Durkheim 
1975). 
 Metodisk/teoretisk overskrider projektet modsætningen mellem en 
subjektivistisk vision (fx eksistentialistisk à la Sartre - en systemintern analyse) 
og en objektivistisk vision (fx strukturalistisk à la Lévi-Strauss - en 
system-ekstern analyse), idet begge momenter udgør nødvendige omend ikke 
tilstrækkelige dele af en undersøgelse af en social virkelighed (fx Bourdieu 1988 
og 1994a eller Callewaert 1994, 1997 og in press.). 
 M.h.p. at kategorisere forskellige evalueringsteorier og -metodikker i 
forhold til især deres praktikteoretiske udgangspunkter, diskuteres desuden de 
implicitte og eksplicitte forståelser af især forholdet mellem teori og praktik. 
Desuden perspektiveres resultaterne i forhold til diskussionen af anvendelsen af 
ekspertviden i forvaltningen generelt. 
 
 
Indledning 
 
I august 1996 udkom evalueringsrapporten Evaluering af Sygeplejerskeuddan-
nelsen (Undervisningsministeriet 1996a). Rapporten er udført af Evaluerings-
centeret for Undervisningsministeriet og indeholder dels en analyse af hvordan 
sygeplejerskeuddannelsen fungerer i forhold til formulerede formål, dels en lang 
række anbefalinger til forbedring af uddannelsen. Evalueringen er udført efter 
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Evalueringscenterets sædvanlige regler for gennemførelse af evalueringer, som 
skal sikre mod ensidighed, partiskhed osv. (se fx Evalueringscenteret u.å.). 
Styregruppen der koordinerede og skrev Evaluering af Sygeplejerskeuddannel-
sen, er sammensat så alle de opstillede regler er overholdt, ligesom selve 
evalueringen er udført på en måde så alle de udtrykte retningslinjer er fulgt. 
Imidlertid stemmer anbefalingerne i Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen 
forbløffende nøje overens med allerede formulerede politikker på området; 
politikker formuleret i enighed mellem arbejdsgivere, arbejdstagere, uddannel-
sesplanlæggere, uddannelsesadministratorer osv. (se Undervisningsministeriet 
1992). 
 I artiklen "Resume, analyse og kritik af Evaluering af Sygeplejerske-
uddannelsen" (Nørholm 1997a) diskuteres bl.a. rapportens implicitte ideer om 
forholdet mellem en formel (skole-)uddannelse i sygepleje og opøvelsen af den 
praktiske mestring af sygeplejerskegerningen. Med udgangspunkt hos Bourdieu 
tager jeg rapporten på ordet, idet min egen antagelse er at en evaluering af en 
sygeplejerskeuddannelse burde evaluere i hvilken grad uddannelsen til sygeple-
jerske kvalificerer til funktionen som sygeplejerske. Rapporten sammenholdes 
desuden med empirisk funderede teoretiseringer over forskellige vidensniveauer 
(teoretisk teori, praksisteori, praktisk praktik), repræsenteret ved Émile Durk-
heims og Pierre Bourdieus arbejder (fx Durkheim 1975 og Bourdieu 1977, 1988, 
1994b samt Petersen 1995). Endelig diskuteres rapportens antagelser om 
forholdet mellem teori og praktik i lyset af resultaterne af empiriske studier af 
hvad sygeplejersker i praktikken rent faktisk gør (fx Jørgensen 1993, Larsen 
1994, Madsen 1993, Petersen 1992). 
 I artiklen påviser jeg at der er modstrid mellem evalueringsrapportens 
implicitte ideer om forholdet mellem teori og praktik og det der ved empiriske 
studier kan vises herom. Men i stedet for ud fra det foregående at konstatere at 
evalueringsrapporten tilsyneladende er meningsløs, må den symbolske betydning 
af evalueringsrapporten undersøges (efter Bourdieu & Passeron 1992); det er 
vigtigt at fastholde at hverken rapporten, evalueringen eller uddannelsen er 
absurd, men derimod besidder en logik det er vigtigt at anerkende for at kunne 
forstå hvad der står på spil. Spørgsmålet er derfor ikke: "Hvordan kan dette som 
ser ufornuftigt ud, laves om så det er fornuftigt?", men snarere : "Hvorfor er dette 
fornuftigt, skønt det ser ufornuftigt ud?". Og når det samtidig ser det ud som om 
en evaluering ikke kan se anderledes ud, skal projektet derfor også at belyse 
hvorfor dette er tilfældet. 
 De ovennævnte forudantagelser om at en (skole-)uddannelse kan opøve 
en praktisk mestring er ikke et særkende for Evaluering af Sygeplejerske-
uddannelsen. Det gælder også for såvel Evaluering af Den lægevidenskabelige 
Kandidatuddannelse (Undervisningsministeriet 1996b) som for Evaluering af de 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Erhvervs- og voksen-
uddannelsesgruppen 1996); anbefalingerne er ensartede: Uddannelserne skal 
tilrettelægges så de får et større indhold af 'teori' og en stærkere styring af en 
stedse mere fragmenteret og kontrolleret 'praktik'. Og skønt publikationen 
Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (Sundheds-
uddannelsesrådet 1997, analyseret og diskuteret i Nørholm 1999) på flere 
punkter omgår anbefalingerne i Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen (fx ved 
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at foreslå en sammenlægning af fem mellemlange videregående sundheds-
uddannelser), reproduceres forståelsen af at 'teori' er grund for praktikken. 
 I øvrigt ses antagelsen om teori som grund for praktik afspejlet og 
gentaget stort set overalt i såvel det formaliserede som det uformelle uddannel-
sessystem (se fx Bourdieu & Passeron 1992 og Wacquant 1996). Dvs. at for at 
afdække hvilken funktion en evaluering opfylder, kan endnu et spørgsmål være: 
"Hvilke sociale, materielle, historiske osv. omstændigheder betinger at en 
evaluering udføres på en sådan måde at der genereres den samme type svar og 
anbefalinger, som bl.a. implicerer ideologisk betingede ideer om fx forholdet 
mellem teori og praktik?" 
 
