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Summary 
 

This thesis investigates whether it is possible to implement team in the Danish upper 

secondary school, in line with the intentions and requirements the Ministry of Education 

connects to the concept. This indeed a timely question as the Ministry, in the 1990s and 

especially in 1999 with the programme “Udviklingsprogrammet for de 

ungdomsgymnasiale uddannelser”, has made great attempts to implement a discourse of 

development for the upper secondary school. The concept of team has played, and 

continues to play, a major role in this process.  

 

In the analysis of the Ministry’s discourse of development, it becomes clear that it is 

anchored in the ideas of the learning organization, where change and learning is an 

integrated part of the organization. Furthermore, the thesis finds a rather strong 

resistance against the implementation of these understandings in the upper secondary 

school. To understand this resistance, and the possibilities of an implementation, the 

thesis applies symbolic cultural analysis and a structural description of the organization 

in question.  

 

The analysis shows that the Ministry’s discourse is incompatible with upper secondary 

school culture. In the ministerial discourse the concept team is associated with new 

roles, a new organization, and new obligations for the teachers. Upper secondary school 

culture stands in contrast to this. The thesis shows how team in this culture is 

considered an obstacle to a teachers “real” work. Furthermore, whenever team is used in 

this culture, it is equated with other concepts, thus giving it different semantics. 

 

In conclusion, the thesis discusses what is necessary to bridge the gap between the 

ministerial discourse and upper secondary school culture, and to implement the 

Ministry’s concept of team. This discussion is conducted on the basis of four dilemmas, 

all of which are important for the management of any school; that is the dilemma 

between vision and voice, structure and culture, trust in persons and trust in processes, 

and finally, process and objective. The thesis concludes that the management must be 

able to discard or weaken bureaucratic control, further commitment and common goals, 

build confidence in the processes of teamwork and then trust in the process itself. If this 
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is not the case, the culture will not be fundamentally challenged, and it will therefore be 

impossible to implement the ministry’s concept of team in the upper secondary school.  
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Forord 
 
 
 

”Forandring er noget, som kan 
proklameres i en officiel politik eller 
nedskrives autoritativt på et stykke 
papir. Forandring kan tage sig 
imponerende ud, når den bliver 
præsenteret i kasser og med pile på 
administratorernes overhead-plancher 
eller sat op som punkter i skolernes 
udviklingsprofiler (…) Det er ren 
overflade. De har slet ikke fat i den 
centrale i, hvordan børn lærer, og 
hvordan lærere underviser. I praksis 
når de aldrig længere end til trivielle 
småændringer (…)At få involveret 
lærerne i ændringer i uddannelserne er 
afgørende for, om disse bliver en 
succes, specielt hvis det drejer sig om 
komplekse ændringer, som virker ind 
på mange forhold i lang tid 
fremover.”1 

 
 
 

Med ovenstående citat slår vi tonen an til en opgave, hvor vi vil interessere os for, om 

der er skabt mulighed for at implementere gymnasiereformen 2005 med dens intension 

om lærer- og teamsamarbejde samtidig med, at lærerne tager projektet til sig. 

 
August 2005 søsættes den nye gymnasiereform, som det foreløbige sidste punktum i en 

udvikling, der startede med et udviklingsarbejde i begyndelsen af 90’erne, hvor det var 

undervisningsdifferentiering, Peel og AFEL, der var i fokus. ”Udviklingsprogrammet 

for de gymnasiale uddannelser” i 1999 fulgte efter med en række forskellige udviklings- 

og forsøgsarbejder.  

Reform 2005 er den første større grundlæggende reform siden 1903, hvor ”højere 

almenundervisning”2 blev indført som en del af formålet, samtidig med, at man for 

alvor forsøgte at erstatte høring med klasseundervisning.3 Gymnasiet har således siden 

                                                 
1 Andy Hargraves: Nye lærere, nye tider, s. 31 
2 Jarl Damgaard; Skole og Universitet i Gymnasie Pædagogik 49, side 43 
3 Jakob D. Bøje; Gymnasiet mellem kanon og kompetence 
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indførelsen af valggymnasiet i 1988, som afløste grengymnasiet fra 1963, kun oplevet 

mindre justeringer. Selvom gymnasiet i denne periode har udviklet sig fra 

elitegymnasium til massegymnasium, hvor over halvdelen af en ungdomsårgang 

optages, har hverken fagfordeling eller struktur forandret sig afgørende. Gymnasiet har 

indtil nu været i stand til at holde sig mere eller mindre ude af de sidste 10-15 års 

generelle bestræbelser på at ’modernisere’ den offentlige sektor, herunder 

ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

 

Intentionerne bag store dele af moderniseringsprogrammet har været ønsket om, via 

markedet, at sætte fart på omstillingsprocesserne indenfor den offentlige sektor i 

overensstemmelse med de samfundsmæssige forandringer fra industri- til informations- 

eller videnssamfundet. Moderniseringen af den offentlige sektor i Danmark kan forstås 

som en del af de globale moderniseringsprocesser, og som en konsekvens af en række 

konkrete politiske beslutningsprocesser, nationalt og over-nationalt, og som resultat af 

og resulterende i bestemte former for social praksis, der forekommer aktørerne i 

moderniseringsfeltet mere rationelle og meningsfulde end andre.4 

Vi betragter således ikke moderniseringen som en naturlov eller strukturel 

nødvendighed, men som processer af praktiske handlinger. Disse handlinger producerer 

en struktur, inden for hvilke de bliver de mest rimelige – men ikke de eneste mulige. 

Moderniseringsbegrebet skriver sig således ind i en særlig historisk udviklingsdiskurs, 

hvor de forandringer, der betegnes som modernisering forstås som historisk uundgåelige 

og entydigt positive. Det moderne opfattes som en kontrast til det traditionelle og 

modernisering betragtes som en naturlig og rigtig udvikling. Modernisering ses som 

god, nødvendig og uomgængelig og moderniseringens retning som lineær, entydig og 

positiv, fra bureaukrati til demokrati. Inden for sådan en diskurs, vil enhver kritik af de 

aktuelle forandringer i den offentlige sektor fremstå som gammeldags, forstenet, dømt 

til at tabe5  

 

Reformen 2005 skal netop forstås som en modernisering af gymnasiet. I 

bemærkningerne til ”Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser” 

beskrives den overordnede målsætning for forslaget ved, at ungdomsuddannelserne 
                                                 
4 Katrin Hjort; Moderniseringen af den offentlige sektor, side 33 
5 Katrin Hjort; Moderniseringen af den offentlige sektor, side 40 
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”skal udvikles således, at de tilgodeser de behov, der er i et samfund, der står over for 

store teknologisk og globale udfordringer”6. Dette uddybes i bemærkninger til 

lovforslaget: ”Omfattende og hastige forandringer i teknologi og videnskab skaber nye 

videns - og færdighedsområder, som skal medtænkes i mål og rammer for 

uddannelserne, fagene og undervisningen, og som øger behovet for at udvikle evner til 

at arbejde selvstændigt, både individuelt og i team, og på tværs af fag og fagområder. 

