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 “Att utveckla en självförändrande skola i ett tidligare så centraltstyrt system som 

det svenska är ungefär som att införa marknadsekonomi i Sovjetunionen. Det 

räcker inte med perestrojka – det viktigaste är glasnost! Perestrojka – det nya 

ansvarssystemet – har vi redan, men att utveckla den nya andan – glasnost – 

kommer att ta lång tid och kräva mycket tålamod”.  (Torsten Madsén)  

   - måske gælder disse tanker også for Danmark. 

 



1.  Krav til nutidens gymnasium 

1.1 Markedsorientering, kvalitetsudvikling og decentralisering 

   Informationssamfundet og videnseksplosionen har de sidste årtier brudt skolesystemets tra-

ditionelle monopol på viden. Globaliseringen, videnssamfundet og krav om fortsat økonomisk 

vækst har ført til ændrede forhold på arbejdsmarkedet og gjort uddannelse og viden, human 

kapital, til en konkurrenceparameter. Dette har medført krav fra aftagerne om, at skolesyste-

met ud over solid faglig viden og færdigheder også bidrager til udvikling af faglige og person-

lige kompetencer1. Demokratiseringen har desuden ført til et generelt krav om øget brugerind-

flydelse i forhold til offentlige ydelser. For gymnasieskolen har ændringer i samfundet med-

ført, at den hidtidige balance mellem stat, marked og civilt samfund er blevet forskudt til mar-

keds- og civilsamfundsvektorernes fordel2.  

   Væksten i de offentlige udgifter har samtidig i mange vestlige lande ført til et krav om ef-

fektivisering og professionalisering af den offentlige sektor. Med inspiration fra organisati-

onsteorien har ønsket om effektivisering i en række lande ført til reformforslag inden for of-

fentlige organisationer, herunder skolesystemet, i retning af øget decentralisering. Målet med 

decentraliseringen er at forbedre effektiviteten vha. øget konkurrence og selvforvaltning3.  

   Som første skridt i retning af øget decentralisering overgik driften af gymnasieskoler i 1988 

til amterne. Undervisningsministeriet står fortsat for de overordnede målformuleringer, og de 

nationalt fastsatte prøver fungerer som garanter for en fælles national standard, men overgan-

gen til amtslig drift har betydet, at den tidligere regelstyring op gennem 90’erne delvist er 

blevet afløst af amtslig mål- og rammestyring. 

   Regeringens forslag til en reform af gymnasieskolen år 2005 lægger med krav om output-

styring op til en yderligere decentralisering. En række outputindikatorer skal synliggøre de 

enkelte skolers kvalitet for interessenterne samt danne basis for selvevaluering og sikre kvali-

                                                 
1 Kompetence er en flydende betegner og bruges ofte forskelligt i forskellige sammenhænge. Jeg henviser her til 
DeSeCos definition: ”Evnen til at møde krav af en høj kompleksitet, omfattende såvel viden, færdigheder, stra-
tegier og rutiner som egnede følelse og holdninger samt effektiv selvstyring af disse komponenter og som er 
muligt at lære”, NKR s. 5. En udførlig behandling af kompetencebegrebet findes bla. i min opgave på modul 4. 
Kompetencekravet er fælles for OECD-landene. Langt de fleste lande har i 90’erne nedsat nationale kompeten-
ceråd, hvis opgave på sigt er at kortlægge befolkningernes ”menneskelige kompetencer” med den hensigt at 
opstille et sammenligningsgrundlag for medlemslandenes kompetenceudvikling. Oplysningerne kan bla. bruges 
som styringsredskab for indsatsområder på uddannelsesområdet (NKR2 s. 1 ff.). Arbejdet har bla. ført til PISA-
projektet, som vha. en række indikatorer forsøger at kortlægge kompetenceniveauet på ungdomsuddannelsesom-
rådet blandt 15-årige. 
2 Kurt Klaudi Klausen: ”Offentlig organisation, strategi og ledelse” og Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann: ”De 
ungdomsgymnasiale læringskulturer”. Forfatterne beskæftiger sig især med skoler som offentlige organisationer.   
3 Dalin: ”Skoleudvikling. Teorier for forandring” s. 111 ff. og kap. 5.  
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tetsudviklingen på den enkelte skole4. Reformen stiller kort fortalt ændrede og øgede krav til 

fagligheden og om kompetenceudvikling hos såvel elever som lærere samt kvalitetsudvikling 

i organisationen5.  

   Kravene til nutidens gymnasium sættes altså i høj grad af andre end af gymnasierne selv – 

og ikke mindst af arbejdsmarkedet og politisk. 

 

1.2 Et nyt faglighedsbegreb og krav om organisationsudvikling 

   Kravene om øget markedsorientering og kompetenceudvikling har sat spørgsmålstegn ved, 

hvordan gymnasiet fremover bedst varetager sin dannelses- og studieforberedende funktion 

og har dermed anfægtet gymnasiets traditionelle faglighedsbegreb6. 

   Også nyere uddannelsesforskning har stillet spørgsmålstegn ved den traditionelle læringsop-

fattelse og dermed faglighedsforståelsen. Især konstruktivistiske teorier, men også teorier om 

læring i praksisfællesskaber har udfordret skolens traditionelle formidling af forskningsbase-

ret viden og stillet krav om bla. mere tværfaglig og projektorienteret undervisning og dermed 

krav om strukturelle ændringer i undervisningssektoren7.   

   Uddannelsesredegørelse 2000 havde derfor naturligt faglighed som tema. 

Redegørelsen rummer en række betragtninger over, hvad man kan forstå ved begreberne fag 

og faglighed, og hvilke forventninger man fremover kan stille til faglighed. Det faglighedsbe-

greb, der ønskes, karakteriseres bla. som mesterens, ekspertens, og er som sådan tværfagligt 

og rummer begrebet kompetence. Faglighed består iflg. redegørelsen både af: ”viden, kund-

skaber, færdigheder og holdninger”8. I forbindelse med ny faglighed tales der om ”adaptiv 

faglighed”, hvor lærings- og dannelsesaspektet betones9. Et centralt problem i forbindelse 

med ny faglighed er at finde balancen mellem bredden og dybden, vægtningen af fag-

faglighed overfor tvær- og projektfaglighed. Redegørelsen peger derfor på vigtigheden af, at 

de enkelte fag definerer en kernefaglighed, der er dynamisk og udtryk for et didaktisk princip, 

                                                 
4 ”Bedre uddannelse. Handlingsplan”, Regeringen, juni 2002, s. 15.   
5 ”Bedre uddannelse. Handlingsplan” og ”De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til folketinget”, jan. 2003. 
6 Faglighed defineres i Uddannelsesredegørelse 2000 som: ”udtryk for den værdsættelse og dyrkelse af faget, 
som ”fagfolket” (…) er optaget af”. Uddannelsesredegørelse 2000 s. 20. Om det traditionelle faglighedsbegreb 
hedder det bla: ”fagets opbygning bestod i et forløb med emner og temaer, som læreren/underviseren skulle 
varetage gennem sin undervisning, og hvor læseplanen kunne betragtes som udlægningen af og sammenhæng 
mellem disse temaer”. Uddannelsesredegørelse 2000 s. 53.   
7 Jens Rasmussen: ”Socialisering og læring i det refleksivt moderne”, kap. 7, og Per Dalin: ”Skoleudvikling. 
Teorier for forandring” kap. 1 
8 ”Uddannelsesredegørelse 2000”, UVM, s. 24. 
9 Ibid. s. 53. Om ”adaptiv faglighed” hedder det, at der skal ske en ændring fra ”” hvad en lærer skal undervise 
i”, til ”hvad en elev eller studerende skal lære””.  
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der kan tilgodese de komplekse hensyn10. Faglighedsbegrebet bliver dermed knyttet sammen 

med både indhold, arbejdsformer og kompetencer frem for blot indholdsbeskrivelser (core 

curriculum).   

   I forlængelse af Uddannelsesredegørelsen nedsatte uddannelsesstyrelsen 4 arbejdsgrupper, 

der som en væsentlig del af deres kommissorium skal:      
”Sikre en systematisk gennemtænkning af det centrale indhold i vore uddannelser og fag, af centrale kundskabs- 

og færdighedsområder og kernefaglighed samt at få afgrænset de kompetencer uddannelsessystemet skal udvik-

le”.11      

Foreløbig foreligger der rapporter fra arbejdsgrupperne i matematik, dansk og sprogfagene. 

Det er karakteristisk for rapporterne i matematik og dansk, at de frem for indholdsbeskrivelser 

begge anbefaler mål- og kompetencebeskrivelser – for mig at se bla. ud fra to overordnede 

hensyn: det gør det muligt at anskue fagene på langs i uddannelsessystemet og skabe progres-

sion ved at opstille mindstekrav i forbindelse med de enkelte niveauer, og faglighedsopfattel-

sen forskydes mod elevernes læringsudbytte og dermed arbejdsformer12. 

   Som konsekvens af omgivelsernes ændrede krav til ungdomsuddannelser og uddannelses-

forskningens anbefalinger har den forrige regering med ”Udviklingsprogrammet for fremti-

dens ungdomsuddannelser” i 1999 desuden opstillet en række indsatsområder for forsøgs- og 

udviklingsarbejder på ungdomsuddannelsesområdet13. Udviklingsarbejdet på det almengym-

nasiale område er netop evalueret, og iflg. evalueringsgruppen bygger Udviklingsprogrammet 

både på en omfattende ”vision om pædagogisk fornyelse” og ”om sammenhængen mellem 

organisationens dele”. Det hedder bla. herom: 
”Vægten lægges på udvikling af nye undervisningsformer og varierede arbejdsformer – og dermed på en udvik-
ling af såvel lærer- som elevrollen” og ”En ændret elevrolle kræver ændrede lærerroller, som igen forbinder sig 
med en ændret organisationskultur. Der lægges således vægt på, at forudsætningen for den faglige og pædagogi-
ske fornyelse er lærerudvikling, lederudvikling og skoleudvikling14. 

                                                 
10 Mht. det didaktiske princip tages der udgangspunkt i Wolfgang Klafkis krav om, at almentdannende uddannel-
se skal være kategorial, eksemplarisk og omhandle aktuelle nøgleproblemer. Uddannelsesredegørelse 2000, s. 73 
ff. og 92 ff.  
11 UVM: Fremtidens danskfag, bd. 1 s. 309. De 4 arbejdsgrupper er: Kompetence og matematiklæring, Fremti-
dens danskfag, Fremtidens sprogfag og Fremtidens naturfaglige uddannelser. Arbejdsgruppernes kommissorium 
har i øvrigt været forskellige, bestående af en række spørgsmål til besvarelse.  
12 Mogens Niss: ”Kompetencer og uddannelsesbeskrivelse” i Uddannelse nr. 9, 1999, samt  UVM: ”Fremtidens 
danskfag”, 2003. Rapporterne er meget omfattende. Fremtidens danskfag omhandler således alle sider af dansk-
faget på langs i systemet. Resultater er sammenfattet i 4 generelle anbefalinger og 14 bud samt en masterplan for 
hvert af fagenes delområder.           
13 Indsatsområderne for det almene gymnasium er: undervisningens organisering, faglig udvikling og fordybelse, 
samspillet mellem fagene, nye evaluerings-, prøve og eksamensformer, overgang fra grundskolen til gymnasiet, 
overgang til videregående uddannelser og kompetenceudvikling. Udviklingsprogrammet s. 20 ff.  
I tilknytning til udviklingsprogrammet er der udkommet en lang række publikationer omhandlende fx kernefag-
lighed, projektarbejde, samspil mellem fagene mfl. UVM hæfte 1 – 36, 2000 – 2003.  
14 ”Udviklingstendenser i det almene gymnasium”, Hæfte 36 a, s. 7 ff.  
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 I rapporten konkluderes det bla., at: 
 
 ”Kompetence-diskussionerne har ikke blot en ideologisk og lærings-strategisk side, men må også afklares i et 
organisations-strukturelt perspektiv. Når man opererer med strategier, som knytter forbindelser mellem meta-
læring og faglige aktiviteter, konfronteres man i praksis med en række af den løst koblede organisations grund-
problemer (…) Hvordan kan lærerne forpligtes til at følge op på kurser i generel kompetenceudvikling? Sådanne 
tiltag kræver strukturelle rammer – men de kræver, som vi har vist i det foregående, i høj grad også afklaring i 
forhold til skolens og lærernes funktion mellem uddannelse og opdragelse”15   
 

Rapporten konkluderer med andre ord, at to vigtige forudsætninger for, at gymnasiet kan ho-

norere kravene om kompetenceudvikling hos eleverne, er, at der sker ændringer i gymnasiet 

af både strukturel og kulturel art. Gymnasiet må ændres til en mere fast koblet organisation 

med mere præcise, fælles mål og kulturelle fællesskaber – organisationen må ””genopfinde” 

fællesskabet og samarbejdet som noget villet og ønsket”16.  

 

1.3 Gymnasiereformen 200517

   Den 28. maj 2003 vedtog folketinget en gymnasiereform gældende fra 200518. Dette er sket 

midt i mit arbejde med afhandlingen. Den endelige udformning af reformen synes imidlertid 

ikke at indebære grundlæggende ændringer i forhold til regeringens tidligere udspil mht. 

struktur, hvorfor jeg har valgt ikke at inddrage den i afhandlingen. Regeringens udspil til re-

form 2005 bygger på mange af de tanker om et nyt faglighedsbegreb og krav om kvalitets- og 

organisationsudvikling, jeg har skitseret ovenfor. Iflg. ”Bedre uddannelse” er regeringens ho-

vedsigte kort fortalt at opnå øget: ”faglighed, fleksibilitet, innovation, frit valg og outputsty-

ring”19. Jeg vælger her at fokusere på reformens krav om ny og mere faglighed, ændrede ar-

bejdsformer og kvalitets- og organisationsudvikling. Jeg medtager således fx ikke krav om 

øget fleksibilitet, frie valg og et mere naturvidenskabeligt dannelsessigte.  

   Om målsætningen siges det bla., at ”de danske uddannelsestilbud skal stå mål med de bed-

ste i verden, også når der gennemføres evalueringer på tværs af landene”. Formålet er stadig 

”at være almendannende og studieforberedende”, men målet med reformen er at ”forbedre de 

                                                 
15 ”Udviklingstendenser i det almene gymnasium ”, Hæfte 36 b s. 50.   
16 Ibid. s. 62. 
17 Mht. fremstillingen af tankerne bag reformen bygger jeg især på regeringens handlingsplan år 2002 ”Bedre 
uddannelse. Handlingsplan” og Undervisningsministeriets skrift ”De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til 
folketinget”, 2003.  
Også fx Amtsrådsforeningen, GL og Rektorforeningen har givet deres bud på en reform. Disse bud er bestemt 
ikke uinteressante mht. den endelige udmøntning af reformen, men da mit hovedsigte ikke er at diskutere refor-
men eller dens tilblivelse har jeg af  pladsmæssige hensyn ikke medtaget disse forslag.       
18 ”Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen….” www.uvm.dk 
19 ”Bedre uddannelse. Handlingsplan”, s. 7 – 17.   
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unges reelle studiekompetence”20. Reformen skal derfor præges af: ”Vægt på samspil mellem 

fag (faglighed frem for fag)”, ”Vægt på fordybelse”, ”Målstyring frem for indholdsstyring” og 

”Progression i arbejds- og prøveformer med henblik på øget studiekompetence”. Linjedelin-

gen ophæves, og der indføres en kort fælles indledende periode før valg af endelig fagsam-

mensætning (linjer/fagpakker)21.  

   Om faglighed siges det bla., at ”der skal være sammenhæng og progression i de faglige krav 

på langs i systemet”, og ”at de grundlæggende kompetencer (almene, sociale, kulturelle og 

personlige) skal (…) udvikles”. Der tales endvidere om: ”dynamisk faglighed”, ”tydelige mål-

formuleringer” og ”tydelige kriterier for vurdering af målopfyldelsen”22. Mht. faglighed synes 

reformudspillet på en gang med målstyring at lægge op til øgede frihedsgrader mht. indhold 

og metoder til at udvikle kompetencer hos eleverne, samtidig med at der stilles mere præcise 

krav til kontrol. Decentraliseringen synes på den måde at blive kombineret med en ny form 

for centralisme i form af kontrol.   

   Kravene om kvalitets- og organisationsudvikling hænger sammen med reformens krav om 

outputstyring. Om outputstyring hedder det bla., at en række indikatorer skal tilvejebringe 

relevant information” for at skabe basis for ”aktiv inddragelse af interessenters vurdering af 

den kvalitet og de resultater, institutionerne yder”23. ”Undervisningens kvalitet og udviklingen 

i det faglige niveau skal dokumenteres via prøver og eksamener, som matcher de opstillede 

mål, og som synliggør den enkelte studerendes udbytte af undervisningen”. Styringskonceptet 

skal ændres til et ”udviklingsorienteret styringskoncept med afsæt i principper om selvevalue-

ring og baseret på krav til institutionens samlede kvalitetsarbejde”. Regelstyringen skal aflø-

ses af et ”mere resultatorienteret tilsyn”. I den forbindelse skal den enkelte institution have 

”større ansvar for og friere rammer til at nå målene og dokumentere målopfyldelsen”. Dette 

vil kræve en ”særlig indsats af ledelsen, der må igangsætte og understøtte udviklingsforløb og 

udøve synlig ledelse – også på lønområdet”. Reformen lægger altså også på organisationsni-

veau op til flere frihedsgrader decentralt, men lægger samtidig op til øget kontrol, konkur- 

rence og kvalitetsudvikling i organisationen.  

   I ”De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til Folketinget” har undervisningsministeriet i 

jan. 2003 konkretiseret regeringens forslag i et strukturforslag til udmøntningen af handlings-

                                                 
20 ”Bedre uddannelse: Handlingsplan”, s. 22 ff. 
21 Ibid. I den endelige reform kaldes dette studieretninger. 
22 Ibid. s. 10 ff. 
23 Ibid. s. 15 ff. 
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planen. Afhandlingens begrænsede sidetal tillader ikke en detaljeret gennemgang,  men de 

væsentligste punkter, der omhandler faglighed og organisationsudvikling, er: ”Uddannelsen 

opdeles i et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2 ½ år”. ”Fagene fornyes ind-

holdsmæssigt med vægt på mål for faglig viden og færdigheder”. ”Der sikres variation og 

progression i arbejds-, tilrettelæggelses- og prøveformer gennem hele forløbet”. ”Der lægges 

øget vægt på fordybelse og samspil mellem fagene”, bla. ved indførelse af tid til ”almen stu-

dieforberedelse”, der rummer krav om tværfagligt samarbejde og såvel faglige som tværfagli-

ge projekter24 .  