 
Tilblivelseshistorien for Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen 
 
Gennemgang af forskellige dokumenter fra forskellige konferencer og møder (fx 
Undervisningsministeriet 1991 og 1992, Evalueringscenteret 1995 og u.å. samt 
Sundhedsministeriet 1995) og efterfølgende diskussioner af Evaluering af 
Sygeplejerskeuddannelsen (fx Sundhedsuddannelsesrådet 1996 og Sygehuskom-
missionen 1997, samt i diverse sygeplejefaglige blade) viser hvordan de 
konklusioner og anbefalinger der præsenteres i Evaluering af Sygeplejerske-
uddannelsen, stemmer overens med de politiske mål der allerede i 1991 (og 
sandsynligvis tidligere) i enighed mellem de implicerede parter blev sat for 
udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen. Parter som ellers traditionelt tildeles 
modstridende interesser, er enedes om anbefalinger som Evaluering af Sygeple-
jerskeuddannelsen efterfølgende ligner en sanktionering af. Sammenfaldet 
skyldes næppe hverken beregning eller mangel på indsigt. Snarere er det de 
implicitte foprudsætninger for evalueringens kommissorium som betinger at 
svarene ser ud som de gør, og det er snarere evalueringens sociale eller 
symbolske funktion der betinger at en reel indsigt i forholdene næppe er i nogen 
af de implicerede parters interesse, eller rettere som betinger at en konsistent 
indsigt i forholdene næppe er i repræsentanternes interesse - se også herunder. 
 
 
Modstridende interesser? 
 