En øget internationalisering inden for teknologi, økonomi, videnskab, kultur og 

uddannelse indebærer også, at omlægninger af uddannelserne, udvikling af ny 

faglighed og relevante kompetencer, som matcher behovene i et videnssamfund, er helt 

afgørende”. 7 

 

Reformens hovedsigte er at styrke elevernes reelle studiekompetence, hvilket bl.a. skal 

ske ved ”at inddrage nye arbejdsformer, fx projektarbejde, hvor eleverne og kursisterne 

mere selvstændigt fordyber sig i en problemstilling og virtuelle arbejdsformer. Disse 

nye arbejdsformer stiller øgede krav til elevernes og kursisternes aktive deltagelse i 

undervisningen og til deres ansvarlighed.”8  Herudover skal faglighedsbegrebet i de 

gymnasiale uddannelser opdateres, hvilket skal ske ved at der, ud over den traditionelle 

faglighed, lægges vægt på at styrke samspillet mellem fagene og på de kompetencer, 

eleverne opbygger gennem det faglige arbejde: På langs af det samlede forløb i 

gymnasiet lægges en timeramme til Almen Studieforberedelse, som er et organiseret 

samspil mellem de gymnasiale fag, der dels skal sikre samarbejde og sammenhæng 

mellem fagene med henblik på almendannende formål, dels sikre progression i 

elevrollen.”9  

Der stilles hermed helt nye og bredere krav til lærernes undervisningsfærdigheder, som 

bl.a. omfatter kompetencer til at kunne samarbejde med andre lærere om undervisning. 

Overgangen til problemorientering vil udfordre faggrænser og stille spørgsmålet om 

fagenes identitet, og organisatorisk vil det forudsætte lærersamarbejde10; lærerne skal i 

stigende grad overgå fra at være privatpraktiserende til at være medlemmer af 

lærerteam.  

                                                 
6 Udviklingsprogrammet, Temahæfte nr. 23 – 1999, side 53 
7 www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_fremsat/L33.htm Bemærkningerne punkt 1 
8 www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_fremsat/L33.htm Bemærkningerne punkt 4.5 
9 www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_fremsat/L33.htm Bemærkningerne punkt 5.5 
10 Raae og Abrahamsen; Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne I. Gymnasie Pædagogik nr. 50, side 16 
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Dette er et afgørende punkt med hensyn til skoleudvikling, idet reformen også griber 

ind i selve processen i skolernes kerneydelse, undervisningen. Ændringerne af 

kerneydelsen er af en art, der rækker længere end til blot ændringer i de enkelte fag. 

Vidensfrembringelse og problemløsning er så kompleks, at det forudsætter samarbejde. 

Hvor lærerteam før var op til den enkelte og ofte angik elevernes sociale eller faglige 

trivsel, en praktisk koordinerende service for eleverne eller lignende, forankres 

lærersamarbejdet nu funktionelt i den undervisningsmæssige opgaveløsning. Dermed 

får den nye pædagogiske dagsorden også følger for skolen på organisationsniveau.11 

 

Det er vores hypotese, at det langt hen ad vejen er tankerne bag den lærende 

organisation der ligger bag reformen 2005 og som virker styrende ind på tankerne om, 

hvordan lærerarbejdet fremover skal udføres. Vi har i opgaven valgt at fokusere på 

team, forstået som lærersamarbejde bredt, og i denne forbindelse ser vi netop 

indførelsen af team som et særligt område, der tiltrækker sig opmærksomhed, idet både 

effektivitetshensyn, udvikling af de menneskelige lærerressourcer og indførelsen af en 

lærende organisation, hvor lærernes selvudvikling bliver sat i fokus, er i spil med 

indførelsen af selvstyrende team. 

Med moderniseringen bliver professionalisering sat på dagsordenen, ikke alene på elev- 

og lærerniveau, men også på ledelsesniveau i det almene gymnasium. Ledelsen af 

gymnasieskolerne skal professionaliseres, dvs. at ledernes kompetence skal øges såvel 

videns- som beslutningsmæssigt. Moderniseringsprocessen nødvendiggør nye 

organisationsformer, som erstatning for eller supplement til de mere traditionelle 

organisationsformer. Den ændrer betingelserne for såvel drift som ledelse af gymnasiet, 

og den vil stille ledelserne i krydspressituationer, hvor det bliver nødvendigt at foretage 

afvejninger, der på den ene side kan tolkes som et ydre pres, hvor man skal afveje 

økonomisk effektivitetshensyn over for en faglig forsvarlig undervisning og 

hensigtsmæssige forhold, krav fra eleverne, lærerne, politikerne etc., og et indre pres, 

hvor især lærerrollen skal afvejes, hvor læreren på den ene side opfattes som fag-

medarbejderen og på den anden side, i forhold til konkrete krav, som organisations-

medarbejder.  

 

                                                 
11 Raae og Abrahamsen; Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne I. Gymnasie Pædagogik nr. 50, side 16 
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I vores opgave vil vi fokusere på følgende problem: 

 

Kan team udfoldes i en organisation som gymnasieskolen, med de krav og 

intentioner der ligger fra Undervisningsministeriet?  

 

Vi vil således afdække, hvordan forskellige begreber, med særlig henblik på team, 

indholdudfyldes af henholdsvis Undervisningsministeriet/den lærende organisation og 

lærerkulturen i gymnasieskolen, og hvilket krydspres og kamp begrebet team befinder 

sig i netop nu. 

I den forbindelse bliver det også nødvendigt at undersøge, hvilke modstande der opstår 

og findes i gymnasiekulturen når team, som udviklingsstrategi, skal implementeres i 

gymnasieskolen, for dermed at afdække hvilket ledelsesrum, der bliver muligt for 

skoleledelserne. 