   Regeringens bud på en gymnasiereform er ikke det eneste, der foreligger. Også fx GL, 

Amtsrådsforeningen og Rektorforeningen har udarbejdet forslag25. Jeg vælger imidlertid her 

at tage udgangspunkt i regeringens forslag, da de øvrige forslag ikke grundlæggende afviger  

mht. kommende den struktur. Hvordan output-styringen skal udmøntes, foreligger der endnu 

ikke noget præcist om, hvorfor jeg ikke inddrager denne del af reformen i min afhandling.           

 

1.4 Reformens krav om ændret praksis og nogle mulige problemområder 

   Forudsat reformen ligner det forslag, der foreligger, hvilke konkrete ændringer vil reformen 

så stille krav om i forbindelse med den enkelte lærers undervisning? Den nedenstående liste er 

ikke udtømmende, men i hvert fald vil reformen betyde, at: 

• undervisningen overordnet skal planlægges i forhold til klare mål for faglighed  

• undervisningen skal evalueres ud fra klare kriterier for målopfyldelse og progression 

• målopfyldelsen skal evalueres såvel internt som eksternt 

• der skal opstilles nye mål ud fra løbende evaluering 

• undervisningen på grundforløbet skal koordineres inden for de obligatoriske fag 

• der skal være mere samarbejde på tværs af fag 

• en del af arbejdet skal være projektarbejde 

• der skal anvendes flere varierede arbejdsformer 

• der skal ske ændringer mht. evaluerings- og eksamensformer 

                                                 
24 ”De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til folketinget” s. 28 ff. 
25 Noget af uenigheden går bla. på, hvorvidt grundforløbet skal vare ½ år eller 1 år (de nævnte parter foreslår 1 
år), fagrækken, og om der skal etableres et kulturfag bestående af oldtidskundskab, filosofi og religion, og om de 
naturvidenskabelige fag har fået for stor vægt på bekostning af sprogfagene. Regeringens forslag synes at være 
det mest vidtgående mht. ændring af styringsmodel.   
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   Det springer i øjnene, at reformen alt andet lige vil stille krav om mere samarbejde – både 

inden for fagene og fagene imellem. En anden væsentlig ændring er, at der i et eller andet 

omfang skal arbejdes ud fra fælles overordnede mål for undervisningen, og at opfyldelse af 

målene skal evalueres såvel internt som eksternt. Hvilke mål og evalueringskriterier, der her  

udmøntes centralt eller decentralt, er det for tidligt at sige noget præcist om. Men ord som: 

styringskonceptet skal ændres til et ”udviklingsorienteret styringskoncept med afsæt i prin-

cipper om selvevaluering og baseret på krav til institutionens samlede kvalitetsarbejde26” an-

tyder, at hensigten er, at der skal være en fælles organisatorisk målsætning, hvor evaluering af 

målopfyldelsen skal danne udgangspunkt for en kommende målsætning. Dette stiller krav om, 

at lærerne og fagene forpligter sig på nogle fælles overordnede mål i organisationen.   

   At der skal arbejdes målstyret frem for indholdsstyret og med præcise faglige krav til mål-

opfyldelse, vil for nogle lærere og fags vedkommende uden tvivl være i konflikt med den tra-

ditionelle faglighedsforståelse. For nogle fags vedkommende vil det være sværere at stille 

præcise krav til målopfyldelse og progression end for andre. Men evaluering mht. præcise mål 

for faglighed vil sandsynligvis stille krav om andre undervisningsformer. At der skal inddra-

ges flere varierede arbejdsformer, arbejdes projektorienteret og på tværs af fag kan ligeledes 

være i konflikt med nogle læreres faglighedsforståelse og vurdering af, hvad der styrker det 

faglige niveau.  

   At ”organisationens samlede kvalitetsarbejde” skal evalueres må nødvendigvis betyde, at 

der arbejdes ud fra nogle fælles organisatoriske mål mhp. kvalitetsudvikling. Dette stiller krav 

om, at skolen udgør et rimelig fast koblet system, hvor den enkelte føler sig forpligtet over for 

helheden. Skoler betegnes imidlertid af mange forskere som løst koblede systemer, hvor læ-

rerne har stor autonomi27. Også reformens krav om større organisatorisk tilknytning kan der-

for give problemer mht. reformens gennemførelse.       

   Om decentraliseringsstrategien28 og krav om et ændret faglighedsbegreb med mere vægt på 

kompetencer får den tilsigtede effekt, så reformen fører til reelle ændringer i praksis og øget 

effektivitet, afhænger efter min opfattelse i høj grad af, hvordan reformen modtages, og i 

hvilket omfang såvel organisationen som de enkelte lærere er parate til at omsætte den til 

praksis - og dermed af implementeringen. 

                                                 
26 ”Bedre uddannelse. Handlingsplan” s. 15 ff. 
27 Per Dalin: ”Skoleutvikling. Teorier for forandring”. Kap. 3. 
28 Jeg anvender her begrebet strategi i Mintzbergs betydning som: resultatet af forskellige organisatoriske lære-
processer. ”The rise and fall and strategic Planning”.   
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2.  Problemformulering og fremgangsmåde: 

   Som Huberman tror jeg, at skoleudvikling og reelle forandringer i praksis i høj grad afhæn-

ger af, hvilken mening lærerne tillægger en forandring, og at det at mestre en praksis forplig-

ter29. 

   Det har været mig magtpåliggende at gøre min afhandling anvendelsesorienteret, ligesom 

det har været et ønske, at den kunne udgøre et bidrag til en kobling af teori og praksis.  

Jeg vil derfor ud fra en spørgeskemaundersøgelse forsøge at afdække et lærerkollegiums for-

ventninger og holdninger til nogle centrale ændringer i forhold til eksisterende praksis – spe-

cielt mht. ændring i arbejdsformer - og dermed faglighedsforståelsen, og mht. den kvalitets- 

og organisationsudvikling, som reformen strukturelt synes at indebære. Desuden vil jeg for-

søge at klarlægge, hvilke ønsker lærerne har til efteruddannelse i forbindelse med reformen.  

Spørgeskemaundersøgelsen suppleres af et kort mundtligt interview af udvalgte lærere. 

   På baggrund af min empiri vil jeg uddrage de væsentligste karakteristika og ud fra udvalgte, 

relevante teorier forsøge at belyse nogle årsager til lærernes holdninger. Herefter vil jeg ud fra 

forskning i forbindelse med skoleudvikling, implementering af reformer og lærere som foran-

dringsagenter opstille nogle muligheder og problemer samt nogle normative teorier om krav 

til efteruddannelse. Endelig vil jeg med baggrund i hhv. de normative teorier og lærernes 

holdninger komme med nogle bud på, hvordan efteruddannelse kan bidrage til implemente-

ring af reformen.  

   Min problemformulering lyder kort:   

En fremstilling af de ændrede krav til gymnasieskolen mht. faglighed, undervisnings-

former og skoleudvikling – specielt ud fra gymnasiereform 2005. I tilknytning hertil en 

undersøgelse af et lærerkollegiums holdninger til reformkravene og nogle bud på mulige 

årsager til lærernes holdninger. Herefter en diskussion af muligheder og problemer i 

forbindelse med skoleudvikling og lærere som forandringsagenter og nogle bud på, 

hvordan efteruddannelse kan bidraget til implementering af reformen. 

   Hensigten er altså ud fra et lærerkollegiums holdninger til nogle af de krav, reformen stiller 

til ændring i undervisningen, dels at belyse nogle årsager, der kan ligge til grund for disse 

holdninger, dels ud fra nogle teorier om skoleudvikling, lærerprofessionalisme og efteruddan-

nelse at pege på, hvordan efteruddannelse kan bidrage til implementering af reformen. Jeg vil 

her især fokusere på, hvilke typer af efteruddannelse der vil være behov for for at sikre en 

                                                 
29 Michael Huberman: “Critical Introduction” til Michael Fullans: “Successfull School Improvement” 
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implementering, og give nogle bud på, hvordan den kan tilrettelægges, så den bidrager til at 

øge lærernes motivation og ansvarsfølelse (commitment) for gennemførelse af reformen.    

 

3.  Lærernes holdninger til gymnasiereformen 

3.1 Om undersøgelsesmetoden 

   Fra tidligere undersøgelser har jeg erfaret, at det kan være vanskeligt at udlede præcise data 

fra mundtlige, kvalitative interviews. Da jeg har ønsket at afdække holdninger hos et helt læ-

rerkollegium, har jeg desuden vurderet, at mundtlige interviews alene pga. datamængden ville 

gøre efterbehandlingen vanskelig håndterbar. For at gøre mine data operationaliserbare og øge 

autenticiteten og transparensen har jeg derfor valgt at foretage en spørgeskemaundersøgelse, 

hvor jeg fortrinsvis stiller lukkede spørgsmål om forholdsvis få aspekter ved reformen. I spør-

geskemaundersøgelsen (bilag 1) har jeg valgt at koncentrere mig om at undersøge, hvilke for-

ventninger og holdninger et lærerkollegium har til reformen mht: 

• reformens betydningen for det faglige niveau 

• et øget krav om fagligt samarbejde 

• et øget krav om tværfagligt samarbejde  

• et øget krav om projektarbejde 

• krav om tydelige faglige mål, lærerprofessionalisering og faglig kvalitetsudvikling 

• krav om fælles interne mål og evaluering 

• ønsker om efteruddannelse i forbindelse med implementering af reformen 

   Faglighed er imidlertid en flydende betegner, som det kan være svært at indkredse lærernes 

holdning til i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse – specielt når der er tale om hele 

gymnasiets fagrække. I reformudspillet ekspliciteres faglighedsbegrebet ikke særligt, ud over 

at der skal være ”mere” af det, og at det, det drejer sig om, er faglighed frem for fag. Derimod 

stilles der en række eksplicitte krav om nye arbejdsformer – og som jeg indledningsvis har 

forsøgt skitseret, er faglighed også gennem de seneste års debat i høj grad blevet knyttet til 

arbejdsformer. Som indikatorer for lærernes holdning til ny faglighed har jeg derfor i spørge-

skemaundersøgelsen især valgt at spørge dem om deres holdninger til de arbejdsformer, re-

formen lægger op til, samt forsøgt at klarlægge, hvilke arbejdsformer de traditionelt foretræk-

ker30. For at få et mere præcist billede af, hvad lærerne forstår ved faglighed, og hvordan de 

                                                 
30 Da jeg udfærdigede spørgeskemaet undlod jeg spørgsmålet: hvad forstår du ved faglighed? fordi næsten ingen 
af de lærere, jeg spurgte i en lille pilotundersøgelse, der gik forud, kunne / ville? besvare det spørgsmål. Jeg 

 9



forholder sig til reformens krav til ændret faglighed, har jeg valgt at supplere spørgeskemaun-

dersøgelsen med et kort mundtligt interview af 8 udvalgte lærere (bilag 2)31. 

 

3.2 Undersøgelsens validitet 

   Undersøgelsen har karakter af en blanding af en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse32. 

Det kvalitative aspekt består i, at jeg ud fra en spørgeskemaundersøgelse forsøger at afdække 

forskellige holdninger – typisk ud fra en skala 1 - 5 samt ved at foretager interview, mens det 

kvantitative aspekt går på, at den største del af undersøgelsen giver mulighed for at summere, 

hvor mange der angiver at have en given holdning.  

   Anvendelse af et standardiseret spørgeskema gør, at lærerne i høj grad må formodes at svare 

på de samme spørgsmål – i det omfang de altså har forstået spørgsmålene ens. Dette elimine-

rer i nogen grad den subjektive faktor, der kan ligge i en interviewsituation, og gør den interne 

validitet større, end hvis jeg fx udelukkende havde anvendt mundtlige interview. Den subjek-

tive faktor kan dog ikke siges at være helt elimineret, idet nogle læreres svar uden tvivl vil 

være påvirket af, at det er en kollega, der har stillet spørgsmålene. For at mindske denne fejl-

kilde har jeg anonymiseret besvarelserne og fx ikke bedt lærerne om at angive fag, men blot 

angive inden for hvilket faggruppe, de har hovedfag. De standardiserede spørgsmål gør desu-

den, at undersøgelsen kan siges at have en høj grad af ekstern validitet. Man må således for-

vente, at fremgangsmåden vil føre til sammenlignelige data, hvis undersøgelsen blev foretaget 

på andre gymnasier.  

   En ulempe ved fremgangsmåden er, at den ikke giver særlig god mulighed for individuelle, 

nuancerede svar. Det har jeg prøvet at råde bod på ved for hvert emne at afsætte nogle linier 

til uddybende besvarelse. En anden ulempe er, at den ikke er god til at afdække svar på mere 

abstrakte spørgsmål som fx faglighed, hvor det er vanskeligt at udarbejde en trinvis skala for 

besvarelse. Jeg har derfor valgt at supplere spørgeskemaet med et kvalitativt interview om, 

hvad udvalgte lærere forstår ved faglighed. Disse svar kan imidlertid ikke direkte korreleres 

med svarene i spørgeskemaet.  

                                                                                                                                                         
antog, at det skyldtes spørgsmålets kompleksitet og frygtede, at et så abstrakt spørgsmål evt. ville forhindre, at de 
besvarede resten af spørgeskemaet. I øvrigt havde jeg svært ved at liste nogle rimelige svarkategorier for besva-
relse. Jeg valgte derfor at tage dette spørgsmål ud til et mundtligt, kvalitativt interview med en mindre gruppe  
lærere. 
31 Lærerne er udvalgt, så de stort set dækker fagrækken, - dog sådan at der samtidig er overlap for nogle fag.   
32 Til fremstillingen af de kvalitative data har jeg hentet inspiration hos Dahler-Larsen: ”At fremstille kvalitative 
data” og Steinar Kvale: ”Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. 
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   Materialet er forholdsvis lille, hvorfor det kan være vanskeligt at opstille generelle tenden-

ser. Da svarprocenten er 78,433, mener jeg dog, det er rimeligt at antage, at undersøgelsens 

resultater er nogenlunde dækkende for lærerkollegiet ved X-Gymnasium. Den bias, der kan 

ligge i de manglende svar, kan jeg pga. anonymiteten ikke udtale mig præcist om, men ud fra 

de indkomne svar og mit almindelige kendskab til kollegiet formoder jeg, at undersøgelsen 

kan være påvirket let i positiv retning.  

   Den endelige udformning af reformen kendes endnu ikke, kun de overordnede rammer for 

styring og struktur. Det mener jeg dog ikke har nævneværdig betydning for min undersøgelse, 

da det netop er lærernes holdninger til nogle overordnede strukturelle ændringer og mål, jeg 

gerne vil undersøge.    

 

3.3 Databehandling - analyse: 

   Spørgeskemaundersøgelsen har givet mig en lang række data mht. lærernes forventninger til 

forskellige dele af reformen. Til behandling af dataene har jeg valgt at bruge programmet pin-

point, fordi det gør det muligt at fremstille dataene i overskuelige tabeller og giver mulighed 

for krydstabuleringer og dermed ny viden (bilag 5).  

   Jeg er gået frem på den måde, at jeg først vha. spørgeskemaprogrammet har summeret de 

enkelte svarkategorier indenfor hvert spørgsmål og listet dem i sammenlignelige diagrammer. 

Dernæst har jeg krydstabuleret en række af svarene mhp. at afdække sammenhænge mellem 

svarerne og klarlægge, hvorvidt nogle svar kan henføres til bestemte kategorier af lærere fx 

mht. alder, køn og faggruppe, generelle forventninger, erfaringer osv.  

Eksempel:  

(5) Hvordan er dine forventninger   (6) Hvilken betydning forventer du reformen 

generelt til reformen?  har for det faglige niveau i dit hovedfag?  

0
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15

positive både pos.
og neg.

negative

forventninger

forventninger

0

5

10

15

øger
niveau

samme
niveau

sænker
niveau

fagligt niveau

fagligt niveau

                                                 
33 30 af 37 lærere har besvaret spørgeskemaet, og den faktiske svarprocent er derfor 81. Da jeg modtog den sid-
ste besvarelse, havde jeg bearbejdet de fleste data ud fra de 29 svar, hvorfor jeg ikke har medtaget den sidste 
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(5) Hvordan er dine forventninger generelt til reformen?

Forventninger
counts
%columns

Positive

Overvejende pos.

Både pos. og neg.

Overvejende neg.

Negative

Total

niveaufag

Not
answered

0
0%
0
0%
0
0%
2

100%
0
0%
2
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0
0%
2

50%
2

50%
0
0%
0
0%
4

Samme
niveau

1
9%
1
9%
5

45%
3

27%
1
9%

11

Sænker
niveauet

0
0%
1
8%
4

33%
5

42%
2

17%
12

Total
1
3%
4

14%
11
38%
10
34%
3

10%
29  

Eksemplet viser, at der er sammenhæng mellem de generelle forventninger og forventninger 

til det faglige niveau. 

 

3.4 Undersøgelsens vigtigste karakteristika – fortolkning: 

   En summarisk oversigt over undersøgelsens vigtigste resultater er vedlagt som bilag 3 og 4. 

I nedenstående oversigt over spørgeskemaundersøgelsens vigtigste karakteristika er ikke alle 

data medtaget, men kun de summerede og krydstabulerede data, som jeg ud fra et subjektivt 

skøn34 - hvad synes karakteristisk, og hvad forekommer mystisk – har fundet det mest interes-

sant at se nærmere på, indenfor de hovedområder, jeg interesserer mig for: 1) lærernes opfat-

telse af faglighed og holdning til ”ny faglighed” – herunder lærernes generelle forventninger 

til reformen, det faglige niveau, erfaringer med og forventninger til forskellige arbejdsformer 

2) lærernes forventninger og holdninger i forbindelse med krav om kvalitets- og organisato-

risk udvikling og 3) lærernes ønsker om efteruddannelse i forbindelse med reformen. Inden 

for de enkelte spørgsmål er alle data naturligvis medtaget (inklusionsreglen). 