Ud fra det foregående ser det desuden ud som om at hvor man ellers ville 
forvente modstridende interesser - fx arbejdsgivere versus arbejdstagere, 
sygeplejeskolernes undervisere versus deres rektorer, sygeplejeskolernes 
undervisere versus de studerende, hos de forskellige implicerede organisationer 
osv. - er de ekspliciterede og implicitte erkendelsesinteresser snarere nærmest 
sammenfaldende. I det mindste hvad angår de repræsentanter der angiveligt taler 
på vegne af de pågældende grupper: Det ser ud som om alle de implicerede 
gruppers repræsentanter ser en fordel for gruppen som sådan i en 'teoretisering' 
eller 'akademisering' af uddannelserne på sundhedsområdet. Imidlertid forholder 
det sig snarere sådan at en 'teoretisering' eller 'akademisering' (som i øvrigt aldrig 
er tænkt at skulle indeholde decideret teoretisk teoretiske overvejelser) først og 
fremmest vil være til fordel for repræsentanterne, som qua repræsentanter 
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besidder magten til at tale på gruppens vegne, men som qua repræsentanter 
sandsynligvis er del af en privilegeret elite, og derfor ikke kan anses for i praksis 
at repræsentere gruppen (fx Bourdieu & Passeron 1992). Dermed forholder det 
sig snarere sådan at der inden for de nævnte grupper - fx gruppen af 
sygeplejersker - findes modstridende interesser i den 'teoretisering' eller 
'akademisering' af sygeplejerskeuddannelsen der lægges op til i fx Evaluering af 
Sygeplejerskeuddannelsen. Dermed sætter projektet også spørgsmålstegn ved en 
kritisk teori-inspireret ide om især frigørelse gennem uddannelse (fx Habermas 
1996) som sandsynligvis bedre kan forstås som en filosofisk funderet illusion der 
forstærker og cementerer et eksisterende magtforhold, end som en teori der kan 
medvirke til at udligne sociale forskelle. Det var ellers det sidste der var tanken. 
 Anerkender man at hverken teoretisk teori eller praksisteori kan antages 
at være grund for praktisk mestring, understreges det at den symbolske betydning 
af 'teoretiseringen' eller 'akademiseringen' må være større end interessen i at øge 
en teoretisk indsigt. Dvs. at det snarere forholder sig sådan at den måde hvorpå 
inddelingen af interessegrupper er foretaget, ikke er adækvat så længe 
inddelingen udelukkende tager udgangspunkt administrative grænser; så længe 
det umiddelbare anvendes som udgangspunkt, risikerer man at en undersøgelse 
af interesseforholdene kun bekræfter fordomme. Der er m.a.o. snarere tale om at 
en global modsætning mellem behersker og behersket genfindes inden for enhver 
af grupperne end at der er modsætning mellem grupperne, og det er snarere 
sådan at der inden for de nævnte grupper optræder der homologe 
modsætningsforhold mellem beherskede hhv. beherskere, end mellem grupperne. 
Og det forholder sig snarere sådan at de indgåede aftaler tilgodeser beherskernes 
interesser på bekostning af de beherskede. Imidlertid er miskendelsen af disse 
forhold en betingelse for at illusionen kan opretholdes så massivt på alle 
niveauer. 
 Ph.D.-projektet skal derfor også undersøge interessemodsætningerne 
inden for henholdsvis mellem de grupper som traditionelt tildeles modstridende 
interesser, men som ikke desto mindre er enedes om den politik der kommer til 
udtryk i anbefalingerne i fx Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen. 
 
 
Den sociale funktion af evalueringer 
 
Efter i en præliminær analyse af Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen at have 
afdækket og diskuteret forskellige implicitte ideer, skal evalueringerne og deres 
sociale og symbolske funktion konstrueres i en samfundsmæssig sammenhæng. 
Denne funktion skal konstrueres imod de umiddelbare forestillinger om 
funktionen sådan som de udtrykkes i fx evalueringernes kommissorier, og imod 
en umiddelbar opfattelse af at evalueringerne er absurde fordi de er i modstrid 
med sig selv. Når evalueringerne findes, og når der planlægges med 
udgangspunkt heri, må det anerkendes at de besidder en logik; det er ikke 
tilstrækkeligt blot at karakterisere dem som ulogiske eller irrationelle. Opgaven 
bliver dermed at konstruere denne logik m.h.p. at opnå en indsigt i hvad der står 
på spil på området. 
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 Analysen konfronterer dermed et erklæret mål (en subjektivistisk, 
fænomenologisk vision) med afdækningen af en modstrid (en objektivistisk, 
strukturalistisk vision). Overskridelsen af disse to positioner udgør imidlertid et 
nødvendig moment i en analyse for at kunne (re)konstruere evalueringernes 
samfundsmæssige funktion imod de to positioner (fx Bourdieu 1988 eller 
1994a). Kun ved at overskride modsætningen mellem at opfatte evalueringernes 
anbefalinger som resultatet af ond vilje eller som udtryk for manglende indsigt 
kan bidrage ikke alene til en større indsigt hvad angår evalueringer, men i det 
hele taget. 
 