 

2: Teoretisk udgangspunkt og design. 
Vi har valgt at benytte en diskursanalytiske metode som det teoretiske fundament, vi vil 

besvare vores problemformulering ud fra, vel vidende at det kan svært at undersøge de 

diskurser, man selv er tæt på og har en mening om.  

Vi er således klar over, at vi selv er en del af den kultur, vi analyserer, og derfor følgelig 

kan have svært ved at fremanalysere nogle af de selvfølgeligheder, der ligger i 

materialet. På den anden side er vores rolle i dette diskursive felt ikke entydig; vi er 

begge gymnasielærere med mere end 20 års erfaring. Derudover er vi begge inspektorer 

på hvert sit gymnasium, Erik er ledende inspektor på Det frie Gymnasium og Karin er 

pædagogisk inspektor på Nørre Gymnasium, og denne placering i organisationen har 

betydet en rolleglidning over imod lederrollen, hvor det snarere er 

undervisningsministeriet og/eller forvaltningerne samt markedet, vi identificerer os 

med.  

 

I vores analyse af Undervisningsministeriets diskurs vil vi især trække på teoretikerne 

Foucault og Laclau og Mouffe samt Fairclough. Vi vil i kapitlet kombinere og bruge 

elementer fra hhv. diskursteoriens og den kritiske diskursanalyses teori og metode som 

grundlag. Vores mål er ikke at give en fuld udfoldet redegørelse for teorierne og 
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metoderne, men vi trækker de dele af teorierne og metoder ind, som er relevante for 

selve analysen. De to tilgange ligner hinanden i deres fælles socialkonstruktionistiske 

udgangspunkt, men ved at vælge en socialkonstruktivistisk synsvinkel og den 

diskursanalytiske tilgang, har vi også sagt ja til en række generelle filosofiske 

præmisser: Vores viden om verden kan ikke umiddelbart tages for objektiv sandhed. 

Virkeligheden er kun tilgængelig for os gennem vore kategorier, og vores viden og 

verdensbilleder er ikke spejlbilleder af virkeligheden, men et produkt af vore måder at 

kategorisere verden på. Vores viden om og syn på verden er altid kulturelt og historisk 

indlejret, derfor er de måder, hvorpå vi forstår og repræsenterer verden, historisk og 

kulturelt specifikke og kontingente. Vores måder at forstå verden på skabes og 

opretholdes i sociale processer. Viden skabes i social interaktion, hvor man både 

opbygger fælles sandheder og kæmper om, hvad der er sandt og falsk. I ét bestemt 

verdensbillede bliver nogle former for handlinger naturlige, andre utænkelige. 

Forskellige sociale verdensbilleder fører således til forskellige sociale handlinger, og 

den sociale konstruktion af viden og sandhed får dermed konkrete sociale 

konsekvenser.12 

 

Ved at vælge en diskursanalytisk metode, opnår vi netop at distancere os fra feltet, da 

det er diskursen i sig selv, der udgør genstanden for analysen. Det vil sige at vi foretager 

en analyse af, hvad der faktisk er blevet skrevet om team, for herigennem at undersøge 

hvilke mønstre, der er i udsagnene, og hvilke sociale konsekvenser forskellige 

diskursive fremstillinger af virkeligheden får.  

 

Begrebet diskurs dækker bredt forstået over den antagelse, at ’sproget er struktureret i 

forskellige mønstre, som vores udsagn følger, når vi agerer inden for forskellige sociale 

domæner’13, dvs. at en diskurs er en bestemt måde at tale om og forstå et socialt 

domæne på. I denne forbindelse opfatter vi det almene gymnasium som et socialt 

domæne. Vi ser diskurs som noget, der skal afdækkes, eller med Faircloughs definition: 

En diskurs ses som ”en erfaringsfremsættelse set fra et bestemt perspektiv”14 

                                                 
12 Marianne W. Jørgensen: Diskursanalyse, side 13-14 
13 Marianne W. Jørgensen: Diskursanalyse, side 9 
14 Katrin Hjort:”Diskurs. Analyser af tekst og kontekst” indledningen s. 13 
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Når det er sprog og tekster, der er i fokus for vores interesse bliver spørgsmålet om, 

hvordan verden konstrueres hurtigt til et spørgsmål om, hvordan sproget er med til at 

konstruere virkeligheden. I selve tekstanalysen er det derfor afgørende at have blik for 

både de ekspliciterede begreber og de ikke-ekspliciterede modbegreber, fordi den 

sproglige konstruktion af en meningsfuld virkelighed altid indebærer en udelukkelse af 

andre mulige virkeligheder eller virkelighedsopfattelser.15 

 

Hovedformålet i opgaven er netop at afdække de forskellige diskurser, som 

Undervisningsministeriet og gymnasiekulturen forsøger at sætte i det almene 

gymnasium. 

Vores ærinde er ikke at finde ud af, hvad der ’virkelig’ menes med team og 

lærersamarbejde, men at afdække de forskellige diskurser, som vi mener, bliver sat af de 

to parter, for at vise, at der inden for hver enkelt diskurs sættes et handlingsrum, inden 

for hvilket nogle handlinger er mulige og andre ’u-mulige’. 

I denne sammenhæng opfatter vi teambegrebet, der ikke er endelig fikseret, som en 

flydende betegner. Vi vil analysere, hvilke betydninger, diskurserne etablerer, ved at 

sætte team i forhold til bestemte elementer og afdække forskellige mulige 

indholdsudfyldninger af begrebet. 

Vi vil også i begrænset omfang se på andre, konkurrerende indholdsudfyldninger af 

teambegrebet, bl.a. GL og Rektorforeningen og endelig vil vi diskutere, hvilke 

handlemuligheder, der levnes til ledelse indenfor de forskellige diskurser. 

Vi kan anskueliggøre diskurskampen med følgende model: 

                                                 
15 Katrin Hjort: ”Diskurs. Analyser af tekst og kontekst” indledningen s. 11 
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                                    >>moderniseringen<< 

 

Modellen viser, at moderniseringen kommer som et stort pres udefra og virker ind på 

gymnasieskolen. Et af moderniseringskravene er, at gymnasiets lærere og ledelser skal 

arbejde teamorganiseret. Her mener vi, at Undervisningsministeriet, med udgangspunkt 

i den lærende organisation, og gymnasieskolen, forstået ud fra dens struktur og kultur, 

har hver sin indholdsudfyldning med hensyn til opfattelse af teambegrebet, som netop 

kæmper med og mod den diskurs, der sættes med reformen 2005.  