Mht. de mundtlige interview har jeg anvendt almindelige principper for tekstanalyse – dvs.  

opstillet udsagnene i typiske kategorier.  

 

 

                                                                                                                                                         
besvarelse.   
34Min udvælgelse er sket ud fra en intuitiv metode – en slags ”indre fornemmelse af væsentlighed” – jf. Pola-
nyi’s begreb tavs viden i Steen Wackerhausen: ”Polanyi’s begreb om tavs viden”.  
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Faglighed: 

Karakteristika: Forståelsen af faglighed synes ret forskellig – afhængig af personer eller fag, 

og lærernes opfattelse af begrebet knytter sig i forskellig grad til fagets indhold og metoder. 

Indholdsindikatorer: bkg., pensum, kerne af stof, emner, kende, fordybelse, centrale ting. 

Metodeindikatorer: være god til, kunne, teorier og metoder, en måde at gøre tingene på, fær-

digheder og kompetencer, praktisere, lægge vægt på, selektere. 

   En del udsagn tyder desuden på, at lærerne er usikre på, hvad begrebet betyder, kan betyde. 

Usikkerhedsindikatorer: Det ved jeg sgu’ ikke. (…) i modsætning til hvad? Det er noget dumt 

noget at skulle svare på. Den er helt tom. Det ved jeg da snart ikke. Det er jo utrolig bredt. 

 

”Ny faglighed”: 

Karakteristika: Lærernes opfattelse af reformens oplæg til ny faglighed antyder først og 

fremmest vrede, men – afhængigt af hvem der spørges -  også krav om hhv: tværfaglighed, 

projektarbejde eller mere fokus på indhold og færdigheder.  

   Vredeindikatorer: Har de nogensinde selv defineret det?, de vil nok af med de kreative fag, 

giver ikke nødvendigvis mere faglighed, provokerende, kryptisk, flotte ord, det er snak, gali-

matias, faglighed uden pædagogik er latterligt. Projektarbejde: fælles projekter, projektarbejde  

Tværfaglighed: samtænke flere fag, faglighed forankret i flere fag, tværfaglighed 

Indhold og færdigheder: fordybe, ikke udenomsting, indhold, skrive korrekt  

 

Viden om, generelle forventninger og forventninger til det faglige niveau: 

   Næsten 2/3 (62%) angiver, at de har sporadisk eller ringe viden om reformen. 

Mht. både generelle forventninger og forventninger til det faglige niveau er kollegiet delt. 

Kun få er pos. (hhv. 17 og 14%), en stor gruppe har både pos. og negative forventninger og 

mener niveauet bliver det samme (38%), mens en anden stor gruppe er negative og mener 

niveauet sænkes (45 og 41%)35. Mange synes altså ikke at være særligt interesserede i refor-

men. Forventningerne til det faglige niveau er, at det forbliver det samme eller går ned.  

 

Arbejdsformer- erfaringer: 

   Den mest foretrukne arbejdsform – hos både humaniora og naturvidenskab - er tydeligt 

klasseundervisning i en eller anden form (indlagt par- og korte gruppearbejder). Ca. 30% an-
                                                 
35 Når summen ikke altid er 100%, skyldes det enten, at alle ikke har besvaret alle spørgsmål, eller afrunding til 
hele tal.    
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giver dog også projektarbejde i grupper, gruppearbejde m/ fremlæggelse, eksperimentelt og 

individuelt arbejde som nr. 1-4 ud af 9 foreslåede arbejdsformer.  

   Mht. tværfagligt samarbejde har mange (72%) gode erfaringer, som synes at være afhængig 

af lav alder. Mht. hvor mange erfaringer man har er kollegiet stort set delt i to grupper. Knap 

halvdelen (41%) har kun få erfaringer, mens godt halvdelen (55%) har en del erfaringer. 

Mht. projektarbejde har godt halvdelen (52%) gode erfaringer (dog udelukkende med faglige 

projekter), ca. 1/3 mindre gode (34%), enkelte ingen (14%). Mht. hyppighed er kollegiet delt: 

24% har få erfaringer, 38% nogen, 31% stor erfaring. Der er en rimelig korrelation mellem 

hvem der har erfaringer mht. projektarbejde og tværfaglige samarbejder.  

 

Arbejdsformer og reform: 

   Mange (59%) går alligevel ind for flere elevaktiverende arbejdsformer. 34% er neutrale, 3% 

neg. Mht. mere tværfagligt samarbejde ser de fleste gode muligheder. 62% er pos., 28% neu-

trale, 10% neg. Mht. mere projektarbejde er 52% positive, 28% neutrale, 21% mindre positi-

ve, mens 69% er positive over for mere fagligt samarbejde, 24% er neutrale, og 7% negative. 

Eksempel: 
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Det er karakteristisk, at lærerne foretrækker klasseundervisning i en eller anden form.   

Lærernes erfaringer med tværfagligt samarbejde synes mere positive end mht. projektarbejde,  

mens de synes at have større erfaringer med projektarbejde – dog kun faglige. Det er desuden 
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karakteristisk, at kollegiet er delt. Der er overraskende stor tilslutning til reformens krav om 

mere elevaktiverende arbejdsformer, tværfagligt samarbejde og projektarbejde. Det er desu-

den karakteristisk, at ca. 1/3 er neutrale i de spørgsmål. 

 

Kvalitets- og organisatorisk udvikling: 

   Mange (55%) går her ind for målrettet faglighed og tydelige krav til evaluering. 28% er neu-

trale og 14% negative. Endnu flere (62%) mener, at målrettet faglighed og evaluering kan føre 

til kvalitetsudvikling og lærerprofessionalisme. 24% er neutrale, 14% negative. Mange går 

altså ind for tydelige fagmål og evaluering, en stor del er neutrale og enkelte negative. 

   Derimod går meget få ind for lokale fælles mål for undervisningen og intern evaluering: 

48% er negative, 28% neutrale og 21% positive. Mht. hvorvidt fælles lokale mål og evalue-

ring kan føre til skole- og kvalitetsudvikling er kollegiet delt. 34% svarer ja, 31% nej og 31% 

ved ikke. 

   Mht. hvorvidt teammål og evaluering kan føre til lærerprofessionalisering og skoleudvikling 

svarer 62% ja, 21% ved ikke og 14% i mindre grad/slet ikke.  
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    ~skole- og kvalitetsudvikling 

Lærerne synes mest indstillede over for faglige mål og teammål med evaluering, mens de er 

mere negativt indstillet og delte mht. spørgsmålet om fælles lokale mål og evaluering i for-

bindelse med lærerprofessionalisering og skoleudvikling. 

 

Efteruddannelse: 

   Mht. form prioriterer 62% individuel efteruddannelse som nr. 1 og 2 ud af 3 prioriteter, 

mens 28% ikke prioriterer denne type36. 52% ønsker efteruddannelse for en gruppe på skolen 

som nr. 1 eller 2, men samtidig prioriterer 45% slet ikke denne type. Kun 17% ønsker efter-

                                                 
36 De der ikke prioriterer en type eller et indhold, antager jeg er uinteresserede.  

 15



uddannelse for hele skolen, 28% giver den form lavest prioritet, og 59% prioriterer den slet 

ikke.  

   Mht. indhold ønsker 41% faglig efteruddannelse som nr. 1 eller 2 ud af 5 mulige prioriteter. 

48% ønsker faglig-didaktisk og 52% tværfaglig. Kun 17% ønsker pædagogisk efteruddannel-

se, andre 28% giver dette lavest prioritet, og 45% prioriterer slet ikke denne type. 

Efteruddannelse i skoleudvikling ønskes kun af 10%, 41% prioriterer dette lavest, og 45% 

prioriterer ikke denne type.  

   Mht. hvem, der skal bestemme efteruddannelsen, mener 90% lærerne selv, 7% ledelsen.  

Mht. hvorvidt teamsamarbejde kan være efteruddannelse siger 59% ja, mens 38% siger nej. 

Som arrangør ønsker 72% de faglige foreninger, 10% peger på universiteterne, 7% på andre. 
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Mht. form ønsker næsten 2/3 individuel efteruddannelse, men ca. halvdelen har også ønske 

om efteruddannelse for en gruppe lærere – den anden halvdel ønsker dog ikke dette. Næsten 

ingen har ønske om efteruddannelse for hele skolen.   

Mht. indhold ønsker lærerne faglig, fag-didaktisk og tværfaglig efteruddannelse og hverken 

pædagogisk efteruddannelse eller efteruddannelse i skoleudvikling. Det er karakteristisk, at 

de selv vil bestemme, hvilken efteruddannelse, de har behov for, og at de har tillid til de fagli-

ge foreninger som efteruddannelsesarrangører. 
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3.5 Sammenfatning - lærernes syn på faglighed og organisationsudvikling 

   Når man skal sammenfatte en række data, undgår man ikke generaliseringer. Fortolkning af 

data vil altid være afhængige af de briller, man benytter, ligesom de data, man fortolker på, er 

fremkommet, fordi man har anlagt et bestemt blik.  

   Lærernes opfattelse af faglighed og holdning til en ny faglighedsforståelse kommer frem på 

flere måder i materialet. Det er karakteristisk, at lærerne mener, at faglighed er meget bundet 

til faget. At erfaringerne med tværfaglighed er begrænsede, og at lærernes erfaringer med pro-

jektarbejde alle omhandler faglige projekter støtter dette. Det samme gør det faktum, at faglig 

eller fag-didaktisk efteruddannelse har meget høj prioritet, og at langt de fleste mener, at de 

faglige foreninger fortsat skal stå for efteruddannelsen.    

   Lærernes faglighedsopfattelse synes dog langt fra ens. Både skriftlige udsagn og udsagn i 

det mundtlige interview tyder på, at nogle lærere mener, at forståelse af faglighed er noget 

helt individuelt, fx: ”vi fortolker alle bekendtgørelsen forskelligt”. 2/3 af alle lærerne ønsker 

også primært eller udelukkende individuel efteruddannelse. Udsagnene viser desuden, at nog-

le lægger mest vægt på et bestemt indhold og færdigheder, mens andre vægter metoder og 

kompetencer. Kollegiet synes altså præget af forskellige fagsyn. Ud fra materialet er der ikke 

nogen klar sammenhæng mellem fx faggruppe (hum., samfundsfaglig, nat.vid. og æstetisk-

kreative), køn og fagsyn. Klasseundervisning er generelt den mest foretrukne arbejdsform – 

hvilket kunne indikere, at der lægges størst vægt på indhold og færdigheder. Dette støttes af, 

at det er en udbredt opfattelse, at mere projektarbejde sænker niveauet, mens det samme ikke 

er tilfældet mht. tværfagligt samarbejde. Samtidig er der en rimelig tydelig sammenhæng mel-

lem hvem, der laver projektarbejder og indgår i tværfagligt samarbejde, og hvem der ikke gør. 

Det sidste synes at være betinget af lav alder. Nogle synes derfor mere eksperimenterende og 

udviklingsorienterede end andre. En stor andel ønsker da også tværfaglig efteruddannelse og 

efteruddannelse for en gruppe på skolen, men en næsten lige så stor gruppe er imod dette. Min 

undersøgelse er her ikke specifik nok til at indkredse, hvorvidt ønsket om efteruddannelse for 

en gruppe på skolen kan henføres til lærere med bestemte fag eller grupper på tværs af fag.  

   Mht. et nyt faglighedsbegreb er det karakteristisk, at de fleste adspurgte lærerne reagerer 

med vrede på for reformens oplæg. Her bliver anvendt stærke ord som: galimatias, latterligt, 

kryptisk, provokerende, flotte ord og snak. Næsten halvdelen mener i øvrigt, at det faglige 

niveau går ned. Et stort flertal går ind for mere tydelige, faglige mål og mener, at dette kan 
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føre til kvalitetsudvikling og lærerprofessionalisme. Dette støttes af, at mange også ønsker 

individuel, faglig og fag-didaktisk efteruddannelse.  

   Det er derfor overraskende, at mange lærere alligevel udtaler sig positivt overfor reformens 

krav om ny arbejdsformer. 1/3 svarer dog neutralt på dette spørgsmål. Det tolker jeg på den 

måde, at de ikke ønsker at give deres holdning til kende. Samtidig er det tydeligt, at mange 

lærere ønsker tværfaglig, men næsten ingen pædagogisk efteruddannelse. Dette tolker jeg 

sådan, at et flertal af lærerne mener, at faget og fagene er vigtigere end det pædagogiske – 

undervisnings- og arbejdsmetoder.    

 

   Lærernes holdninger til lærerprofessionalisering, kvalitets- og skoleudvikling synes mere 

klar – uden at man dog kan sige, at kollegiet taler med en stemme. Lige så karakteristisk som 

det er, at en stor del af kollegiet ønsker mere klare faglige mål og evaluering, er det, at næsten 

lige så mange er imod fælles decentrale mål og evaluering, ligesom kollegiet er meget delt 

mht. hvorvidt dette kan føre til lærerprofessionalisering, kvalitets- og skoleudvikling.  

   Mange angiver, at de kun har en sporadisk viden om reformen, hvilket tyder på ringe inte-

resse for organisationens udvikling. At stort set alle selv vil bestemme egen efteruddannelse, 

og at de tydeligt ikke ønsker efteruddannelse for hele skolen mhp. skoleudvikling peger også 

på, at lærerne ikke kobler deres eget virke med et samlet mål for organisationen. Lærerne er 

mere positive overfor mål i team og anfører teamsamarbejde som en vigtig faktor for lærer-

professionalisering, kvalitets- og skoleudvikling. 

  

4.  Nogle teorier om årsager, der kan ligge til grund for lærernes holdninger 

   Årsagerne til lærernes opfattelse af og holdning til ny faglighed, lærerprofessionalisering, 

kvalitets- og skoleudvikling kan belyses ud fra mange forskellige perspektiver, fx et struktu-

relt, kulturelt, politisk, symbolsk eller integreret perspektiv (Dalin).  

   Når man skal studere et lærerkollegiums holdninger, kan det være fristende at anlægge et 

kulturelt perspektiv - gymnasieskolen har en lang tradition og udgør iflg. Sten Clod Poulsen 

dermed en historieopsamlende kultur37. At betragte organisationer og skoler som bærere af en 

fælles kultur, hvor der eksisterer fælles grundlæggende antagelser, er imidlertid iflg. Hargrea-

ves noget, man antager. Der kan måske lige så vel være tale om individuelle, psykologiske 

                                                 
37 Sten Clod Poulsen: ”Konsulenten er en gæst på skolen”, 1998. 
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tilbøjeligheder eller organisatorisk, strukturelt betingede forhold, og desuden indebærer en 

kulturel betragtning, at man fx ikke tager højde for evt. magtperspektiver38.  

   Jeg har derfor ikke valgt at studere materialet ud fra et bestemt perspektiv. Mit valg af teori-

er er udelukkende sket ud fra, hvilke teorier jeg synes bedst er i stand til at komme med rele-

vante bud på forklaringer på nogle af de vigtigste karakteristika i materialet. Jeg konstruerer 

på den måde min egen form for integreret perspektiv.  

 

4.1 Fagbureaukrati (strukturelle årsager): 

   Det, der først og fremmest springer i øjnene, synes jeg er lærernes tilsyneladende store be-

hov for autonomi, at de i højere grad synes at koble deres engagement med faget end organi-

sationen, og at de mht. forståelsen af faglighed og organisationsudvikling synes at reagere 

med enten vrede eller modstand mht. fremmedindblanding.  

   Med sin teori om professionelle bureaukratier giver Mintzberg et meget godt bud på, hvor-

dan sådanne reaktioner kan forklares ud fra arbejdets karakter og organisering39.  

Ud fra et organisationsteoretisk synspunkt karakteriser han bla. skoler som tilhørende typen 

professionelle bureaukratier (PB). Kort fortalt er organisationstypen kendetegnet ved, at den 

varetager så komplekse opgaver, at disse ikke kan beskrives i rutiner og derfor må udføres af 

eksperter, professionelle40. Professionalisme definerer han som evnen til at foretage kategori-

seringer, som beror på erfaring og individuelle skøn, hvilket medfører et stort behov for auto-

nomi. Pga. kompleksiteten i arbejdsopgaverne kan kun de professionelle selv sætte standarder 

for professionalisme, hvilket gør standarderne vanskeligt tilgængelige for kontrol af andre 

faggrupper. PB udgør derfor flade strukturer, hvor standarder for professionalisme sættes 

uden for organisationen. Organisationsteoretisk er det et positivt træk ved organisationsfor-

men, at autonomien giver stor motivation og udgør en drivkraft hos den professionelle mhp. 

perfektionering af egne færdigheder. Omvendt kan det styringsmæssigt og mht. forandringer 

være et problem, at der er megen magt nederst i systemet, og at standarderne sættes uden for 

organisationen, fordi ændringer kun sker langsomt, når de er accepteret af de professionelle 

selv. Organisationsformen er derfor præget af stabilitet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i om-

                                                 
38 Hargreaves: “Nye lærere, nye tider” s. 241 ff. 
39 Mintzberg: ”Structures in fives”, kap. 10. 
40 Colnerud og Granström sætter i ”Respekt for lærere” s. 25 ff. spørgsmålstegn ved læreres status som professi-
onelle (mere herom senere). C og G regner her lærere som en samlet gruppe fagfolk, og betragtet sådan, synes 
jeg C og G har ret i deres påpegning af en manglende professionalisme, men ikke hvis man anvender Mintzbergs 
definition af lærere som individuelle fagbureaukrater.       
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givelser, der er præget af forandringer. Fordi motivationen primært ligger i autonomien, vil 

begrænsninger i form af udefra kommende standarder eller krav om kontrol føre til passivitet 

som i et maskinbureaukrati.  