 
Diskussion af evalueringsteorier 
 
Det er ikke indlysende at alene Bourdieus teorier kan gøre rede for den sociale 
funktion af evalueringer, bl.a. fordi Bourdieu ikke har beskæftiget sig med 
evalueringer som sådan. Så skønt det teoretiske udgangspunkt er i Bourdieus 
teorier, er det derfor også nødvendigt dels at konfrontere allerede eksisterende 
teorier om evalueringer og evalueringsforskning med anvendelsen af Bourdieus 
teorier, dels at analysere de pågældende teorier, især hvad angår deres implicitte 
eller eksplicitte praktikteorier. 
 En del evalueringsteorier og evalueringsforskning beskæftiger sig med 
hvordan evalueringer bør foretages m.h.p. at forbedre enten evalueringerne selv 
eller det der evalueres. Denne forskning er foreskrivende eller formålsrationel, 
og kan derfor næppe give svar på spørgsmål om de sociale betingelser hvorunder 
evalueringerne foretages, dvs. om evalueringernes mulighedsbetingelser; de 
eksisterende (vilkårlige) sociale forhold tages implicit for givet, ligesom det er 
kendetegnende at det tages for givet at teori er grund for praktik. Projektet skal 
derfor også afdække og analysere disse forsorståelser, også af forskningens rolle 
i forbindelse med planlægningen, og projektet skal desuden gruppere/inddele 
evalueringsforskningen/-teorierne i forskellige evt. modstridende retninger - fx 
metoder som er teknokratiske, etnometodologiske, participant 
observation-inspirerede osv. Nedenstående liste indeholder henvisninger til noget 
af den litteratur som især beskæftiger sig med evalueringsforskning 
og -metodikker: Adamsen et al. (1986), Albæk (1988, 1993, 1995, 1996, 1997), 
Eliason & Nygren (1980), Elzinga (1981), Franke-Wiberg & Lundgren (1980), 
Guba & Lincoln (1989), Gunnarson (1990), Hansen (1991a og b), Hansson 
(1993), Haug (1990), Rebbien (1996), Rieper (1996), Thune (1996 og u.å.), 
Vedung (1991), Wad (1994), Weber (ed. 1993) osv. 
 
 
Perspektiver 
 
Meget tyder på at Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen er et eksempel på 
hvordan en evaluering anvendes som et redskab til reproduktion af en bestemt 
vilkårlig samfundsorden, i langt højere grad end det der fra næsten alle sider 
anføres, nemlig som et redskab til forbedring af sygeplejerskeuddannelsen. Der 
er også meget der tyder på at dette forhold gør sig gældende for evalueringer 
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generelt. Sammenlignes implikationerne af især forholdet mellem 
(skole-)undervisning og opøvelsen af en relevant praktisk mestring, dvs. mellem 
teori og praktik i Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen med de tilsvarende 
forhold i Evaluering af Den lægevidenskabelige Kandidatuddannelse og i 
Evaluering af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, viser det sig at 
Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen ikke er enestående, og at de tre 
rapporter sandsynligvis har samme sociale funktion. Og dermed tyder meget på 
at de tre evalueringer er generelle eksempler på hvordan evalueringer som sådan 
må tages i ed før implementeringen af de forvaltningstiltag en forvaltning i en vis 
forstand allerede på forhånd havde 'valgt'. Tiltagene havde dog næppe kunnet 
implementeres uden evalueringerne, dvs. at skønt evalueringerne forekommer 
som symboler, er de ikke desto mindre 'nødvendige', dvs. socialt eller symbolsk 
nødvendige. Og skønt også tiltagene forekommer 'nødvendige', må de begrundes 
i analyser der må udføres på en sådan måde at de opnår et skær af noget absolut, 
så de kan fremstå som absolut nødvendige, uanset at "nødvendig" også i denne 
forbindelse må forstås som socialt eller symbolsk nødvendig. Problemstillingen 
er desuden analyseret og diskuteret i forbindelse med forskning og udvikling 
(R&D) på miljøområdet (Nørholm pro manuscripto). 
 På denne måde trækker projektet paralleller til enhver form for 
evaluering og i det hele taget til enhver form for ekspertviden, hvad enten det 
drejer sig om uddannelsesevalueringer, om evalueringer af internationale 
bistands- eller udviklingsprojekter, om andre former for evalueringer, udred-
ningsopgaver, risikovurderinger eller om de mangfoldige undersøgelser af 
enhver slags der mere og mere per automatik går forud for forskellige forvalt-
ningers forskellige beslutninger. 
 Projektet får dermed et generelt perspektiv i og med at der trækkes 
paralleller til en forvaltning som tilsyneladende legitimeres i undersøgelser som 
bygger på ideer. Projektet får dermed også generelle perspektiver m.h.t. 
forståelsen af et moderne samfunds reproduktionsmekanismer, hvordan disse 
mekanismer fungerer på alle niveauer i samfundet og for forståelsen af mis-
kendelsen heraf. 
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