I denne sammenhæng er det også vigtigt at fastslå, at diskurskampen ikke kun er en 

kamp mellem de forskellige aktører om at positionere sig mest fordelagtigt i feltet. I 

feltet handler det også om, hvem der besidder den ’symbolske kapital’ i form af fx 

uddannelse, stillingsbetegnelse, renommé opnået ved tidligere kampe osv.  

 

2.1 Opgavens disposition 

Vi har valgt at disponere opgaven sådan, at vi med udgangspunkt i en historisk 

redegørelse for moderniseringsprocessen i den offentlige sektor, og herunder de 

tilhørende ledelsesmuligheder, beskriver det ydre pres som gymnasieskolen sættes 

overfor i kapitel 2. Vi vil derudover give en beskrivelse af den lærende organisation, da 

det er vores opfattelse, at det netop er tænkningen herfra, der præger 

udviklingsdiskursen i gymnasieskolen. I det efterfølgende kapitel 3 vil vi, med 

 
 
 Gymnasiet 

-  struktur 
-  kultur 

- GL 
- Rektor- 
  forening 

TEAM
UVM 
Den lærende 
organisation 
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udgangspunkt i den lærende organisation, analysere den diskurs, som 

Undervisningsministeriet sætter med Udviklingsprogrammet frem til reformen 2005. 

Det vil vi gøre ved at analysere en række af de tekster, som udsendes fra 

Undervisningsministeriet forud for reformen 2005. Hermed opnår vi at vise, hvordan 

der inden for området trækkes på og refereres til diskursen fra den lærende organisation.   

 

I analysen har vi valgt at fokusere på begrebet team, en flydende betegner, dvs. et 

element, der i særlig grad er åben over for forskellige betydningstilskrivninger. For at 

kunne indholdsudfylde elementet team, kræver det, at der parallelt sker en tilsvarende 

udfyldning af en række andre elementer i diskursen. Fælles for elementerne er, at de er 

tomme tegn, dvs. de siger næsten ikke noget i sig selv, før de gennem ækvivalenskæder 

sættes i forbindelse med hinanden og andre tegn, der indholdsudfylder dem. 

Elementerne i ækvivalenskæden er både lingvistiske og ikke-lingvistiske.16 Der findes 

således i Undervisningsministeriets begrebsverden en række elementer/flydende 

betegner som kompetence, faglighed, samarbejde, projektarbejde, videndeling, læring 

m.fl., der ikke endeligt har fået fikseret deres mening i gymnasiet. 

Undervisningsministeriet forsøger gennem deres inspirationshæfter at fastlægge en 

diskurs ved at reducere elementernes flertydighed i forhold til hinanden. Med 

diskursteoretiske begreber forsøges en lukning af diskursen, et midlertidigt stop i 

elementernes betydningsglidninger.17 

 

For at forstå muligheden i og modstanden mod udfoldelsen af 

Undervisningsministeriets teambegreb i gymnasiet, fører dette naturligt over i en 

nærmere analyse af forståelsen af teambegrebet indenfor gymnasieverden, dvs. en 

analyse af gymnasieverdens egen kultur og struktur, som finder sted i kapitel 4. I denne 

analyse vil vores tilgang dels være tekster, som beskriver kulturen og strukturen ud fra 

forskellige optikker, dels den empiri, som vi indhentede i forbindelse med vores 

semesteropgave vinteren 2004. Vores hypotese er, at gymnasierne, forstået som 

vidensproducerende organisationer, står med en kultur, hvor man i høj grad har været 

vant til selv at have ansvar for læring og udvikling, hvor der traditionelt er meget stor 

fleksibilitet og råderum; i denne kultur kommer team til at virke som en begrænsende 
                                                 
16 Marianne W. Jørgensen: Diskursanalyse, side 63 
17 Marianne W. Jørgensen: Diskursanalyse, side 38 
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faktor for den enkelte lærer og Undervisningsministeriets ønske om at kvalificere 

undervisningen via lærerteam støder således imod kulturens ønsker om at bevare 

fleksibiliteten og eget ansvar for fornyelse og udvikling.  

 

Faircloug definer diskursorden som en kompleks og modsætningsfuldt konfiguration af 

diskurser og genrer inden for samme sociale område. Diskursordenen betegner altså 

forskellige diskurser, der relaterer sig til den samme sociale praksis, gymnasieskolen, 

som de konkurrerer om at indholdsudfylde på hver deres måde.18 Vi vil kommentere 

den kamp om at indholdsudfylde de forskellige elementer inden for gymnasiet i kapitel 

5. Det er netop i forholdet mellem den diskursive praksis og den bredere sociale praksis, 

at opgaven finder sin endelige konklusion. Det er her, man nærmer sig spørgsmålet om 

forandring i den sociale praksis, reproduceres den diskursive praksis diskursordenen 

eller transformeres diskursordnen, så der skabes social forandring?19 

 

Diskursordner er i særlig grad åbne overfor forandringer, hvis flere forskellige diskurser 

tager kampen op om at indholdsudfylde de flydende betegner. Vi vil derfor se på andre 

aktører som har betydning i den sociale praksis, bl.a. Gymnasieskolernes Lærerforening 

(GL), Rektorforeningen og Dansk Industri, for at beskrive deres relationer til og 

mulighed for at påvirke kampen.  

 

Sidst i opgaven, i kapitel 6 vil vi fokusere på endnu en aktør i feltet; 

gymnasieledelserne, for at diskutere hvilke muligheder og handlerum de har. Er der 

overhovedet et ledelsesrum for ledelserne på gymnasieskolerne? Anderledes spurgt, er 

ledelserne ’klædt på’ til den diskursive kamp? Er de enkelte gymnasier  ’klædt på’ til at 

deltage i at indholdsudfyldelse af de forskellige elementer som indgår i 

Undervisningsministeriets moderniseringsprocesser? 

Vi vil kapitlet diskutere forskellige spændingsfelter, som vi mener, er centrale for 

ledelsesrummet, hvis det skal være muligt at udfylde team i en organisation som 

gymnasieskolen, med de krav og intentioner, der ligger fra Undervisningsministeriet. 

 

                                                 
18 Marianne W. Jørgensen: Diskursanalyse, side 147 
19 Marianne W. Jørgensen: Diskursanalyse, side 99 
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2.2 Moderniseringsbølgerne 

I de sidste årtier har den offentlige sektor været præget af en lang række reformtiltag: 

decentralisering, omkostningsstyring, kontraktstyring, benchmarking, implementering 

af diverse ledelsesteknologier, resultatstyring, personaleudvikling, fokus på effektiv 

ledelse etc, tiltag som alle kan forbindes med New Public Management. 