   Mintzbergs billede af  PB synes jeg er meget dækkende for den traditionelle organisering af 

gymnasieskolen som et fagbureaukrati. Undervisningen er inddelt i fag med bekendtgørelser 

udfærdiget af fagfolk centralt, undervisningen foregår i klassen, hvor læreren arbejder selv-

stændigt, tæt sammen med eleverne, og det at undervise elever, så de udvikler både færdighe-

der og kompetencer inden for en lang række fag, er en kompleks opgave. Både undervisnin-

gens organisering og lærernes reaktioner er i overensstemmelse med teoriens karakteristisk af 

et PB - og noget tyder derfor på, at lærerne opfatter sig selv som fagbureaukrater.  

   Colnerud og Granström sætter i ”Respekt for lærere” spørgsmålstegn ved lærerfagets status 

som professionelt fag og påpeger, at lærerfaget ikke på linie med fx jura og medicin bygger på 

en systematisk teori, har et udviklet metasprog, ligesom der mangler en udtalt faglig etik. Iflg. 

C og G er lærerfaget derimod inde i en professionaliseringsproces41. C og G regner her lærere 

som en samlet gruppe fagfolk med en fælles organisatorisk tilknytning.  

   Reformens krav om et nyt faglighedsbegreb, andre arbejdsformer, mere tværfagligt samar-

bejde og samlede mål for organisationen synes at ligge nærmere denne opfattelse af lærerjob-

bet – mens den ikke synes at være særlig udbredt i det lærerkollegium, jeg har undersøgt. De 

reagerer nærmere som fagbureaukrater, - i de mundtlige interviews med aggressioner og mod-

stand og i de skriftlige med passivitet (forholder sig neutrale) over for angreb udefra på deres 

faglige professionalisme. 

   At gymnasieskolen traditionelt udgøres af et fagbureaukrati støttes fx af Inge Heises under-

søgelse: ”Lærerliv”, hvor hun i en kvalitativ undersøgelse har undersøgt årsager til gymnasie-

læreres studievalg, erhvervsvalg, oplevelse af erhvervet de første år og hvordan fagforståelse 

bliver til. I en af hendes konklusioner hedder det: ”fælles for dem (lærerne) er (…) deres glæ-

de ved faget. Som det kunne ses ud fra baggrunden for at studere, så var det også faget de gik 

efter da de startede på universiteterne, og de har alle sammen taget det med ud i skolen. (…) 

Disse lærere kan simpelthen slet ikke forlade deres faglighed, for den er en integreret del af 

deres lærerpersonlighed, det er deres fundament for at være lærere. Når en stor del af dem så 

                                                 
41 Ibid. 
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hen ad vejen er blevet pædagoger (for de startede ikke med at være det som det kan læses i 

kap. 2 om De første år), så er det nødvendigheden der tvinger”42. 

 

4.2 Behovet for autonomi og individualisme (kulturelle og psykologiske årsager) 

   Behovet for autonomi og individualisme kan også anskues som et kulturelt og psykologisk  

fænomen, der dog iflg. Hargreaves især knytter sig til arbejdets særlige karakter og dermed er 

en konsekvens af de organisationsmæssige betingelser og begrænsninger43. I sin analyse af 

lærerkulturer44 tilskriver Hargreaves (som Mintzberg) først og fremmest behovet for autonomi 

et behov for individualitet, der er knyttet til arbejdets karakter. Han henviser til, at det at kun-

ne foretage uafhængige bedømmelser, udfolde personlige skøn og vise initiativ og kreativitet 

gennem arbejdet iflg. Schön er selve kernen i professionel handling45. Trusler mod selvstæn-

digheden kan derfor opleves som tab af kompetence. Individualisme kan desuden enten være 

en reaktion på utaknemmelige arbejdsbetingelser eller et udtryk for at lærere i højere grad 

motiveres af en omsorgsetik - et behov for omsorg, ejerskab og kontrol - end ud fra en ansvar-

lighedsetik, som appellerer til faglige krav, undervisningseffektivitet ol.  

H. mener desuden, det er karakteristisk, at hvor forskere taler om stolthed, forpligtelse og 

usikkerhed, taler lærere om bekymrethed, frustration og skyld. Han fremhæver her især to 

former for skyldfølelse: depressiv og forfølgelsesagtig skyld. Den første følelse knytter han til 

læreres omsorgsforpligtelse og arbejdets endeløse karakter - arbejdet bliver aldrig færdigt, og 

noget kunne altid være gjort anderledes – mens den anden følelse knyttes til udefra kommen-

de krav om at skulle stå til regnskab i forbindelse med bureaukratisk kontrol samt kravet om 

at skulle fremstå med en perfekt facade.   

   En kilde til depressiv skyldfølelse er iflg. H. læreres forpligtethed på omsorg- og opdragel-

sesmål, og han fremhæver her, at den psykiske belønning i det at undervise nærmere kan hen-

vises til en omsorgsetik for eleverne end en ansvarlighedsetik i forbindelse med faglige og 

professionelle forpligtelser. Dette tror jeg imidlertid i højere grad gælder for folkeskole- end 

                                                 
42 Inge Heise ”Lærerliv” s. 93. Det er ikke uden problemer at anvende Heises værk forskningsmæssigt. Dels er 
materialet muligvis ikke helt repræsentativt, som hun selv påpeger – kun interesserede har meldt sig til undersø-
gelsen – dels er det ofte svært at afgøre, hvornår hun konkluderer på egne studier eller andres data. Der forelig-
ger imidlertid mig bekendt ikke andre undersøgelser på dansk grund af den art, og generelt synes hun at give et 
dækkende billede af situationen for lærere, der i dag er i 50’erne. 
43 Andy Hargreaves: ”Nye lærere – nye tider” kap. 7 og 8. 
44 Ved kultur forstås her: ”det man tror på, værdierne, vanerne og de fastgroede måder, man gør tingene på inden 
for lærermiljøer, som har haft at gøre med lignende krav og begrænsninger i tindens løb” H. s. 212.  
45 Donald Schön: ”Den reflekterende praktiker”, kap. 2. 
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gymnasielærere46. Mit materiale tyder nærmere på, at lærerne knytter belønning til opfyldelse 

af faglige krav. Mange lærere støtter fx reformens krav om mere præcise faglige mål og eva-

luering og mener, at det vil kunne føre til professionalisme og kvalitetsudvikling, hvilket kun-

ne begrundes med, at det netop er opfyldelse af faglige krav, der er den bærende motivations-

faktor for undervisningen. Klare faglige mål kan måske tværtimod reducere en evt. skyldfø-

lelse på omsorgssiden og forklare den manglende interesse for pædagogisk efteruddannelse. 

At et flertal omvendt ikke ønsker decentrale fælles mål og evaluering og reagerer med vrede 

over for et nyt faglighedsbegreb kan være et udtryk for forfølgelsesagtig skyldfølelse og mis-

tænkeliggørelse af den faglige kompetence. 

   Flere faktorer peger således på, at behovet for individualisme og autonomi er centralt for 

lærerkulturen. Men der er også faktorer, der antyder, at individualismen ikke står alene.   

At lærerne ikke nærer den samme mistillid til teammål og evaluering, og at halvdelen af kol-

legiet gerne vil deltage i tværfaglig efteruddannelse antyder, at der også eksisterer samar-

bejdskulturer i kollegiet. Når den anden halvdel ikke ønsker efteruddannelse for en gruppe 

lærere, lige som erfaringerne med tværfagligt samarbejde er begrænsede, kan det dog om-

vendt betyde, at samarbejdsrelationerne er begrænsede, og at lærerne ikke ønsker konstrueret 

kollegialitet47.    

 

4.3 Forskellige faglighedsforståelser   

   Noget andet, der springer i øjnene, er, at lærerne har forskellige opfattelser af faglighed, 

forskellige erfaringer med arbejdsformer og forskellige holdninger til krav om et ny faglig-

hedsbegreb og organisationsudvikling. Faglighedsforståelsen synes som nævnt at være tæt 

koblet til fag og er måske for nogen helt individuel, men kollegiet synes også at være delt. 

Nogle vægter indhold og færdigheder mest, mens andre lægger mere vægt på metoder og 

kompetencer, ligesom kollegiet er delt mht. erfaringer med tværfagligt samarbejde og projekt-

arbejde.    

   Ellen Krogh er en af de forskere, der har gjort rede for forskellige fagforståelser, diskurser, 

inden for danskfaget48. Hun skelner mellem to centrale og modstridende diskurser: diskursen 

om det kulturelle forfald og den nødvendige restaurering af faget (restaureringsdiskursen) 

over for diskursen: danskfagets didaktiske udfordring (didaktikdiskursen). Harry Haue har 

                                                 
46 Hargreaves’ studier på dette område omhandler også primært lærere i de yngste klasser i Secondary school. 
47 Andy Hargreaves: ”Nye lærere – nye tider”, kap. 9. 
48 Ellen Krogh: ”Danskfagets udfordring” i Karin Esmann mfl. ”Dansk i dialog”, s. 337 ff.  
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gjort rede for lignende forskelle i diskurser inden for historiefaget49. Jeg vælger her kort kun 

at gøre nærmere rede for de forskellige diskurser i dansk – idet jeg mener, at en lignende di-

skurs er gældende inden for de fleste fag. Krogs pointe mht. den første diskurs er, at den er 

udtryk for et elitært fagsyn, der ser eleverne som fagets væsentligste problem, samtidig med at 

der er vægt på formidling og de receptive sider af faget – litteratur og dannelse. Eleverne pla-

ceres hermed uden for fagets diskurs. Den anden diskurs integrerer derimod eleverne i fagsy-

net og vægter fagets mere produktive sider – elevernes sproglige produktion og udgør dermed 

en basis for elevernes egen udviklingsproces. Hvor den første er fortidsorienteret er den anden 

modernitetsorienteret.  

   Kroghs artikel er polemisk, hun sætter fagets diskurser meget skarpt op - for skarpt synes 

jeg. Jeg tror ikke hun har helt ret, når hun udelukkende tillægger den sidstnævnte diskurs en 

bevidst didaktisk tilgang og minimerer den første diskurs’ forståelse af didaktik til kun at dre-

je sig om formidling. Men hun påpeger noget centralt mht. faglighedsforståelsen – vægtnin-

gen af det receptive overfor det produktive og lærerfaglighed over for elevfaglighed, - et 

synspunkt der genfindes i lidt mere modereret form i rapporten Fremtidens danskfag.     

   Min undersøgelse er ikke så specifik, at jeg kan opdele lærerne i grupper, der kan henføres 

til hhv. den ene og den anden diskurs, men det er tydeligt, at nogle er mere udviklingsoriente-

rede end andre og prøver nye arbejdsformer, hvilket jeg tager som udtryk for, at de – om ikke 

tilslutter sig - så forsøger at kombinere den sidstnævnte diskurs med den første. Omvendt 

kunne de forholdsvis begrænsede positive erfaringer med projektarbejde og den store tilslut-

ning for mere præcise faglige mål og evalueringer antyde, at en stor gruppe af lærerne tilslut-

ter sig en art restaureringsdiskurs.     

 

4.4 Balkanisering   

   I det hele taget er det bemærkelsesværdigt, hvordan kollegiet i mange spørgsmål synes delt i 

grupper med modsatrettede interesser. Det gælder fx mht. erfaringer med forskellige arbejds-

former, hvorvidt decentrale mål kan føre til skoleudvikling, mht. ønsker om efteruddannelse i 

forbindelse med reformen, og mht. om man overhovedet har en holdning til spørgsmål om ny 

faglighed og organisationsudvikling eller ej. 

Hargreaves omtaler sådanne grupperinger blandt lærere, når de er værst, som balkanisering50.  

                                                 
49 Harry Haue: ”Historieundervisning i gymnasiet 1960-94” i Gleerup og Wiedemann: ”Kulturens koder”, s. 63. 
50 Andy Hargreaves: ”Nye lærere – nye tider”, kap. 10. Hargreaves har her bla. undersøgt læreres reaktion på 
ændringer mht. indførelse af fælles forberedelsestid på to forskellige typer secondary schools. 
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I sin forberedelsestidundersøgelse konstaterer han bla., at der er en udpræget opdeling og 

magtkampe mellem faggrupper på en traditionel secondary school, hvor de akademiske fag 

har mere status end de praktisk orienterede fag. På en mere eksperimenterende skole, hvor 

man bla. har som mål at arbejde mere emneorienteret, viser det sig imidlertid, at balkaniserin-

gen ikke på nogen måde forsvinder, men blot indskriver sig i nye former – dem der er inde, og 

dem der er ude mht. fordeling af resurser. Der er desuden tegn på, at den oprindelige faglige 

balkanisering med tiden vil vende tilbage. 

   I min undersøgelse synes grupperingerne ikke at være konstante for alle områder, men der 

er fx et rimeligt sammenfald mellem erfaringer med arbejdsformer og fremtidige ønsker til 

efteruddannelse, ligesom det i stort omfang er de samme, der forholder sig neutrale til forskel-

lige spørgsmål om ny faglighed og organisationsudvikling. Noget tyder derfor på, at der her-

sker en form for balkanisering, som i et vist omfang synes at bygge på forskellige fagsyn.   

 

4.5 Skolen som løst koblet system, dekobling 

   Samtidig med, at så mange udsagn peger på, at lærerne generelt synes meget orienterede 

mod fagene, og at et flertal synes at have en overvejende traditionel faglighedsforståelse, er 

det derfor overraskende, at langt de fleste samtidig erklærer sig enten positive eller neutrale 

mht. reformens krav om indførelse af nye arbejdsformer.  

   En teori, der kan give et bud på en forklaring af dette, kan fx være Karl Weicks teori om 

skoler som løst koblede systemer51. Hans hovedtanke er, at man i stedet for at betragte organi-

sationstypen skoler som bureaukratier lige så vel kan betragte dem som løst koblede systemer, 

bestående af fx administration, lærere og elever, der holdes sammen af forholdsvis få faste 

koblinger, som fx hvem der gives autorisation til at undervise hvem. En organisations funkti-

onsmåde afgøres af det mønster, der er mellem løse og faste koblinger. Områder, der er tæt 

koblede, omtales ofte meget eksplicit, hvilket fx gælder autorisationen, mens de løse koblin-

ger ikke forklares eksplicit, som fx undervisning. Iflg. Weick kan der ikke på en gang være en 

fast kobling mellem autorisation, hvem der gives tilladelse, og inspektion, kontrol af hvor 

godt man udfører opgaven. Den ene kobling vil nødvendigvis være svækket i forhold til den 

anden. Løse koblinger i skoler mht. undervisning er iflg. Weick delvis et resultatet af en usik-

ker teknologi – viden om hvad der faktisk gør en undervisning vellykket.  

                                                 
51 Karl E. Weick: ”Educational Organizations as Loosely Coupled Systems”, 1996 
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   Han fremfører en række positive træk ved løst koblede systemer - fx er den økonomisk, for-

di samarbejde i reglen giver konflikter og tager tid. Autonomien gør desuden organisationen 

sensitiv overfor små ændringer i omgivelserne og sikrer nærhed mht. problemløsning. En for-

styrrelse i et led behøver dermed ikke at berøre hele organisationen, hvilket sikrer stabilitet og 

funktionsdygtighed. Omvendt gør autonomien organisationen inkapabel mht. til at håndtere 

krav om kollektive forandringer.  

   Noget andet centralt i Weicks teori er hans påpegning af, at rationelle forklaringer ikke slår 

til, når man vil undersøge en organisations funktionsmåde, fordi intentioner og handling ofte 

er løst koblet – både når det gælder individer og i endnu højere grad, når det gælder organisa-

tioner. Faktorer, der gør intentioner og handlinger løst koblede, er fx: hvis intentionen ikke er 

klar og entydig, hvis der er flere modsatrettede intentioner og handlinger, som gør det umuligt 

at slutte, hvilke handlinger, der fører til opfyldelse af hvilke intentioner, hvis intentionen ikke 

er kendt før handlingen, hvilket iflg. W er ret almindeligt, og hvis konsekvensen af handlin-

gerne er ukendte. Adskillelse af intentioner og handlinger udgør derfor ofte løse koblinger. 

Hvis en intention i en organisation derfor adskilles fra individets handling, kan det derfor be-

tyde, at der opstår en løs kobling, en dekobling, både hvis organisationens intention ikke er i 

overensstemmelse med individets, eller hvis individets intention ikke er i overensstemmelse 

med dets handlinger. Er der tale om geografisk adskillelse bevirker både kommunikationen og 

kontrolfunktionerne muligheder for løse koblinger.  

   Teorien er interessant, dels fordi den som Mintzbergs begrunder nødvendighed af autonomi, 

dels fordi den peger på, hvordan der ofte hersker irrationalitet mht. det enkelte individs inten-

tioner og handlinger, og at denne irrationalitet forstærkes, når individer kobles i organisatio-

ner. Den kan måske derfor være et bud på, hvorfor lærerne erklærer sig positive eller neutrale 

over for ændringer mht. undervisningsformer, selvom en del synes at have enten få eller dår-

lige erfaringer på områderne og desuden dårligt kendskab til reformtankerne. Måske er lærere 

meget vel klar over, at intentioner og handlinger udgør løse koblinger, eller måske er de 

grundlæggende loyale overfor den organisation, der sammenknytter dem, accepterer dens 

intentioner og foretager derefter i praksis en dekobling – dvs. foretager individuelle fortolk-

ninger af budskabet, vel vidende at kontrollen udgør en løs kobling, i og med at det er autori-

sationen, der udgør den faste kobling i systemet?  

   Iflg. Hargreaves kan også et mikro-politisk perspektiv give bud på en uventet positiv indstil-

ling og stille spørgsmålstegn ved de omstændigheder, der gør, at samarbejde bliver til sam-
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tykke – ”som når man samarbejder med fjenden”. Når arbejdsfællesskaber bliver til en for-

pligtethed på at udføre ting, anvist af andre, i stedet for at udvikle egne projekter og føre dem 

ud i livet, er det iflg. H fordi deltagerne ”udvikler en følelsesmæssig forpligtelse for ude fra 

kommende ændringer på bekostning af rationel overvejelse og kritisk indstilling til deres vær-

di og anvendelighed”52. Måske gør magtfordelingen, at lærerne tilslutter sig intentionerne 

uden at sætte dem i relation til egne erfaringer.   

    

4.6 Sammenfatning 

   Min undersøgelse af et lærerkollegiums holdninger til krav om ændret faglighed og organi-

sationsudvikling i forbindelse med gymnasiereformen synes først og fremmest at støtte en 

række teorier om skolen som organisation og nogle karakteristika for undervisningskulturer.  