Udgangspunktet for NPM er en kritik af det offentlige bureaukrati og at det offentlige 

bør være som det private. Det offentlige beskrives som forvokset, ineffektivt, dårligt 

ledet og i for ringe grad orienteret mod resultater og behov hos forbrugerne20.  

Tanken har været at gøre op med myndighedshierarkiet, styringen skal ikke ske gennem 

detaljerede regler, men gennem økonomisk kontrol og incitamenter.21 Udvikling af 

kvalitet i den offentlige service til brugerne og af de offentligt ansattes kompetencer 

bliver det centrale i udviklingsdiskursen.22 

 

Ifølge Kurt Klaudi Klausen23 og Dorthe Pedersen24 kan udviklingen inden for den 

offentlige sektor beskrives ved tre faser, som er udtryk for en række aktive valg og en 

bevidst, men ikke entydig, forvaltningspolitik25. Det er netop i lyset af denne udvikling 

at gymnasieskolen skal ses og forstås. 

Den første fase finder sted i 1970’erne og er karakteriseret ved udlægning af ansvar og 

arbejdsopgaver fra stat til amt/kommuneniveau. Dette sker dog først for gymnasieskolen 

i 1984, hvor statsskolerne overtages af amterne. Det interessante er, at 

Undervisningsministeriet beholder det pædagogiske tilsyn, som dels omfatter 

overholdelse af bestemmelser for undervisningen i fagene (mål, indhold og timetal) og 

dels afholdelse af eksamen.26 

Lederens opgave i gymnasieskolen var således indtil 80’erne en drifts - og en 

(fag)udviklingsopgave, som gik ud på at tilse, at ydelsen (undervisningen) var af så høj 

professionel standard som muligt. Strukturen var flad, ikke-hierarkisk og præget af en 

                                                 
20 Kurt Klaudi Klausen: Skulle det være noget særligt?,  side 44 
21 Katrin Hjort: Moderniseringen af den offentlige sektor, side 45 
22 Ibid. side 31 
23 Kurt Klaudi Klausen: Skulle det være noget særligt?  Side 60f – Klausen opererer med fire 
decentraliseringsbølger 
24 Dorte Pedersen: Mod forhandlet ledelse. I arbejdspladser og medarbejdere i amter og kommuner, side 
108f 
25 Ibid. side 108 
26 Peter Henrik Raae og Marianne Abrahamsen: Nye krav, nye balancer. Side 10 
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ligeværdighedsideologi, hvor tingene helst skulle ske bottum up. Den dominerende 

styringsopfattelse var plan- og regelstyringen, som dels fandt sted gennem 

Undervisningsministeriets bekendtgørelser, dels gennem de af amterne/kommunerne 

udviklede kontoplaner og konteringsprincipper, som skulle benyttes. Det bliver således 

budgetterne, der gennem fremskrivning, kommer til at fastsætte (ledelses)strategierne 

for de enkelte institutioner.  

Under den anden fase27 bliver udlægningen ført et led længere ud, fra amt/kommune til 

den enkelte institution. Opgaver som budget- og personaleansvar lægges ud til 

institutionslederne, som herved får større mulighed for selv at prioritere institutionens 

midler, men som også får ansvaret for hele ressourceeffektiviseringen i organisationen 

som følge af de generelle nedskæringer og rationaliseringer, der iværksættes i den 

offentlige sektor.  

Man ønsker via en stram ressourcestyring at kontrollere væksten i den offentlige sektor. 

Den dominerende styringsopfattelse bliver mål - og rammestyring, som skal forstås 

mere som en økonomisk rammestyring end målstyring.28 I undervisningssektoren 

ekspliciterer undervisningsminister Bertel Haarder den nye styring af 

uddannelsessystemet i artiklen ”Perestrojka i uddannelsessystemet”29 

 

Den tredje fase indledes omkring 1990’erne, hvor der decentraliseres ud til det yderste 

led samtidig med, at løn- og personalepolitikken integreres i moderniseringsstrategien30. 

Styringen sker gennem økonomisk kontrol og incitamenter ved henholdsvis input og 

output. Den økonomiske ressourcetilførsel, hvor det overlades til det udøvende niveau 

at disponere inden for en fastsat ramme, suppleres nu med forskellige former for styring 

af output, bl.a. resultatmålinger. Denne input-outputstyring indebærer en helt anden 

forståelse af styring31.  Den ledelsesmæssige opgave bliver strategisk ledelse; der skal 

udarbejdes planer for den enkelte organisation, som udpeger hvad man vil opnå, og 

hvad man ønsker at blive vurderet på. 

                                                 
27 1980’erne 
28 Mål og rammer udmeldes ovenfra, men udfyldes nedefra. Dette giver mulighed for en mere overordnet, 
politisk styring, men giver samtidig større bevægelsesfrihed på det decentrale niveau. 
29 Uddannelse, oktober 1988, her efter Peter Henrik Raae ”Træghedens retionalitet” phd. afh. 2005 s. 32 
30 den bygger efter Klausen på forestillingen om, at man kan decentralisere ansvar fra politik til marked. 
31 Dorthe Pedersen Mod forhandlet ledelse. Side 114 
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Gymnasieskolen kommer først for alvor med under denne fase. Med styrelsesloven i 

1990 bliver skolerådet afløst af en bestyrelse, der repræsenterer brugerne. Bestyrelsen 

består af repræsentanter for amter, kommunalbestyrelsen, forældre, elever, personale og 

evt. andre grupper med relation til skolen32. Decentraliseringen i gymnasiet udmøntes 

meget forskelligt i de forskellige amter 33og meget fragmentarisk, i denne forbindelse er 

timestyringsmodellen et godt eksempel på, på én gang decentralisering og tæt 

regelstyring, jf. synspunktet i ”Træghedens rationalitet”34. I lighed med de øvrige 

offentlige institutioner bliver gymnasierne afkrævet en målformulering af amterne. 