   Lærerne synes i høj grad at føle sig som medlemmer af et fagbureaukrati med et stort behov 

for autonomi. De synes primært at motiveres af en høj faglig standard og føler forholdsvis 

ringe tilknytning til organisationen. Lærerne synes dog også at udvise stor forskellighed i fag-

syn, hvilket kan være en medvirkende årsag til den balkanisering, der synes at være i lærer-

kulturen. Der synes kun i nogen grad at eksistere samarbejdskulturer, men en stor del af kol-

legiet viser dog interesse for etablering af nye arbejdsfællesskaber på tværs af fag. Professio-

nalisering og kvalitetsudvikling opfattes af et flertal som knyttet til opfyldelse af tydelige fag-

lige mål og evalueringskriterier og ikke til fx pædagogisk udvikling eller fælles mål for orga-

nisationen.      

   Undersøgelsen viser også, at rationelle forklaringer ikke slår til, når man skal prøve at for-

klare et lærerkollegiums holdninger. Nogle af lærernes svar synes om ikke inkonsekvente så i 

hvert fald overraskende i forhold til de erfaringer, de ellers giver udtryk for. Det antyder, at 

skolen lige så vel som et fagbureaukrati kan beskrives som et løst koblet system, der præges 

af dekoblinger i forbindelse med krav om ændringer. 

 

5.  Skoleudvikling og lærerprofessionalisering 

   Ud fra min undersøgelse er det ikke let at sige noget entydigt om lærerkollegiets og dermed 

skolens potentiale til omstilling i forbindelse med den kommende gymnasiereform – men der 

synes unægtelig at være flere indikatorer, der tyder på stabilitet, end forandringsparathed. 

Megen forskning har da også vist, at skolen som organisation hidtil har vist sig som et meget 

                                                 
52 Andy Hargreves: ”Nye lærere – nye tider” s. 243 ff. 
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lukket system, der er meget resistent i forhold til udviklingen i det omgivende samfund53. Det-

te tror jeg hænger sammen med nogle af de specielle karakteristika, der præger skolen som 

organisation.  

   Før jeg foretager en vurdering af potentialet og kommer med nogle bud på, på hvilke måder 

efteruddannelse kan bidrage til implementering af reformen, vil jeg ud fra udvalgte teorier se 

nærmere på skolen som organisationsform, hvad man kan forstå ved skoleudvikling og hvor-

dan lærerne i den forbindelse kan opfattes som forandringsagenter.  

 

5.1 Skolen som organisation   

   Som organisation præges skolen iflg. Dalin af: 1) uklare og ofte modstridende mål 2) stærk 

økonomisk afhængighed af samfundet og dermed lille mulighed for selvbestemmelse 3) svag 

integration mellem administrationen og de enkelte lærere 4) svagt vidensgrundlag mht. sam-

menhængen mellem undervisning og læring, og 5) mangel på konkurrence – skolen har ikke 

et marked i den forstand, at dens eksistens er baseret på kvaliteten af dens produktion54. Sko-

lens mål og dens karakteristika som organisation sætter iflg. Dalin skolen i en række dilem-

maer55. At skolens mål er modstridende afføder fx dilemmaet, hvorvidt skolen skal satse mest 

på at opfylde lærings- og certificeringsfunktionen eller at varetage socialiserings- og opbeva-

ringsfunktionen. De modstridende mål og det svage vidensgrundlag om sammenhængen mel-

lem undervisning og læring fører ofte til målforskydninger, så der fokuseres på den del af 

virksomheden, der er umiddelbart målbar i form af kontrol og prøver, ligesom midler gøres til 

mål i sig selv. På den ene side synes jeg derfor, gymnasieskolen kan opfattes som et bureau-

krati med regelstyring og statslig kontrol - på den anden side som et løst koblet system, hvor 

lærerne som fagbureaukrater i praksis definerer målene i klasseværelserne, mens administrati-

onen varetager de kontrollerende opgaver, uden at der nødvendigvis er særlig klare sammen-

hænge mellem disse dele.  

   At skolen kan opfattes som et fagbureaukrati, præget af løse koblinger støttes af Madsén og 

Risbergs studier af praksis i den svenske gymnasieskole. Iflg. dem ser ud til, at det, der styrer 

skolerne, er, at metoderne og resultaterne synes fastlagt på forhånd, mens målene på den en-
                                                 
53 Per Dalin: ”Skoleudvikling. Teorier for forandring”, kap. 3 s. 112. ff. 
54 Ibid. Nogle af skolens karakteristika kan siges at være iboende egenskaber – fx at skolen underviser elever i 
stedet for at producere varer, mens andre er historieskabte - fx skolens mål og opdelingen mellem administrative 
og pædagogiske processer.   
55 Miles opregner 9 dilemmaer, fx faglige mål vs. sociale mål, individualisering vs. standardisering, autonomi vs. 
koordinering, beslutninger baseret på intuition eller data, centrale vs. decentrale beslutninger, forandring eller 
status quo. Her efter Dalin: ”Skoleutvikling. Teorier for forandring” s. 115 ff.  
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kelte skole omvendt synes uklare56. Udviklingen i Sverige er interessant, fordi de i 1988 fik 

en reform, der mht. struktur minder om den reform, der nu er lagt op til i Danmark. Trods 

tydelige centralt formulerede mål og decentralisering, der giver vide rammer for metoder til 

målopfyldelse, mener de imidlertid, at der kun sjældent foregår en kollektiv måltolkning og 

præcisering af handlingsmål på skolerne, så de enkelte lærere og grupper af lærere forbinder 

målene for deres egen virksomhed med kollektive mål for skolen. At målene sjældent pro-

blematiseres tilskriver de dels målkonflikter, dels begrænsede resurser. Heller ikke resultatet 

af lærernes arbejde problematiseres eller gøres til genstand for evaluering. Det, der derfor 

styrer skolen, er: fagtraditioner, etablerede handlingsmønstre og rutiner, organisatoriske ram-

mer (fx skemaet og det at lærerne underviser alene i klasser), læremidlernes udformning mm. 

Skolen synes altså at udgøre et system, hvor både målene og resultaterne synes ret uklare, 

mens der omvendt hersker stor konsensus om metoderne, hvilket gør skolen meget mod-

standsdygtig over for forandringer.  

  Konsensus om metoderne tror jeg bla. hænger tæt sammen med de strukturelle forhold, der 

kendetegner lærernes arbejdsforhold. Lipsky har med sin teori om gadebureaukrater i offent-

lige institutioner givet en meget dækkende karakteristik af disse57. Gadebureaukratier er ken-

detegnet ved, at klienterne – her eleverne – ikke er i kontakt med institutionen frivilligt. Insti-

tutionerne præges af modstridende eller uklare mål, og arbejdsopgaverne er så komplekse, at 

de må varetages af professionelle. Som gadebureaukrater er lærerne udsat for konstant ar-

bejdsstress, klemt mellem høje og delvist modstridende mål og begrænsede resurser. Arbejdet 

bliver aldrig rigtig færdigt, kan altid gøres bedre, og jo mere man engagerer sig, jo flere pro-

blemer bliver der at løse. Arbejdsbelastningen, kompleksiteten i beslutningerne og manglende 

resurser bevirker, at gadebureaukrater som en art overlevelsesstrategi er tvunget til at udvikle 

relativt faste rutiner, som bygger på delvist ubevidste grundantagelser. Frem for at foretage 

helhedsbedømmelser af hvert enkelt tilfælde, tvinges de til at forenkle en del af problemerne 

til standardiserede kategoriseringer.  

Skal lærernes rutiner forandres, kræver det iflg. Beckman, at de selv forandrer dem – og det 

forudsætter, at de kan se noget at vinde ved det.  

   Stabiliteten i skolen som organisation kan altså bla. forklares ud fra modstridende mål, 

manglende fælles måltolkninger og præcisering af handlingsmål samt manglende evaluering 

af målopfyldelsen. Men også de strukturelle arbejdsbetingelser, 28 elever (eller flere) i et 
                                                 
56 Torsten Madsén og Ola Risberg: ”Från fortbilding till en lärande arbetsorganisation” Madsén s. 129 ff.    
57 Her efter Björn Beckman: ”Skolans decentralisering – bakgrund och möjligheter”  i Madsén s. 86 ff. 
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klasseværelse sammen med en lærer, faste lektionslængder og skemaer, pensumkrav, eksa-

men, lærebøger mm. tror jeg er meget afgørende for både de rutiner og den kultur, der udvik-

les. Lærere underviser ikke først og fremmest elever mhp. individuel kompetenceudvikling, 

de underviser klasser i fag. Skal der ske reelle ændringer i praksis, tror jeg derfor fx ikke det 

udelukkende er gjort med fælles lokale måltolkninger og intern evaluering – det er også nød-

vendigt med reelle ændringer i de strukturelle arbejdsbetingelser. Disse afhænger imidlertid 

ikke kun af administrative beslutninger i organisationen, men er først og fremmest dikteret af 

det offentliges tildeling af resurser og overenskomstmæssige forhold på arbejdsmarkedet.                

 

5.2 Skoleudvikling 

   Der er mange teorier om skoleudvikling – både mht. hvad den består i, og hvordan den kan 

gribes an i praksis. Skoleudvikling anvendes ofte som en samlebetegnelse for både reformer, 

bekendtgørelsesændringer, pædagogisk udviklingsarbejde og organisationsudvikling58. Hvad, 

der opfattes som udvikling, er afhængigt af værdier og dermed af hvilket perspektiv, man an-

lægger59. Madsén og Risberg vægter i deres definition af skoleudvikling, at der sker organisa-

toriske ændringer og reelle ændringer i undervisningen mhp. at skabe de bedste muligheder 

for elevernes læring60. De vægter altså kvalitet. I Fullan, Miles og Taylors definition omtales 

skoleudvikling som en systematisk proces for selvanalyse, der kan befordre kulturelle og 

strukturelle ændringer mhp. at øge såvel kvaliteten som organisationens effektivitet61.  

Målet er altså på en gang at tilgodese kvalitet og effektivitet gennem systematisk selvanalyse 

af organisationens struktur og kultur.  

   Tankerne bag regeringens reformforslag lægger efter min opfattelse op til en ret grundlæg-

gende ændring af gymnasieskolen i retning af en mere fast koblet og selvudviklende organisa-

tion, samtidig med at der stilles krav om central kontrol. Om styringskonceptet siges det fx, at 
                                                 
58 Dalin: ”Skoleudvikling. Teorier for forandring” kap. 5.  
59 Iflg. det strukturelle perspektiv vil det fx være effektivitet, iflg. det humanistiske bedre udnyttelse af de men-
neskelige resurser osv. Dalin: ”Skoleudvikling. Teorier for forandring” kap. 3. 
60 Deres definition lyder: ”Att utveckla skolverksamheten handlar både om att finna nya organisatoriska former 
för verksamheten och att förnya själva undervisningen – både innehållet och metoderna. Utgångspunktet för 
diskussionerna måste vara hur de pedagogiska processerna bör se ut. Organisationen bygges sedan upp för att så 
långt det är möjligt ge goda förutsättningar för elevernas lärande”, Madsén og Risberg: ”Från fortbildning till en 
lärande arbetsorganisation”, s. 144.  
61 Deres definition på skoleudvikling lyder: ”en sammenhengende, systematisk planlagt, støttende innsats for å 
oppnå selvanalyse og fornyelse. Tiltakene retter spesielt oppmerksomheten mot endringer i formelle og uformel-
le prosedyrer, prosesser, normer og strukturer ved anvendelse af ”holdningsdannende” begreper og metoder. 
Målet for organisasjonsutvikling er både den enkeltes behov (”quality of life”), såvel som å bedre organisasjo-
nens måte å fungere på og dens resultater”, Fullan, Miles og Taylor 1980,  her efter Dalin: ”Skoleutvikling. Stra-
tegier og praksis”, s. 174. 
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det skal tage afsæt i principper om selvevaluering, mens institutionerne samtidig skal ”for-

pligtes til at afrapportere i forhold til en række på forhånd opstillede mål, herunder en række 

centrale indikatorer for kvalitet og effektivitet”62. Regeringens oplæg synes altså at lægge op 

til en forbedring af både kvaliteten og effektiviteten på baggrund af både selvevaluering, pro-

fessionalisering og kontrol. Lokalt stiller dette bla. krav om vedvarende skoleudvikling med 

henblik på at blive en lærende organisation, hvilket igen stiller krav om ændringer i rolle- og 

ansvarsfordelingen, nye ledelsesformer, lærerprofessionalisering og udvikling af en mere kon-

sensuspræget og udviklingsorienteret kultur.   

   Senge har imidlertid påpeget, at skolen pt. kun i lidet omfang repræsenterer en lærende or-

ganisation63. Han hæfter sig fx ved, at 1) skolen ikke er præget af systemisk tænkning – tvært 

imod sker meget ad hoc. 2) Personlig mestring er et ideal, men efter- og videreuddannelsen er 

generelt så utilstrækkelig, at den enkelte lærer ikke får lejlighed til at følge med i sine fag. 3) 

Teamlæring er ikke særlig udviklet, delvis pga. undervisningens organisering. 4) Udvikling af 

”mentale modeller” eller frigørelse fra vanetænkning i forbindelse med forståelse af skolens 

virke er dårligt udviklet, og 5) fælles visioner er ikke typisk for de fleste skoler.  

Spørgsmålet er, hvordan man mere konkret kan befordre en udvikling i den retning?  

   Skal en organisation lære, kræver det iflg. Schein, at den forsøger at afdække de grundlæg-

gende antagelser i kulturen og med Argyris’ ord foretager double-loop læring64. Og iflg. 

Appleqvist stiller overgangen til en mål- og resultatorienteret styring krav om, at organisatio-

nen må: 1) være i stand til at opfatte både indre og ydre forandringer, 2) kunne løse de pro-

blemer, som forandringerne medfører, og 3) kunne evaluere løsningsforslagene og udnytte 

den viden, som evalueringerne giver65.    

   En mere konkret og detaljeret model for forandringer og skoleudvikling er bla. opstillet af 

Michael Fullan66. Han deler processen op i: motivering, opstart og implementering, og peger 

kort fortalt på, at der: 1) skal udvikles visioner, som både indeholder, hvad der skal ske og 

hvordan. 2) Der skal ske en evolutionær planlægning, der tager hensyn til realiteterne i skolen 

- der skal være en plan, og lærerne skal lære, mens de arbejder med den. 3) Initiativ, magt og 
                                                 
62 ”Bedre uddannelse. Handlingsplan”, s. 17. 
63 Dalin: ”Skoleudvikling. Teorier for forandring”, s. 149 ff. 
64 Schein har på baggrund af studier i organisationskulturer opstillet en 3-leddet model, hvor han skelner mellem 
artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. Artefakter er det man gør – det synlige – , værdier er delvist 
udtalte, mens grundlæggende antagelser er ubevidste. Edgar H. Schein: ”Organisationskultur og ledelse”, kap. 2. 
65 Madsén: ”Skolutveckling och lärares kompetensutveckling i ett helhetsperspektiv”, s. 33. 
66 Her efter Dalin: “Skoleudvikling. Teorier om forandring”, s. 248 ff. Fullans udgangspunkt er implementerin-
gen, det der sker i praksis i en forandringsproces, og hans studier stammer fortrinsvis fra nordamerikanske sko-
ler. Iflg. Dalin stemmer de dog meget godt overens med de studier, der er gjort i Europa. 
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ansvar skal uddelegeres – og der skal udvikles samarbejdskulturer. 4) Der skal ske ændringer i 

holdninger og adfærd med assistance i processen. 5) Der skal ske opfølgning og problemløs-

ning på baggrund af konkrete processer.        

   Skoleudvikling kan således siges at udgøre en proces, der både omhandler: individuel og 

organisatorisk læring, metodiske og indholdsmæssige ændringer, og hvor målet både kan væ-

re at opnå øget kvalitet og effektivitet. Skoleudvikling stiller derfor både krav om struktur- og 

kulturændringer og dermed både ledelses- og lærerprofessionalisering.    

   Da mit primære ærinde er at se på, hvordan efteruddannelse af lærerne kan bidrage til im-

plementering af gymnasiereformen, vælger jeg især at koncentrere mig om lærerprofessionali-

sering i forbindelse med implementering. Af pladsmæssige hensyn berører jeg derfor kun le-

delsesaspektet mere sporadisk.  

 

5.3 Lærerne som forandringsagenter og lærerprofessionalisering67

   Sergiovanni er en af de forskere i skoleudvikling, der ser lærerne som vigtige forandrings-

agenter. Ved skoleudvikling forstår han, at der dels sker en kapacitetsudbygning, dels en sy-

stemændring – en ny forståelse for, hvad der er god praksis68. Han taler dermed både om 

struktur- og kulturændringer. Hans udgangspunkt er, at elevernes studiekompetence øges, 

hvis klasseværelserne omdannes til læringsfællesskaber, men at dette vanskeligt lader sig gø-

re, hvis skolen som organisation ikke udgør et læringsfællesskab. Lærernes læring er vigtig 

for elevernes læring, fordi kvaliteten af lærernes forståelse influerer på, hvad de faktisk gør i 

klasseværelset, og lærernes undersøgelse og forbedring af egen praksis skal derfor føre til 

fælles læring i organisationen. Hans idé er i korte træk, at lærerne frem for at være vidensfor-

midlere skal blive vidensproducerende og indgå i professionelle læringsfællesskaber. 

Spørgsmålet er så, hvordan skolerne bliver til selvundersøgende og lærende fællesskaber? 