Målene får dog ikke den store betydning, da gymnasielovens almene bestemmelser 

fortsat fastholdes centralt35. Idealet er, at strategierne skal drive budgetteringen og ikke 

omvendt, som det ofte har været tilfældet. Aftale- og overenskomstsystemet kommer til 

at spille en væsentlig rolle, og med 1991-overenskomsten gives der således mulighed 

for, at den enkelte gymnasieskole kan afsætte puljetimer til udviklingsaktiviteter, som 

prioriteres af skolen.36  

Ledelsesansvaret og arbejdspresset øges, og i 1995 gennemføres i gymnasieskolen en 

ledelsesreform, hvor ledelsen tilføres flere ressourcer. Der var forventninger om, at 

ledelsen nu kunne gå med ind og være med til at udstikke retningslinier for 

organisationen – hierarkierne genetableres så at sige, hvilket også indebærer, at ledelsen 

i stigende grad af medarbejderne stilles til ansvar for deres handlinger og om de lever op 

til målbeskrivelserne. Fokus bliver rettet mod organisationens effektivitet og 

omstillingsevne, hvilket skal ske dels ved at udvikle lærernes kompetencer og dels ved 

                                                 
32’ Lovbekendtgørelse nr. 754 af 8.8.2000, Bestyrelsenns kompetence er dog ikke stor’ ”Træghedens 
rationalitet” s. 37 
33 Jf. også Peter Henrik Raae, der, i ”Træghedens rationalitet” skriver, at ’der for det almene gymnasiums 
vedkommende har været tale om modsætninger og usammenhæng i en sådan grad, at de forskellige 
initiativer i moderniseringsprocessen nok har indgået i et samlet forandringspres på skolerne, men hvor de 
konkrete tiltag på den anden side har været så fragmentariske, at de ikke har udgjort noget entydigt pres 
på en bestemt udvikling af organisationen. I den forstand har de almene gymnasier frem til 
årtusindeskiftet ligget i læ” s. 34 
34 Peter Henrik Raae s. 37 
35  jf. den bekendtgørelsesfastsatte timestyringsmodel, eksamen etc. 
36 Klaudi Klausen ser en fjerde decentraliseringsbølge her efter årtusindskiftet, hvor der sker en 
uddelegering af et reelt ansvar fra ledelsen til medarbejdere gennem involvering i strategiske processer 
med fokus på det personlige ansvar, som den enkelte har for sig selv og sine nærmeste kolleger. Et 
kodeord bliver værdiorientering. Dette ses spædt i gymnasieskolen ved det begyndende 
teamlærersamarbejde om den enkelte klasse. 
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at personale- og lønpolitik integreres i organisationens rationaliserings- og 

effektiviseringstiltag.37   

Ny løn38 skal på samme måde ses som en del af reformkomplekset. Ny løn er en lille, 

men vigtig brik, fordi den på samme tid er omfattende og klart i overensstemmelse med 

tankegangen bag de fremvoksende reformstrategier. Med ny løn indføres et 

ledelsesinstrument, der sætter ledelsen i stand til i øget omfang at agere strategisk i 

udviklingsøjemed, idet man kan udpege særlige indsatsområder og bedre give særlige 

ressourcer hertil. 

Reelt bliver der ikke tilknyttet ret mange ressourcer til indførelsen af ny løn i gymnasiet. 

Det nye lå i, at det var en fundamentalt anderledes måde at tænke på, ifølge Betina 

Rennison var der tale om et kultursammenstød.39 Blandt lærerne blev der lagt stor 

afstand til de nye principper, først og fremmest fordi det var svært at se, at dette 

instrument egentlig havde nogen essentiel betydning i relation til kerneydelsen, den 

undervisning, der foregår i klassen. Rennison mener, at den manglende succes med ny 

løn skyldes, at hvor den enkelte leder tidligere kunne sende aben videre og henvise til 

centralt bestemte aftaler, skal lederen nu se medarbejderen i øjnene og fortælle dem, 

hvad de er værd, en udfordring som lederen ikke var klædt på til. Indførelsen af ny løn 

går helt galt på de skoler, hvor forestillingen om, at alt skal belønnes, at man ikke kan 

påtage sig udviklingsopgaver (eller andre opgaver) uden at det skal indgå i norm- og 

belønningssystemet, er udbredt. Her perverteres den enkelte medarbejders forhold til 

både arbejdet og arbejdspladsen i og med, at loyaliteten over for arbejdsopgaven, 

kollegerne og organisationen afløses af en kynisk, analytisk beregnende ’noget for 

noget’ tænkning.40  
Når der under moderniseringen sker en forskydning i organisationen fra 

tilpasningsperspektiv til udviklingsperspektiv  bliver det nødvendigt at inddrage de 

menneskelige ressourcer i udviklingen af organisationerne. HRM er en strategisk 

anvendelse af medarbejderressourcer, hvor man bruger kulturelle, organisatoriske og 

personteknikker til at forbedre produktion og kvalitet.  Det er i denne tankegang man 

skal se indførelsen af team, fordi teamsamarbejde og læring i team viser sig, at skabe de 

                                                 
37 Peter Henrik Raae og Marianne Abrahamsen: Nye krav, nye balancer, side 9 
38 som blev indført i gymnasieskolen med 1999-overenskomsten 
39 Peter Mose: Lønfesten, der udeblev. Interview med Betina Rennison. I Ledelse I Dag, nr. 57 
40 Kurt Klaudi Klausen: Ny løn. I kompendiet side 137 
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bedste betingelser for øget produktivitet og kvalitetsforbedring samtidig med at team / 

individerne får delegeret et større ansvar, hvilket giver større arbejdsglæde. 

 
 
2.3 Ledelse under moderniseringsbølgerne. 

For at kunne bestemme, hvilket ledelsesrum, der gives plads til indenfor de diskurser, 

der kæmper om at indholdsudfylde teambegrebet er det nødvendigt først at undersøge, 

hvornår ledelsesbegrebet dukker op i den offentlige sektor og dernæst at beskrive, 

hvilket indhold der lægges i dette begreb. 41Ledelse er ifølge Betina Wolfgang 

Renninson ikke noget i sig selv givet, det er en flydende betegner, som forskellige 

diskurser kæmper om at indholdsudfylde. Hun mener, at ledelse for alvor søges italesat 

inden for NPM og HRM diskursen i 1980’erne, og her bliver administration et 

modbegreb til ledelse, skønt det er uklart, hvorvidt der ligger administration i 

ledelsesbegrebet.  

Først fra 1980 kan man i et uddannelsesprogram for Danmarks Forvaltningshøjskole se 

eksplicitte krav til den offentlige leder, lederen kommer så at sige på dagsordenen og 

der udvikles et uddannelsesprogram for offentlig ledelse. Fra 1990’erne skal ledelse 

gøre en forskel, nu skal der bedre og mere ledelse til i det offentlige, lederne skal være 

professionelle, fleksible og de skal være ansvarlige. De skal kunne det hele; 

administrativ ledelse, strategisk ledelse, faglige ledelse og personale ledelse42. 

Ved at opstille med og modbegreber til ordet leder, kan man se, hvad der semantisk 

forstås med lederbegrebet i slutningen af 90’erne: 

”En leder italesættes som en politiker, strateg, arbejdsgiver og personaleleder, der ud 

fra et tværfagligt og organisatorisk grundlag leder gennem værdier og agerer lokomotiv 

for omstilling. En leder er derimod ikke en kontrollant eller en chef, der som 

professionsorienteret specialist håndhæver traditioner, styrer gennem regler og 

kontrollerer de underordnede eller kollegerne. ”43. Det er karakteristisk, at det, der i 

begyndelsen af det 20. årh. fremhæves som ideal for den ledende embedsmand, i 

slutningen af århundredet transformeres til et modbillede. 

 
                                                 
41 Vi bygger vores gennemgang i det følgende afsnit på Betina Wolfgang Rennisons artikel: 
”Ledelsesbegrebets historie i den offentlige sektor” i Dorthe Pedersen: ”Offentlig ledelse i 
managementstaten”. 
42 Ibid s. 90 
43 Ibid s. 91 
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Som vi skrev i afsnittet om moderniseringsbølgerne kommer gymnasierne først sent 

med, også hvad ledelse angår. Med ledelsesreformen i 1995 tilføres der flere ressourcer 

til ledelsen og der indføres en ny stilling: ledende inspektor. Betegnelsen ’øvrig 

inspektor’ henviser til, at der kommer mere personale til det øvrige administrative 

arbejde, eftersom det blev erkendt, at der med decentraliseringen blev lagt mere arbejde 

ud til institutionerne. Her er altså mere tale om administration end om den type ledelse, 

der allerede er på sporet i resten af det offentlige sektor, hvilket undersøgelsen ”Med et 

ben i hver lejr”44 også understreger. Her fremgår det, at de øvrige inspektorer har svært 

ved at finde sig tilrette med ledelsesrollen, dels fordi ledelse er en uvant størrelse i 

gymnasiet, dels fordi kulturen generelt er negativt indstillet over for ledelse. Bemærk 

også ordvalget, ’administrativ’, administratorerne er for længst væk i den private sektor 

ifølge Betina Renninson. 

Det er først efter årtusindeskiftet45 at begrebet ledelse46 bliver italesat i gymnasiet, 

rektor på Nærum Gymnasium Preben Brun sætter ledelse på dagsordenen, idet han 

udnævner sin ledende inspektor til vicerektor og de øvrige inspektorer får betegnelser, 

hvori ordet ’chef’ indgår: kvalitetschef, pædagogisk chef, mv. (bemærk igen ordvalget, 

chefbetegnelsen, er i resten af den offentlige sektor et modbegreb til personalelederen47) 

På et rektormøde i april 2005 bliver man enige om, at samtlige ledende inspektorer i 

landet kan få titel af vicerektor. 48 At dette ikke sker på én gang skyldes nok, at hverken 

ledelser eller lærerværelser er helt parate til diskursskiftet.  

Man kan undre sig over, at rektors titel ikke også skiftes ud i lighed med titlerne på den 

øverste leder på mange erhvervsskoler49, men det hænger sandsynligvis sammen med en 

anden diskurs, nemlig ønsket om, via titlen, at bevare forbindelsen til universitetet og 

forskningen, som er vigtig for det almene gymnasium i en tid, hvor det bliver mere 

uklart, hvad forskellen er mellem de forskellige gymnasiale uddannelser og hvor 

markedet stadigvæk ikke er centralt for det almene gymnasium. Det er således fortsat de 

samme ledelsesopgaver og den samme ledelsesstruktur, fra før moderniseringsbølgerne 

satte ind, der dominerer i gymnasieskolen i dag. Ledelsesrollen er stort ses holdt uden 
                                                 
44 Gymnasieskolernes Lærerforening 2001 
45 med Københavns Amts byggeri af Nærum Gymnasium 
46 Ud over rektor. 
47 Dorthe Pedersen:”Offentlig ledelse i managementstaten” s. 91 
48 Emnet ledelse, de nye begreber, bliver diskuteret på inspektormøder og rektormøder, i 2004 bliver der 
sågar  stemt om titlen i inspektorforeningen : kilde Karin Ravn 
49 Hvor titlen direktør bruges på hhx og htx 
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for moderniseringen, hvilket også har betydning for gymnasiekulturen; dette vender vi 

tilbage til i vores kulturanalyse.  

 

2.4 Den lærende organisation  

Da det er vores opfattelse, at det er tænkningen fra den lærende organisation der har 

præget udviklingsbestræbelserne i den gymnasiale sektor, vil vi derfor i det følgende 

afsnit gøre rede for de væsentligste begreber inden for denne for senere at kunne påvise, 

hvordan tænkningen konkret kan ses i begrebsdannelse og ordvalg i 

’Udviklingsprogrammet for de gymnasiale uddannelser’, i kvalitetsudviklingen i 

gymnasiet og pædagogikumordningen. I beskrivelsen af den lærende organisation vil vi 

især trække begrebet team og læring i team frem, da dette aspekt får betydning i vores 

diskussion af muligheden for at udfolde team i gymnasiekulturen og for, hvilke krav det 

stiller til ledelsesrummet. 

 

Den lærende organisation50 er blevet etableret som et slags ideal for udviklings- og 

forandringsinitiativer i arbejdslivet gennem 1990’erne. I mange bøger og artikler 

beskrives den lærende organisation som en normativ model for hvordan virksomheden 

skal organiseres for at øge effektiviteten, og som sådan bygger den oven på ideerne fra 

Human Ressource tankegangen i og med at den mange steder fremtræder som en ny 

styringsmodel og organisationsstruktur51. Den lærende organisation er samtidig en 

fælles betegnelse for en række beslægtede ideer og visioner om, hvorledes 

organisationer kan skabe dynamiske og lærende arbejdsfællesskaber.  