Sergiovannis svar synes i høj grad at være øget autonomi til lærerne og dygtig ledelse, der kan 

motivere til lærerprofessionalisering, ændre på interaktionsmønstrene lærerne imellem og 

mellem lærere og administration. Han understreger vigtigheden af at lægge vægt på lærernes 

behov og give lærerne autonomi til at udforske deres egen praksis. Han forudsætter altså, at 

                                                 
67 Lærerprofessionalisering definerer jeg indledningsvist som refleksion over egen praksis mhp. at afdække og 
evt. revurdere de grundantagelser, der ligger til grund for problemtolkningerne. Se afsnit 6.1 og 6.2.    
68 Sergiovanni: ”Teachers Development and Schools as Centers of Inquiry”, kap. 8, s. 138 ff. Kapacitetsudbyg-
ning indebærer en øget bemyndigelse af lærerne ved at udbygge deres færdigheder og forpligtelse til professio-
nelle værdier – systemændringer er en ny forståelse af effektivitet, god praksis og en ændret distribution af auto-
ritet. 
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lærerne som professionelle motiveres af autonomi og personlig udvikling og som undervisere 

er præget af kaldstanken. Samtidig påpeger han, at lærerne må være villige til at acceptere 

mere ansvar for, hvad der foregår i skolen. Som mange andre konkluderer han her, at en sådan 

udvikling er et spørgsmål om tillid: om ledelsens evne til at skabe en ny ånd, give slip på 

magt, og om lærernes villighed til at påtage sig et fælles ledelsesansvar.               

   Madsén og Risbergs bud på skoleudvikling lægger ligeledes vægt på lærerne som foran-

dringsagenter69. Som Sergiovanni ser de lærernes systematiske refleksion over egen praksis 

som basis for organisationens læring70. De peger i den forbindelse på nødvendigheden af 

strukturændringer som betingelse for, at der finder systematisk kundskabsudvikling og kul-

turændringer sted. På baggrund af studier af en privat virksomheds vellykkede udviklingspro-

ces mhp. at blive en lærende organisation opstiller de følgende betingelser for at sikre at med-

arbejdernes læringsprocesser fører til læring i organisationen: 1) delagtighed i styreprocessen, 

2) styrende, evaluerbare mål 3) systematisk evaluering af eget arbejde, 4) frihedsgrader, hand-

lingsrum og beslutningskompetence, og 5) arbejdsgruppens sammensætning. Skal skolen bli-

ve en lærende organisation, kræver det, at organisationens kultur og struktur: frihedsgrader, 

handlingsrum og beslutningsbeføjelser, tydeliggøres. Lærerne skal enkeltvis og i grupper for-

binde deres konkrete mål med undervisningen med overordnede mål for skolen, der skal fore-

går systematisk erfaringsudveksling, evaluering og opfølgning af målene, og medarbejderne 

skal sikres tid til refleksion. 

   For at lærernes refleksion fører til professionalisering peger Madsén og Risberg her på vig-

tigheden af, at den interne evaluering ikke sammenblandes med ydre kontrol af skolens resul-

tater. Refleksion over egne grundantagelser kræver autonomi, mod og tid. Får lærerne dob-

beltbudskaber, opnår man ikke en selvudviklende skole. Iflg. M og R drejer det sig altså om at 

finde en balance mellem tillid og kontrol, både mht. centrale og decentrale budskaber.  

   Både Sergiovanni og Madsén og Risberg peger altså på autonomi og tillid som forudsætning 

for lærerrefleksion og skoleudvikling. Hvor Sergiovanni peger på motivation og ledelse, som 

de drivende kræfter for en ny ånd – en kulturændring, giver Madsén og Risberg et konkret 

forslag til strukturændring som forudsætninger for en kulturændring. De peger her på nød-

vendigheden af en ydre stødkultur i form af efteruddannelse til hjælp til opbygning af mentale 

                                                 
69 Madsén og Risberg: ”Från fortbildning till en lärande arbetsorganisation” i Madsén s. 129 ff.  
70 Den systematiske refleksion skal hjælpe til at klarlægge og evt. revurdere de grundantagelser, der ligger bag 
traditionen. Se afsnit 6.2. 

 32



modeller for analyse af egen virksomhed, samtidig med at de advarer mod sammenblanding 

af interne mål og evaluering med ydre krav om mål og kontrol. 

 

5.4 Vurdering af teorierne og potentialet for skoleudvikling 

   Ud fra de anførte teorier synes vigtige betingelser for skoleudvikling at være: 1) motiveren-

de ledelse, 2) synliggørelse af organisationens struktur – frihedsgrader og beslutningskompe-

tencer, 3) synliggørelse og fælles udmøntning af evaluerbare målformuleringer, 4) udvikling 

af samarbejdskulturer, kompetenceproducerende lærere - refleksion og teamlæring og 5) au-

tonomi for lærerne.  

   Dalin skelner mellem den fragmenterede skole, projektskolen og samarbejdsskolen og vur-

derer, at ”jo mere fragmentert organisasjonen er, dvs jo mer isolert (eller ”privat”) læreren 

arbider, jo mindre det satses på å skape en felles lærende kultur, jo mindre beredskap har sko-

len til at mestre kompliserte endringsprosesser”71. Vurderet i det lys ser mulighederne for at 

blive en lærende organisation for den skole, jeg har undersøgt, ikke særlig positive ud. Kolle-

giet virker generelt splittet i mange spørgsmål, hvilket til dels synes at kunne forklares ud fra 

forskellige fagsyn. Der er en udbredt modvilje mod fælles lokale mål og evaluering, ligesom 

lærerne prioriterer pædagogisk efteruddannelse (supervision mm.), efteruddannelse i skoleud-

vikling og efteruddannelse for hele skolen markant lavt. At mange kun angiver at have et spo-

radisk kendskab til reformtankerne og forholder sig neutrale mht. krav om ændringer kan des-

uden tyde på, at de ikke forventer, den får den store betydning i praksis.  

   Konfronteret med sådanne fakta synes jeg derfor, det er relevant at spørge om, i hvilket om-

fang det rent faktisk kan lade sig gøre at opstille fælles, forpligtende måltolkninger, der reelt 

forbinder, hvad der foregår i klasseværelset med centralt fastsatte mål, og opstille evalue-

ringskriterier, der fører til samlet organisatorisk læring? Er skolens arbejdsopgaver ikke så 

komplekse, at det rent faktisk ikke kan lade sig gøre? Og er lærerne ikke så forskellige, at det 

simpelt hen er en umulighed at sikre, at alle føler sig reelt forpligtede af fælles mål og ikke 

reelt dekobler? Når en lærer som en kommentar til fælles interne mål og evaluering i spørge-

skemaet skriver: ”Det får vi svært ved at blive enige om!” er det måske i virkeligheden udtryk 

for en meget nøgtern analyse af situationen. Der findes mange teorier, der forsøger at forklare 

uenigheder blandt mennesker, men jeg tror ikke, det er muligt at opstille en teori, der kan give 

anvisninger på, hvordan man får nogen, der ikke har lyst til det, til at samarbejde. At stille 

                                                 
71 Dalin: ”Skoleutvikling. Teorier for forandring” s. 262-263. 
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krav om at præcisere og systematisere arbejdet med måltolkninger og evalueringer i den grad, 

som Madsén og Risberg synes at plædere for, synes jeg derfor nok er at være lige optimistisk 

nok.  

   Teorierne om skoleudvikling synes jeg virker tillokkende som ideale mål, men de er ikke 

uden problemer i forhold til praksis. Ligger der fx ikke også en indbygget modsætning i, at 

organisatorisk læring på en gang stiller krav om forpligtelse over for fælles mål og evaluering, 

samtidig med at lærernes autonomi omvendt synes at være en betingelse for konstruktiv re-

fleksion? Autonomibegrebet synes jeg her udgør et problem. Hvis man ved autonomi forstår 

den autonomi, lærerne har i dag, hvor de helt uafhængigt af hinanden foretager individuelle 

måltolkninger og skøn, afhængigt af egne grundantagelser og den konkrete situation, synes 

autonomi at være dårlig forenelig med fælles læring. At tale om autonomi i forbindelse med 

kollektiv læring synes jeg derfor kræver, at man redefinerer og udfolder begrebet, så det både 

omhandler nødvendigheden af og retten til individualitet, samtidig med at man orienterer sig i 

forhold sig til en gruppe med forpligtende mål. En ny forståelse af autonomi må derfor på den 

ene side indebære, at man med sine individuelle erfaringer orienterer sig mod at indgå i en 

gruppe mhp. at spejle og foretage refleksioner over hinandens erfaringer for herigennem at 

opnå fælles læring. På den anden side må autonomi handle om individets ret til individualitet i 

forhold til fællesskabet – retten til selvstændigt at danne sine egne erfaringer, som et nødven-

digt udgangspunkt for at kunne bidrage med noget til fællesskabet. Autonomi handler på den 

måde om nødvendigheden af et individuelt handlingsrum, retten til at eksperimentere og mu-

ligheder for at begå fejl – som forudsætning for at opnå ny viden. Erhvervelse af ny viden 

betinger på den måde en vis autonomi og er derfor dårligt forenelig med kontrol.  

  Jeg ønsker hermed ikke på nogen måde at forkaste ideen om fælles decentrale mål og evalu-

ering som basis for organisatorisk læring, men jeg tror sådanne mål pga. arbejdsopgavernes 

kompleksitet nødvendigvis må være af en ret almen karakter, og at arbejde med mere præcise 

måltolkninger kun er muligt i mindre arbejdsfællesskaber. Mange forskere peger også på ar-

bejdsgruppens betydning for skoleudvikling, og set i det lys, ser potentialet for det lærerkolle-

gium, jeg har undersøgt, væsentligt bedre ud.   

   Der synes nemlig i nogen grad at eksistere samarbejdskulturer og interesse for at udvikle 

disse. Godt halvdelen af lærerne har således erfaringer med tværfagligt arbejde, og de fleste 

positive. Ca. halvdelen giver efteruddannelse for grupper af lærere høj prioritet, mange ønsker 

efteruddannelse i tværfagligt samarbejde, og 2/3 mener fx, at teamsamarbejde kan være efter-
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uddannelse. Den udbredte modstand mod decentrale mål og evaluering, gælder desuden ikke, 

når der er tale om team. At støtte og opmuntre kundskabssøgende alliancer synes jeg derfor 

må være det væsentligste udgangspunkt for skoleudvikling – i hvert fald mhp. at udbygge 

lærernes læring.   

   I forbindelse med skoleudvikling er det et grundlæggende spørgsmål: udvikling for hvem, 

hvordan og hvorfor. Iflg. Huberman er det aldrig vist, at lærersamarbejde gavner eleverne 

læring72. Det er et udbredt dogme blandt de lærere, der forsvarer den nuværende form for au-

tonomi, at det er en trossag, hvad der gavner elevernes læring bedst. Måske er der en mening 

i, at lærerne arbejder så forskelligt og så opsplittet, som de gør – ud over at det altså som 

Weick siger er økonomisk. Måske lærer eleverne i virkeligheden bedst ved at møde forskel-

lighed? Vi må her erkende, at vi fortsat ikke ved nok om, hvordan læring opstår, og hvad der 

befordrer læring. Jeg tror dog med Dales ord, at lærernes erfaringslæring er en betingelse for 

elevernes læringserfaringer73. 

    

   Hvorvidt gymnasiereformen fører til en selvudviklende skole, hvor lærerne bliver kompe-

tenceproducerende, og der opstår organisatorisk læring, mener jeg derfor i høj grad afhænger 

af, hvordan reformens krav om kontrol af kvalitet og effektivitet udmøntes i praksis – og af 

hvilke frihedsgrader der reelt bliver for den enkelte skole. Regeringens oplæg til reform stiller 

både krav om intern og ekstern bedømmelse af kvalitet og effektivitet. Spørgsmålet er, om 

dette er forenelige størrelser? For mig at se er nærmest en umulighed på en gang at stille cen-

trale krav om kontrol af både kvalitet og effektivitet og samtidig lægge op til større friheds-

grader decentralt.  

   En anden vigtig faktor er selvsagt, i hvilket omfang den decentrale ledelse er i stand til at 

indføre ny strukturer og påvirke kulturen, så lærerne indgår i reelle arbejdsfællesskaber og 

involverer sig reelt i forbindelse med lokale måltolkninger og evaluering. Jeg forudser her, at 

det kan være vanskeligt at forene udmøntning af fastsatte centrale mål og givne evaluerings-

former med interne mål og evalueringer, der lægger op til eksperimenterende aktiviteter og 

knytter sig reelt til lærernes faktiske virke i klasserummet.  

   Endelig mener jeg, det er helt afgørende for implementering af reformen, at lærerne gives 

reelle muligheder for at foretage ændringer i  praksis – hvilket i høj grad er et resursespørgs-

mål. Det drejer sig her både om at skabe reelle muligheder for andre arbejdsformer, at skabe 
                                                 
72 Michael Huberman: ”Critical Introduction” i Michel Fullans “Successful Schoolimprovement” s. 11. 
73 Erling Lars Dale: ”Pædagogik og professionalitet” s. 163.  
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tid til refleksion over egen praksis, og om at kvalificere lærernes kompetencer til at foretage 

udviklende refleksioner gennem en støttende efteruddannelsesindsats.      

    

6.  Efteruddannelse 

   For at kunne give nogle relevante bud på, hvilke former for efteruddannelse, der bedst kan 

støtte en implementering af gymnasiereformen, et nyt faglighedsbegreb, ny arbejdsformer og 

organisatorisk læring, vil jeg først kort gøre rede for nogle teorier om, hvordan lærere lærer, 

lærerprofessionalisering samt nogle normative krav til efteruddannelse mht. at skabe reelle 

ændringer i praksis. Med baggrund i disse teorier og min undersøgelse af lærernes holdninger 

til reformen og deres ønsker til efteruddannelse vil jeg herefter give nogle bud på, hvilke stra-

tegier for og typer af efteruddannelse, der efter min opfattelse bedst kan danne udgangspunkt 

for reelle ændringer i praksis og bidrage til organisatorisk læring.  

 

6.1 Hvordan lærere lærer 

   Hvordan ny viden om undervisning opstår og spredes gennem interaktion mellem lærere har 

bla. Nonaka og Takeuchi udviklet en model for74. Modellen viser følgende 4 interaktioner 

mellem tavs og kendt viden:   

 

  Til  

  tavs viden kendt viden 

Fra Tavs viden Socialisering 

(dele erfaring) 

Eksternalisering 

(artikulere) 

 kendt viden Internalisering 

(handle) 

Kombinering 

(udveksle og systematiser) 

 

Dolin og Ingerslev har ud fra modellen påpeget, at forskellige vidensformer initieres og 

fremmes af forskellige processer: Tavs viden skabes og udveksles gennem ”shared expe-

rience” i form af samarbejde og arbejdspladsbaseret efteruddannelse. Tavs viden kan gøres 

eksplicit gennem ”dialog og fælles refleksion”. Kombination af forskellig viden kan udvikle 

                                                 
74 Nonaka, I, og Takeuchi, H: “The knowledge-Creating Company”, 1995, her efter Dolin og Ingerslev I “For-
søgsarbejde i gymnasiet – som lærerne ser det”, s. 49 ff.  
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kendt viden gennem ”networking”, og ”learning by doing” kan internalisere og operationali-

sere eksplicit viden75.  

   At viden kan udbringes til andre dele i et system, fx i forbindelse med en reform, forudsæt-

ter ifølge modellen en sprogliggørelse. Dette kræver imidlertid iflg. Dolin og Ingerslev en 

professionalisering af lærerjobbet, så der skabes en tættere forhold mellem forskning og prak-

sis, og at forskning følges op af efteruddannelse. De efterlyser i den forbindelse, at der udvik-

les efteruddannelsesmodeller, der: 1) ”kobler faglig viden med en pædagogisk praksis”, 2) 

”kobler refleksion over og ændringer af praksis”, og 3) ”inddrager forskellige grupperinger, fx 

forskere og aftagerinteressenter, i refleksion over teori og praksis”76. Grundlæggende skift i 

ændring af undervisningspraksis, fx i forbindelse med en reform, sker iflg. Dolin og Ingerslev 

dog heller ikke, med mindre lærerne føler sig i overensstemmelse med ændringernes værdi-

grundlag. De peger derfor på vigtigheden af demokratiske beslutningsprocesser med inddra-

gelse af lærerne i forbindelse med reformdiskussioner. En måde at udvikle undervisningen på 

kan iflg. D og I være inden for de forskellige fag at foretage en diskussion af, hvad faglighed 

er, relatere faglighedsbegrebet til de politiske uddannelsesmål og give bud på, hvordan den 

ønskede faglighed opnås gennem undervisning. At indgå i sådanne demokratiske beslutnings-

processer forudsætter imidlertid også en professionalisering af lærerjobbet.  

   Michael Fullan har bidraget med nogle andre interessante iagttagelser mht., hvad der får 

lærere til at ændre adfærd77. På baggrund af empiriske studier peger han især på to forhold: 

hjælp i processen og en aktiv stødkultur. Iflg. Fullan ændrer lærere først reelt praksis, når de 

mestrer og ser resultater af nye arbejdsformer, eller hvis de ikke synes, de har noget andet 

valg. Fullan stiller hermed spørgsmålstegn ved teorien om, at læreres ejerskab ifm. indførelse 

af ændringer er betinget af tidlig deltagelse i processen (jf. også afsnit 5.3) – i stedet mener 

han, at commitment udvikles på baggrund af mestring. Læreres ændringer af praksis stiller 

dermed krav om efteruddannelse, der tilbyder forskellige former for assistance, afhængigt af 

hvor læreren er i processen. Han taler i den forbindelse om nødvendigheden af både ”hands-

on-tutoring”, supervision og proceskonsulenter, der foretager både demonstrationer, observa-

tioner af praksis og coaching. Lærere skal derfor iflg. Fullan først og fremmest behandles for-

skelligt, og ændringer af praksis stiller på den måde krav om autonomi og svag institutionel 

styring. 

                                                 
75 Ibid. s. 50. Forfatternes understregninger. 
76 Ibid. s. 50. 
77 Michael Huberman: ”Critical Introduction” i Michael Fullans: “Succesfull Schoolimprovement”.  
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Samtidig peger han dog på, at lærere også synes at ændre adfærd, når de ikke opfatter, at de 

har andre valg – altså netop i kraft af institutionel styring. Han hævder her, at implementering 

af reformer ofte fører til normændringer, der fører til fremvækst af nye fællesskaber. At indfø-

re reformer og håndtere forandringer er iflg. Fullan at arbejde med irrationel adfærd. Han pe-

ger her på det paradoks, at udvikling af ejerskab i forhold til ændringer hos en gruppe i reglen 

fører til kliker, der får andre grupper til at gøre modstand.  

Det drejer sig derfor om at skabe en balance mellem stød og hjælp i processen, mellem ydre 

krav og autonomi.    

   Læreres læring synes at være knyttet til både bevidste og ubevidste processer. Styring og 

systematisk udbredelse af viden i forbindelse med ændringer synes at forudsætte en sproglig-

gørelse af viden om læring, en professionalisering af lærerjobbet og demokratiske beslut-

ningsprocesser – tidlig inddragelse i processen - for at sikre ejerskab i forhold til værdigrund-

laget. Men som påpeget af Fullan er læring måske ikke udelukkende en kognitiv proces, lige-

som ændringer ikke udelukkende lader sig forklare ud fra rationelle forhold. Mestring synes at 

udgøre en vigtig faktor for udvikling af ejerskab, ligesom ydre pres, strukturændringer, kan 

nødvendiggøre andre handlingsmønstre. Et forsøg på styring af lærernes læring forudsætter 

imidlertid forskning, der kobler teori med praksis, lærerprofessionalisering og efteruddannel-

se. Mht. udformningen af efteruddannelse tror jeg her det er vigtigt, at den udformes under 

hensyntagen til flere af disse forhold. Udgangspunkt må være, at den sigter mod at koble læ-

rerens praksis med teori, men den må også rumme mulighed for at bidrage til mestring af ny 

praksisformer og tilbyde støtte undervejs i processen. 

       

6.2 Lærerprofessionalisering - kobling mellem teori og praksis  

   Mange teorier om lærerprofessionalisering tager udgangspunkt i Donald Schöns teorier om 

den reflekterende praktiker. En af Schöns pointer er at pege på nødvendigheden af at nedbry-

de skellet mellem forskning og praksis og gøre professionelle til forskere i egen praksis78. 

Schöns teorier har givet anledning til megen debat om forholdet mellem lærerprofessionalise-

ring, organisatorisk læring og udvikling af professionel viden, forskning. Dale, Tiller og 

Egerbladh, og Colnerud og Granstöm har fx alle bla. på baggrund af Schön opstillet normati-

ve krav til, hvordan professionalisering kan ske. Fælles for dem er, at lærerprofessionalisering 

stiller krav om tid til lærernes refleksion over praksis i arbejdsfællesskaber mhp. udvikling af 
                                                 
78 Donald Schön: ”Den reflekterende praktiker”, kap. 1-2 og 9-10. Den begrænsede plads tillader desværre ikke 
at referere Schöns teorier.  
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didaktisk teori. Forskellene består meget kort fortalt i, hvordan de tænker lærernes refleksion 

koblet til almene teoridannelser og forskning. Dale lægger her vægt på, at lærerne bliver for-

skere i egen praksis og selv udvikler teori, men han mener ikke dette kan ske uden fuldstæn-

dig fritagelse for handlingstvang79. Han kritiserer her aktionsforskningen for kun at tillade 

svækket handlingstvang, og han mener ikke aktionsforskningen kan konstituere pædagogik-

ken som videnskab, fordi den ikke skaber og udvikler kundskab i almen didaktik som fagom-

råde. Lærernes evne til refleksiv forskning er iflg. Dale betinget af vedvarende efteruddannel-

se baseret på feltforskning. Tiller og Egerbladh plæderer i stedet for aktionslæring og det vig-

tige i, at forskning netop tager udgangspunkt i lærerens forskning i egen praksis, men de me-

ner samtidig, det er vigtigt, at forskere er tilknyttet lærernes forskningspraksis som samtale-

partnere, konsulenter og teorikonstruktører80. Diskussionen handler altså i høj grad om for-

skernes rolle i professionaliseringsprocessen.    

   Colnerud og Granström betragter ikke lærerhvervet som et professionelt erhverv i sociolo-

gisk forstand, men mener derimod, at det er inde i en professionaliseringsproces81. Lærerfaget 

mangler iflg. C og G et fælles videnskabeligt grundlag for fagets udøvelse (systematisk teori) 

og en egenkontrolleret faglig etik. I forbindelse med deres studier af læreres refleksioner over 

deres arbejde har de bla. vist, at læreres faglige metasprog er mangelfuldt og udgør en hæm-

mende faktor i forbindelse med udviklende refleksion. Deres forslag er, at lærerne ud over at 

få tid til kollektiv refleksion får tilført stød udefra, der kan bidrage til udvikling af mentale 

modeller, der kan bevirke et nyt syn på egen praksis82. De tilslutter sig altså aktionslæring, 

men mener kvaliteten af den er afhængig af en ydre stødkultur i form af forskning og efterud-

dannelse, der kan medvirke til at udvikle et fælles pædagogisk begrebsapparat.  

   Lærerprofessionalisering forstår jeg som evne til refleksion over egen praksis og vha. et 

metasprog at kunne konstruere didaktisk teori i læringsfællesskaber. Refleksion over egen 

praksis indebærer evne til afdækning af egne grundantagelser i forbindelse med problemdefi-

neringer, som kan lede til nye værdifastsættelser og andre problemløsninger. Professionalise-

ring er derfor ikke kun er et spørgsmål om at udvikle nye metoder til problemløsning - det 

drejer sig derimod først og fremmest om at opnå nye indsigter i problemtolkninger for evt. at 

                                                 
79 Erling Lars Dale: ”Pædagogik og professionalitet”, kap. 9 og 10. 
80 Tiller og Egerbladh: ”Forskning i skolens hverdag”, kap. 9 og 10.  
81 Colnerud og Granström: ”Respekt for lærere”, kap. 1, s. 28. 
82 Ibid. s. 120. 

 39



kunne revurdere værdier og finde nye problemløsninger83. Professionalisering stiller krav om 

efteruddannelse, der kan bidrage til udvikling af et metasprog. Dette forudsætter eksistensen 

af en forskningsbaseret viden, der kobler teori og praksis. Efteruddannelsen mener jeg desu-

den må kunne fungere som en aktiv stødkultur, der dels giver anledning til evt. revurdering af 

egen referenceramme, dels kan bidrage med støtte og vejledning i den proces, det er at op-

bygge og mestre metoder til i fællesskab at foretage refleksioner over praksis.      

   

6.3 Normative krav til efteruddannelse i forbindelse med organisatorisk læring 

   Bla. Sarason har kritiseret reformtænkere for at glemme, at reformer skal gennemføres af 

lærerne, og at det derfor kræves, at lærerne har de tankesæt og behersker de teknikker, som 

kræves for at gennemføre de ønskede forandringer84. Sarasons anklage går bla. på, at det er 

usædvanligt, at de som forsøger at indføre en forandring begynder denne proces med at gøre 

sig klart, hvor lærerne står, hvad de tænker og hvorfor. De gør sig på den måde skyldige i det 

samme, som de kritiserer lærerne for, nemlig ikke at have indsigt i hvad, hvordan og hvorfor 

elever tænker, som de gør. For det andet fremhæver han, at mange reformtænkere ikke gør sig 

klart, at det, de fordrer, er, at lærere skal glemme det, de ved og lærer om. For det tredje tror 

de ofte, at de kan gennemføre forandringer ved at sige til folk, hvilke handlemåder og tanker 

der er de rette. Også her gør de, der vil forandre, præcist det, som de kritiserer lærerne for.  

Disse kritikpunkter får Madsén til at opstille følgende helt overordnede krav til god efterud-

dannelse, som jeg fuldt ud kan tilslutte mig:  

• Den bør ikke være ensidigt normativ, når det gælder handlemønstre.  

• Den bør bygge på grundlæggende respekt for lærernes måde at tænke og handle på.  

• Efteruddannelse er en kamp om lærernes tanker, og den bør derfor have en analytisk 

indretning, der bygger på kvalificeret samtale frem for tvang.      

   Jeg har i tidligere afsnit, 5.3 og 5.4, fremhævet nogle vigtige betingelser for organisatorisk 

læring. Mht. efteruddannelse i forbindelse med organisatorisk læring peger Madsén i sit op-

samlende kapitel på følgende vigtige faktorer. Sammendraget står dog for min regning85:  

1) Man må skelne mellem organisationens udviklingsbehov og efteruddannelsesbehov. 

Skal skolens behov tilgodeses, skal alle lærere ikke have samme efteruddannelse. 

                                                 
83 Mht. definitionen er jeg ud over de ovennævnte forskere og teoretikeres tanker inspireret af Argerys’ teorier 
om dobbelt-loop-læring og Scheins skelnen mellem artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. 
84 Madsén: ”Skoleutveckling och lärares kompetensutveckling i ett helhetsperspektiv”, s. 36 ff. 
85 Ibid. s. 45 ff. 
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2) Måldebatten bør aldrig afsluttes – og efteruddannelse bør tage udgangspunkt i et pro-

blem i skolen eller undervisningen  

3) Efteruddannelse skal følges op og bearbejdes, ligesom spredning ikke bør tages for gi-

vet. Ideelt set bør efteruddannelse rumme følgende faser for blivende effekt: teori, 

demonstration, praktik, tilbagekobling og vejledning86. Madsén betoner vejledningen. 

4) Der skal ske et opgør med, at kvalitet i efteruddannelse er ensbetydende med, at en 

ekspert udefra leverer færdig kundskab. I stedet skal der udvikles rutiner for hverdags-

refleksion og skabes kundskabssøgende alliancer. 

5) Modsætningen mellem institutionens behov for pædagogisk udvikling og lærernes be-

hov for faglig efteruddannelse kan evt. opblødes ved at give den faglige efteruddan-

nelse en mere didaktisk profil.  

I forbindelse med sidstnævnte punkt peger Madsén på, at det ikke er givet, at efteruddannelse 

primært skal indrettes på arbejdsformerne, selv om det er dem, man vil udvikle. Faglig fordy-

belse kan være en forudsætning for at ændre arbejdsmåder – ikke mindst i sprogfagene.  

Jeg vil dog i den forbindelse pege på Dolin og Ingerslevs konstatering af, at den hidtidige ef-

teruddannelse i Danmark ikke synes at have haft nogen nævneværdig effekt mht. til ændringer 

i praksis sammenlignet med forsøgsarbejder87.  

   Et andet, men ikke helt forskelligt bud på faktorer, der har betydning for, at efteruddannelse 

fører til varige ændringer, er givet af Judith Warren Littele88. Iflg. hende skal efteruddannelse 

være: 

1) intellektuel og socialt meningsfuld, 

2) tage udgangspunkt i lærernes praktiske erfaringer, ligesom der skal være tale om lang-

varige arbejdsfællesskaber, 

3) der skal være et input, der medvirker til at bringe uenigheder frem – enighed er ikke 

altid godt,  

4) praksis skal sammenknyttes med organisationens mål, 

5) der skal være reelle muligheder for at ændre praksis, og  

6) der skal være en balance mellem individuelle og institutionelle interesser. 

                                                 
86 Faserne er udviklet af Joyce og Showers. 
87 Dolin og Ingerslev: “Forsøgsarbejde i gymnasiet – som lærerne ser det”, s. 51. 
88 Her efter Sergiovanni: ”Teachers Development and Schools as Centers of Inquiry”, kap. 8, s. 145 ff. 
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I de følgende bud på hhv. strategier og mere konkrete tiltag for efteruddannelse i forbindelse 

med reformen vil jeg i videst muligt omfang tage hensyn til de ovenstående normative krav – 

i erkendelse af at det dog kan være vanskeligt at tage højde for dem alle.  

 

7.  Nogle bud på strategier for efteruddannelse89

   De krav, reformen synes at stille mht. et andet faglighedsbegreb og organisatorisk udvik-

ling, synes ikke umiddelbart at være i overensstemmelse eller forenelige med de holdninger til 

reformen og ønsker til efteruddannelse i forbindelse med implementering, der kommer til ud-

tryk i det lærerkollegium, hvis holdninger jeg har undersøgt90.  

Der er fx en udbredt modstand mod fælles interne mål og evaluering, og næsten ingen ønsker 

efteruddannelse i skoleudvikling eller for det samlede lærerkollegium. Næsten alle lærere 

synes desuden ikke at koble efteruddannelse til organisationens behov. 26 ud af 28 lærere 

mener således, at læreren selv skal bestemme, hvilken efteruddannelse han ønsker. Flertallet 

ønsker faglig og fagdidaktisk efteruddannelse og tillige efteruddannelse som en individuel 

aktivitet. Kun et fåtal ønsker pædagogisk efteruddannelse. Der synes altså grundlæggende at 

være en modsætning mellem lærernes og organisationens behov. 

   Undersøgelse viser imidlertid også, at der er en rimelig interesse for at indgå i nye arbejds-

fællesskaber i en stor del af lærerkollegiet. Mange ønsker således også tværfaglig efteruddan-

nelse og efteruddannelse for grupper af lærere - en stor del er dog samtidig imod dette - og 

endnu flere mener, at teamsamarbejde kan være efteruddannelse.  

   De strategier, jeg foreslår, vil fortrinsvis omhandle bud på, hvordan lærernes motivation for 

at indgå i læringsfællesskaber kan styrkes, hvilket jeg mener må være en forudsætning for 

implementering af reformen. Efteruddannelsen må her tage udgangspunkt i noget af det, læ-

rerne ønsker, og samtidig forsøge at bibringe lærerne teknikker til at opstille fælles mål, fore-

tage evaluering og udvikle frugtbare samarbejdsrelationer, der på sigt kan føre til fælles ud-

vikling i organisationen. Efteruddannelse må først og fremmest bygge på at give lærere nye 

perspektiver på deres eget arbejde, og den må pga. lærernes og fagenes forskellighed i mange 

tilfælde være forskellig for grupper af lærere.  

   Det er et meget markant ønske, at lærerne selv bestemmer deres efteruddannelse. Et over-

ordnet princip må derfor også være frivillighed – men dog ikke mht. alle efteruddannelsesty-

per. Skal organisationens behov også tilgodeses, mener jeg en vis styring er nødvendig. Den 
                                                 
89 Strategi anvendes her i betydningen, at der foreligger en overvejet plan. 
90 Se bilag 3. 
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væsentligste forudsætning for, at organisationens behov kan blive til fælles anliggender, må 

her være, at de synliggøres. Dette må være ledelsens opgave. Organisationens behov, specielt 

mht. hvilke krav reformen stiller mht. målopfyldelse og evaluering, må synliggøres, fx gen-

nem kollektiv efteruddannelse. Her må det ydre stød gøre sig gældende. Ledelsen bør ligele-

des melde klart ud mht., hvilke typer af efteruddannelse, den vil prioritere, mhp. opfyldelse af 

organisationens behov.     

   For at skabe organisatorisk udvikling mener jeg derfor, at der på trods af lærerønsker vil 

være behov for at iværksætte et efteruddannelsesprogram, der: 

1) synliggør reformkravene og lægger op til en målsætningsdebat med fastlæggelse af interne 

mål og evalueringskriterier på demokratisk grundlag. Udmøntningen af de centralt opstillede 

overordnede mål og evalueringskriterier bør via en målsætningsdebat gøres til et fælles anlig-

gende og en fælles forpligtelse. Lærerne skal involveres.  

   Modstanden i lærerkollegiet mod fælles mål og evaluering synes ikke i samme grad at gæl-

de teamsamarbejde. Det potentiale mener jeg derfor skal styrkes. Jeg vil derfor foreslå, at der 

iværksættes efteruddannelse for grupper, der kan understøtte etablering af:  

2) kundskabssøgende alliancer, teamlæring og forskning i egen praksis. Af hensyn til motiva-

tionen tror jeg, man i første omgang må give sådanne team vide rammer mht. at definere ar-

bejdsområder, og fx i første omgang blot stille det som et krav, at udgangspunktet skal være et 

problem i undervisningen eller på skolen. På sigt må hovedreglen her være, at teammål knyt-

tes til organisationens mål, hvor udgangspunktet samtidig er praksis.  

   For at skabe en ændring af faglighedsbegrebet og udvikle andre arbejdsformer er det ligele-

des en forudsætning, at faglighedsbegrebet i det hele taget kommer til debat. Dette mener jeg 

der er vid mulighed for i forbindelse med de ovenfor skitserede bud på målsætningsdebat og 

teamlæring. Ud fra undersøgelsen er det karakteristisk, at klasseundervisning i en eller anden 

form er dominerende, og at kollegiet er delt mht. erfaringer i forhold til projekt- og tværfagligt 

arbejde. Et flertal synes dog at være motiveret for at udvikle sig på det område, mens mange 

som sagt også ønsker faglig, individuel efteruddannelse.  

   Jeg vil derfor mht. udvikling af et nyt faglighedsbegreb foreslå to typer af efteruddannelse: 

1) Flerleddede skolebaserede kurser for grupper af lærere – gerne i forbindelse med teamlæ-

ring. Naturlige emneområder synes at være: kernefaglighed og fagdidaktik, projektarbejds-

formen og tværfagligt samarbejde.  
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2) Individuel efteruddannelse i form af arbejdende kurser, hvor det didaktiske element priori-

teres højt. For at ændre på faglighedsforståelsen mener jeg i det hele taget, at efteruddannel-

sen skal have en mere didaktisk profil. 

   Når jeg ovenfor har skelnet mellem efteruddannelse, der især kan bidrage til organisatorisk 

udvikling, og efteruddannelse, der kan bidrage til et ændret faglighedsbegreb, er det på mange 

en kunstig skelnen. Jeg har udelukkende foretaget denne opdeling for at tydeliggøre, hvilke 

efteruddannelsesmæssige tiltag, der især kan gavne de enkelte områder. I de efterfølgende bud 

på konkrete tiltag vil jeg ikke bibeholde opdelingen, fordi jeg mener, de i praksis må hænge 

sammen, ligesom jeg tror det vil være mest gavnligt at iværksætte flere af tiltagene samtidigt. 

 

7.1 Konkrete tiltag 

   En målsætningsdebat i forbindelse med implementering af reformen går selvsagt ud på, at 

skolen beslutter, hvordan reformens mål skal fortolkes lokalt, og hvordan man i praksis vil 

sikre opfyldelse af evalueringskriterierne. Kunsten består i, hvordan man sikrer, at lærerne 

reelt engageres, og at målene og det, der evalueres, kobles til det, der faktisk sker i klassevæ-

relset. Erfaringer fra svenske skoler har vist, at lokalt udviklingsarbejde ikke er nogen garanti 

for, at kvaliteten i skolen bliver bedre, eller at der sker reelle ændringer91. Iflg. Carlgren er 

årsagen den måde, udviklingsarbejdet er blevet opfattet på. Hendes studier viser, at lokalt ud-

viklingsarbejde først kan blive en systematisk kundskabsudviklende proces for lærerne, når de 

lokale problemer defineres som kundskabsproblemer, hvis svar må søges i praktikken. En 

forudsætning for dette er, at også tankerne decentraliseres.  

   I første omgang mener jeg derfor det må gælde om at synliggøre reformens krav og klar-

lægge, hvilke frihedsgrader der reelt er – der skal altså ske et input. Dernæst må der iværksæt-

tes en demokratisk beslutningsproces mht. lokale mål og evalueringsformer. Dette arbejde bør 

følges op af en helt konkret udmøntning af, hvordan man vil forsøge at opnå de stillede mål, 

og hvordan de kan evalueres. Dette arbejde udgør en proces, som skal ledes af nogen, der og-

så kan komme med input og vejlede undervejs, fx pædagogisk inspektor eller måske bedre, en 

udefra kommende konsulent. Jeg tror her, det er vigtigt at arbejde med få mål ad gangen – 

grupper af lærere kan evt. arbejde med forskellige mål – ligesom det er vigtigt, at arbejdet 

deles op i faser og konkretiseres meget. Hvis en skole eller en gruppe af lærere fx beslutter, at 

det overordnede mål er at arbejde mere tværfagligt, kunne en opdeling i faser fx se sådan ud: 

                                                 
91 Madsén: ”Skoleutvecklikng och lärares kompetensutveckling i ett helhetsperspektiv”, s. 28 ff. 
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1) beskrivelse af kernefagligheden i de enkelte fag, 2) beskrivelse af, hvad de enkelte fag med 

fordel synes at kunne samarbejde med andre om, 3) beskrivelse af, hvad der skal komme ud af 

et sådant samarbejde, 4) hvilke arbejdsformer, der kan bidrage til dette 5) og hvordan man vil 

evaluere, om de ønskede mål med samarbejdet faktisk bliver opfyldt92. For hvert trin i sådan 

en proces kan der være behov for både input og vejledning. Hvordan udreder man fx, hvad 

kernefaglighed er? Hvordan opstiller man helt præcise mål for samarbejdet? Hvad skal evalu-

eres og hvordan? Hvordan bliver man enige om noget, når der er så mange ideer?  

   Jeg tror derfor, det er givtigt først at udvikle rutiner for teamsamarbejde i kundskabssøgende 

alliancer, hvor teamet gives rimelig frie rammer for opstilling af mål og evalueringskriterier. I 

min bog ”Teamsamarbejde” har jeg gjort rede for nogle konkrete metoder til at sætte præcise 

mål og udarbejde evalueringskriterier, hvordan man kan arbejde med at afdække og revidere 

grundlæggende antagelser, og hvordan man kan sikre sig, at andre vigtige betingelser for kon-

struktivt samarbejde er til stede, fx organisatoriske rammer, grupperoller og –relationer93. På 

baggrund af mine erfaringer som teamkonsulent er løbende hjælp i processen imidlertid en 

vigtig faktor for både tilstrækkelig præcision i arbejdet og for, at der sker reelle ændringer i 

gruppers måder at arbejde på. Systematisk begrebsudvikling, udvikling af et didaktisk sprog 

og etiske spilleregler kræver både input, afprøvning, vejledning og erfaringsopsamling - altså 

efteruddannelse.  

   En anden kursusform, der kan tænkes at appellere til lærernes ønske om faglig og didaktisk 

efteruddannelse og samtidig styrke kundskabssøgende alliancer, kunne være flerleddede sko-

lebaserede kurser for grupper af lærere – evt. på tværs af fag. For at skabe fornyelse og sikre 

forbindelsen til praksis må hver kursusdel rumme både teoretisk input af faglig-didaktisk art, 

udarbejdelse af forløb til afprøvning og erfaringsudveksling. Undervisningskorpset bør derfor 

sammensættes af både faglærere fra universiteterne, didaktikere og proceskonsulenter.    

   For de lærere, der fortrækker individuelle, faglige kurser, kunne en kursusmodel, der tilgo-

deså dette, men samtidig sikrede forbindelse til praksis, være regionale eller landsdækkende, 

arbejdende kurser, efter samme model som skitseret ovenfor. Et problem med denne kursus-

type er, at den ikke tilgodeser organisationens behov for at blive mere tæt koblet. Dette kunne 

afhjælpes ledelsesmæssigt ved samtidig at stille krav om deltagelse i andre former for efter-

                                                 
92 Inspiration til denne proces har jeg fået af Jørgen Gleerup på et kursus i skoleudvikling i Berlin, efteråret 2000.    
93 Anne Birgitte Klange: ”Teamsamarbejde”. Af pladsmæssige hensyn kan jeg desværre ikke her gå i detaljer, 
ligesom jeg må undlade at gøre rede for, hvordan fx ledelsesmæssig opbakning og psykodynamiske faktorer har 
betydning for gruppers og læreres læring. 
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uddannelse og om erfaringsspredning i faggruppen/-erne. Omvendt kan kursustypen siges at 

være nødvendig for at bidrage til national enhed og en tættere kobling mellem forskning og 

praksis i de enkelte fag.          

 

7.2 Problemer i forbindelse med efteruddannelse 

   Jeg ser imidlertid mange problemer forbundet med de bud, jeg ovenfor har givet på, hvor-

dan efteruddannelse kan bidrage til at implementere af reformen. Jeg vil her hovedsagelig 

koncentrere mig om det, jeg mener, er mest grundlæggende, og kun kort omtale nogle andre.   

Et grundlæggende problem er, at der ikke synes at være nogen instans, der kan løfte opgaven. 

Efteruddannelse kræver for mig at se både fagligt og didaktisk input og deltagelse af proces-

konsulenter med kompetence inden for både pædagogik og vejledning, der kan sikre en kob-

ling mellem teori og praksis og systematisk opfølgning. Opsplitningen og det svagt udviklede 

samarbejde mellem fag, didaktik og pædagogik på universitetsniveau og den svage kobling 

mellem teori og praksis på det pædagogisk-didaktiske område udgør her et problem.  

   Hidtil har de faglige foreninger og i mindre omfang universiteterne og amtscentrene stået 

for efteruddannelsen på gymnasialt niveau. Det eksisterende kursusudbud har mestendels og 

består fortsat næsten udelukkende i faglige og didaktiske inspirationskurser uden konkret 

praksistilknytning og opfølgning, og som påvist af Dolin og Ingerslev øjensynlig med ringe 

effekt mht. ændringer i praksis. En undtagelse er måske UNI-C’s kursus Gym-IT. Iflg. egne 

evalueringer har disse kurser i høj grad bidraget til reelle ændringer i lærernes praksis, hvilket 

jeg tilskriver deres meget konkrete indhold, IT-kompetencer, krav om kobling til praksis og 

varighed over tid94. Hvorvidt disse kurser har ført til kvalitetsforbedringer og bidraget til 

kundskabssøgende alliancer ud over den tid, kurserne har stået på, føler jeg mig mindre over-

bevist om95. Når de faglige foreninger kun i begrænset omfang har udbudt skolebaserede og 

arbejdende kurser, tror jeg ikke det skyldes manglende lyst, men derimod helt urimelige ar-

bejdsvilkår i form af usikkerhed mht. tildeling af ministerielle tilskud, dårlig aflønning og 

manglende tid til kursusplanlægning pga. overenskomstmæssige forhold96. De faglige for-

eningers kursustilrettelæggelse bygger stort set på frivillig og gratis arbejdskraft, og på de 

                                                 
94 Gymnasieskolen nr. 2002. 
95 Jeg henviser til min masteropgave på modul 5. Min undersøgelse viser bla., at lærerne kun i ringe omfang 
bruger deres viden i praksis og at den pædagogiske professionalisering synes at være begrænset. 
96 Dansklærerforeningen har gennem de seneste 4 år gennemført sådanne kurser og iflg. evalueringerne også 
med effekt på praksis. Mht. problemerne taler jeg af egen erfaring som kursusansvarlig i Dansklærerforeningen.   
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vilkår kan man hverken sikre en sammenhængende efteruddannelsesindsats eller den fornød-

ne kobling mellem forskning i praksis og teoriudvikling.      

     Jeg efterlyser derfor en instans a lá de svenske Högskolor, der dels kan stå for efteruddan-

nelsen, dels vha. forskningstilknytningen kan fungere som bindeled mellem teoriudvikling og 

aktionsforskning rundt om på skolerne. Iflg. Madsén har udviklingen i Sverige dog ikke været 

uden problemer97. Han fremhæver fx her den fortsat svage sammenhæng mellem teoriudvik-

ling og det praktiske arbejde rundt om på skolerne, mange högskolors manglende incitament 

for at varetage omkostningsfulde, individualiserede efteruddannelsesprogrammer, og at ud-

viklingen mod mere skræddersyede skolebaserede kurser udgør en risiko for, at den regionale 

og nationale enhed i efteruddannelsen går tabt. Især det sidste synes jeg er et problem. Det må 

derfor diskuteres, hvordan balancen mellem lokale og nationale / regionale kurser skal være 

fremover. 

   Den instans i Danmark, der synes at komme nærmest til at kunne løfte opgaven, er DIG i 

samarbejde med de faglige foreninger og universiteterne. Spørgsmålet er i så fald, om DIG 

tildeles de nødvendige resurser til at opbygge dette felt. Andre muligheder er DPU, eller at 

ministeriet støttede de faglige foreninger i opbygningen af et fælles netværk med kontakt til 

DIG, DPU og universiteterne. 

   Andre problemer i forhold til de former for efteruddannelse, jeg har foreslået, er fx, at plan-

lægningen af en systematisk efteruddannelsesindsats på skolerne vil stille krav om et pædago-

gisk lederskab, som måske kun i ringe omfang er til stede. Skoleudvikling vil derfor også stil-

le krav om ledelsesmæssig efteruddannelse. 

   Endelig er der spørgsmålet om, hvor lærernes tid til at blive forskere i egen praksis skal 

komme fra. Her er der ikke blot tale om et overenskomstmæssigt problem, men det reelle pro-

blem, at elevtallet vokser, mens resursetildelingen omvendt synes at dale år for år.     

   I det forslag til strategi for efteruddannelse jeg har skitseret, har jeg ikke taget højde for det 

problem, at satsning på lokal efteruddannelse kan gå ud over den nationale enhed, da min op-

gave har været at se på, hvordan reformen kan implementeres lokalt. Men skal den nationale 

samtidig bevares, må der tydeligvis også eksistere andre efteruddannelsesudbud – fx i form af 

regionale og nationale fagdidaktiske netværk.   

 

 

                                                 
97 Madsén: ”Skoleutveckling og lärares kompetencutveckling i ett helhetsperspektiv” s. 66 ff.  
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8.  Konklusion 

Samfundsmæssige ændringer har før til krav om effektivisering og kvalitetsudvikling i skole-

systemet samt ændrede krav til faglighedsbegrebet. For gymnasieskolen indebærer dette krav 

om skoleudvikling, at skolen ændres i retning af et mere fast koblet system, og at der sker 

ændringer i det traditionelle faglighedsbegreb og udvikles nye arbejdsformer.  

   Min undersøgelse af et lærerkollegiums holdninger til regeringens oplæg til gymnasiere-

form viser, at der ikke umiddelbart synes at være overensstemmelse mellem lærernes hold-

ninger og organisationens behov i forbindelse med skoleudvikling, mens modsætningen synes 

mindre udtalt mht. ændringer af faglighedsbegrebet. Lærerkollegiet synes desuden at være 

præget af modsatrettede holdninger, ligesom lærerne kan siges at have forskelligt potentiale til 

at indgå i en udviklingsproces. 

   Nogle forklaringer på lærernes modstand mod reformtankerne kan bla. være, at gymnasie-

skolen udgør et fagbureaukrati, at lærerne som professionelle har et stort behov for autonomi 

og desuden skyldes strukturelle arbejdsbetingelser. Forskelligheden i lærernes holdninger kan 

bla. forklares ud fra forskellige fagsyn og balkanisering i lærerkulturen. En overraskende stor 

imødekommenhed mht. ændringer af faglighedsforståelsen og arbejdsformer i forbindelse 

med reformtankerne på trods af spredte og mindre positive erfaringer kan evt. forklares ved, 

at gymnasieskolen udgør et løst koblet system, der i relation til centrale krav om ændringer 

giver store muligheder for dekobling i praksis. 

   Stabiliteten i gymnasieskolen som organisation kan bla. skyldes en kombination af, at sko-

len udgør et løst koblet system, der er præget af modstridende mål, manglende måltolkninger 

og evaluering af målopfyldelsen, mens der omvendt synes at herske stor konsensus om ar-

bejdsmetoderne pga. strukturelle arbejdsvilkår og en fagbureaukratisk kultur.  

   Skoleudvikling kan både have kvalitetsforbedringer og effektivitet som mål og stiller der-

med krav om både organisatorisk uvikling og lærerprofessionalisering. Dette indebærer både 

strukturelle og kulturelle forandringer i retning af at blive en mere tæt koblet, lærende organi-

sation. Vigtige betingelser for skoleudvikling synes her at være 1) motiverende ledelse, 2) 

synliggørelse af organisationens struktur- frihedsgrader og beslutningskompetencer, 3) syn-

liggørelse og fælles udmøntning af evaluerbare målformuleringer, 4) udvikling af samar-

bejdskulturer, kompetenceproducerende lærere – refleksion og teamlæring og 5) autonomi for 

lærerne.  
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   Lærerprofessionalisering synes at være afhængig af: 1) mulighed for refleksion over og evt. 

revurdering af grundlæggende antagelser og problemdefineringer i arbejdsfællesskaber, 2) 

udvikling af et fælles didaktisk sprog, der giver mulighed for at forbinde praksis til teori, 3) 

forskning og efteruddannelse, der kan hjælpe til udvikling af et didaktisk sprog, 4) det at me-

stre nye arbejdsformer i på baggrund af: demonstration, træning, coaching og supervision 5) 

ledelsesmæssige krav om ændringer. 

   I forbindelse med lærerprofessionalisering og organisatorisk læring synes flere forhold at 

udgøre et problem, bla: 1) en fortsat uafklarethed mht. skolens uddannelses- og opdragelses-

mæssige forpligtelser, 2) at autonomi for lærerne synes at være en betingelse for professiona-

lisering, hvorfor 3) sammenblandingen af kvalitet og kontrol synes at være uforenelige stør-

relser. Afhandlingen lægger her op til en ændret forståelse af autonomibegrebet i forbindelse 

med lærerprofessionalisering. Endelig udgør 4) den fortsat svage kobling mellem pædagogisk 

teori og praksis, manglende forskning, et problem, men det største problem er uden tvivl 5) 

hvor resurserne og den nødvendige støttende efteruddannelsesindsats skal komme fra til at 

gøre lærernes til forskere i egen praksis.  

   På baggrund af de ovenfor skitserede krav til skoleudvikling, lærerprofessionalisme og 

normative krav til efteruddannelse i forbindelse med implementering af reformer samt lærer-

nes holdninger til reformudspillet og ønsker om efteruddannelse er jeg nået frem til nogle bud 

på både nogle mere overordnede principper og strategier for efteruddannelse og nogle mere 

konkrete forslag, der kan støtte en implementering af reformen.  

De vigtigste principper er kort fortalt, at efteruddannelsen  

1) både må støtte organisationens interesser og appellere til lærernes behov,  

2) den må støtte etablering af kundskabssøgende alliancer, hvor udgangspunktet er forsk-

ning i egen praksis, og 

3) den må bygge på en demokratisk målsætningsdebat.  

De mere konkrete tiltag er:  

1) Synliggørelse af reformkravene og på baggrund heraf iværksættelse af en målsæt-

ningsdebat, der fører til interne målformuleringer, og hvor de konkrete udmøntninger 

af målene og udarbejdelsen af evalueringskriterier kobles tæt til lærernes praksis.  

2) Udvikling af rutiner for teamlæring i kundskabssøgende alliancer, der forsker i egen 

praksis.  

3) Flerleddede faglig-didaktiske skolebaserede kurser for grupper af lærere, og 
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4) Regionale eller landsdækkende arbejdende kurser af faglig-didaktisk art.  

   Flere af mine løsningsmodeller peger altså på aktionsforskning under vejledning af konsu-

lenter med kendskab til forskningsbaseret viden på området. Efteruddannelsen bør kort fortalt 

tage udgangspunkt i et problem i lærernes virkelighed, være langvarig, hvor input veksler 

med afprøvning i praksis og erfaringsopsamling. 

   Et væsentligt problem i forbindelse med de anbefalede kursustyper er, at der mht. flere af 

dem ikke synes at være en instans, der kan løfte opgaven. Andre problemer er fx, at en syste-

matisk planlagt efteruddannelsesindsats stiller krav om pædagogisk lederskab på de enkelte 

skoler og dermed måske også ledelsesmæssig efteruddannelse. Endelig er der som nævnt re-

sursespørgsmålet.                

   Om regeringens oplæg til gymnasiereform vil føre til kvalitetsforbedringer afhænger bla. af, 

om reformoplægget 1) giver reelle frihedsgrader til skolerne mht. kvalitetsudvikling, 2) om 

det følges op af overenskomstmæssige aftaler, der reelt giver tid og mulighed for refleksion 

over praksis i læringsfællesskaber, og om det 3) støttes af en massiv, kompetencegivende ef-

teruddannelsesindsats. 

   Implementering af reformer er en kamp om både lærernes tanker og tid.  
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English summary 

 

The recent educational discussion and the 2005 reform of the Danish secondary education 

demand changes of ways of studying and of professional understanding and call for school 

development. This thesis is based on a questionnaire whose aim is to reveal the attitudes of 

the teaching staff to the demands for reform and their wishes for in-service training in order to 

propose relevant strategies for in-service education that can improve the teachers’ potential 

for the implementation of the reform. The thesis includes a discussion of several theories that 

may throw light on the causes of the attitudes of the teaching staff as well as suggest problems 

and possibilities of teachers’ professionalism and of teachers as agents of change in terms of 

school development. 
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