Men det er vigtigt at slå fast, at den lærende organisation ikke er en organisationsmodel, 

men er snarere en metafor, som har sin oprindelse i en vision og søgen efter en strategi, 

der fremmer individets egen udvikling inden for en organisation, der forandres 

fortløbende52, og som sådan velegnet som udviklingsstrategier for organisationer i en 

verden, der er under stadig forandring. Tænkningen bygger på, at i det komplekse 

videnssamfund vil organisationer altid være på vej mod, men aldrig ved målet. Selvom 

man opstiller en vision for organisationens arbejde, vil man aldrig nå den, det er netop 

                                                 
50 Den følgende gennemgang af teorierne omkring den lærende organisation tager afsæt i Granberg og 
Ohlsson: ”Från lärandets loopar till lärande organisationer” 
51 Jon Ohlsson: Arbetslag och Lärande, kap. 2:“Lärande organisation som pædagogisk idé” 
52 Granberg og Ohlsson s. 34 
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en vision, som ikke har et modsvar i virkeligheden. Når man har løst én opgave, 

kommer der straks en ny og derfor er forandringsorienteringen og den stadige læring i 

organisationen vigtig. I en organisation, der stræber efter at blive en lærende 

organisation, er forandring og læring en integreret del af organisationens liv.”(…) man 

når aldrig frem til målet: man bruger hele sit liv på at komme til at beherske discipliner. 

Man kan aldrig sige at ”man er en oplyst person”. Jo mere, man lærer, jo mere bliver 

man klar over sin uvidenhed.”53 

 

Alle teorier om den lærende organisation beskæftiger sig med organisationen som 

begreb, som enten opfattes som en organisme eller som en arena. Hvis man betragter 

organisationen som en organisme, påvirker det opfattelsen af de enkelte individer i 

organisationen; organisationen er i stadig forandring; for til stadighed at kunne påvirke 

og tilpasse sig omverdenens stadigt forandrede krav har den brug for, at de enkelte 

individer i organisationen tager medansvar for organisationens udvikling og deltager i 

dialog, kritisk refleksion og feed back processer. Vi viser i kapitel 3, at det især er dette 

spor Undervisningsministeriet følger, når de lægger rammer for skoleudvikling ud til 

det enkelte gymnasium.  

Hvis man derimod betragter organisationen som en arena for forskellige aktører, ser 

man på de modsætninger, der er mellem aktørerne, idet det er disse, der udgør 

drivkraften for læring, hvis de transformeres til spørgsmål og kritik.54. Det er dette spor 

vi inddrager i vores afsluttende diskussion i kapitel 6. 

 

Et væsentligt begreb indenfor den lærende organisation er dialogen. Man skelner skarpt 

mellem dialog og diskussion, hvor dialog er en samtaleform, der foregår mellem, i 

princippet, ligeværdige partnere og hvor man går i dialog med hinanden for at udforske 

og forstå hinandens synspunkter. Dialog bliver således en forudsætning for læring, fordi 

man ikke kan udvikle en sand kommunikation uden dialogen. 

Diskussionen opfattes som en kamp mellem ulige parter, hvor det gælder om at vinde 

over modparten, ikke for at nå det bedste resultat (for individet / for organisationen) 

men for kampens skyld. For Schein og Senge er dialogen en forudsætning for den 

                                                 
53 Peter M. Senge: Den femte disciplin, s. 19 
54 Granberg og Ohlsson placerer Argyris og Schön, Isaacs og Peter M. Senge indenfor organisme 
tankegangen, mens Engeström, Weick, Hoskin, Holmes og Gergen  er socialkonstruktivister. 
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læring, som indebærer udvikling ud over det rutinemæssige og den er en forudsætning 

for double loop læring55.  En vigtig forudsætning for dialogen er evnen til at lytte og 

stille opklarende spørgsmål, og gennem denne vej få sin samtalepartner til at reflektere. 

Når man samtaler på denne måde, opfatter man samtalepartneren som en medspiller og 

ikke som en modspiller, hvilket også betyder, at medspilleren sjældent behøver at 

forsvare sine synspunkter, derimod giver dialogen mulighed for at håndtere eventuelt 

fastlåste synspunkter mellem parterne. Det er gennem dialogen, at de kollektive 

betydningsstrukturer i organisationen konstrueres og rekonstrueres. Men for at det skal 

kunne lykkes er evnen til at forholde sig med nærhed og distance til egen og partnerens 

perspektiv en vigtig forudsætning. Dialog bliver et centralt begreb i udviklingsdiskursen 

i gymnasiet. 

 

I denne forbindelse er det klart, at kommunikationen i organisationen bliver central. 

Hvis organisationen skal kunne drage nytte af de erfaringer, det enkelte individ udvikler 

og den viden og kompetencer, det opnår, skal kommunikationen i organisationen 

fungere, og der skal etableres en struktur i organisationen, der muliggør forandring og 

innovation. Det er nødvendigt med:”… organisationer, hvor folk kontinuerligt udvider 

deres kapacitet i forhold til at skabe de resultater, som de virkelig har lyst til, hvor de 

nye og ekspansive tankemønstre får næring, hvor kollektive aspirationer bliver frisat, og 

hvor folk kontinuerligt lærer, hvordan man lærer sammen.”56 

Jones57 opsummerer, hvad litteraturen omkring den lærende organisation fremhæver 

som centrale elementer: 

• ”En organisationskultur som inte bara tillåtet utan som aktivt stöder frågor från 

anställda på alla nivåer. 

• Utveckling i organisationen med hjälp av färdighet i kritisk reflektion. 

• Regelbunden och skiftande tillfällen till gemensamt frågande och reflekterande. 

• Ett fortlöpande sökande efter tillfällen till lärande i organisationens löpande 

verksamhet 

• Handlande som baseras på sådana tillfällen 

                                                 
55 Looplæring er centrale begreber for Argyris& Schön, hvor double loop læringen ændrer på de 
grundlæggende værdier hos det enkelte individ / i organisationens kultur 
56 Peter M. Senge: Den femte disciplin, s. 13 
57 her refereret efter Granberg & Ohlsson:”Från lärandets loopar till lärande organisationer”, s.34 
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• Kritisk reflektion om resultatet av handlandet.” 

De tre første teser opfatter vi således, at en lærende organisation, via åbenhed overfor 

spørgsmål og kritisk refleksion, sammen bliver i stand til at opstille mål og værdier for 

organisationen og til at reflektere over, hvad disse betyder for den enkelte og for 

helheden. I de tre sidste teser ligger der desuden evaluering og kritisk refleksion over de 

handlinger, man har foretaget. Læring på denne måde i organisationen betyder, at 

organisationen kan indoptage forandringer i omverden, hvilket er en forudsætning for 

en lærende organisation58. 

 

En vigtig forudsætning for at implementere ovenstående elementer og opnå 

organisatorisk læring er team og læring i team, som dermed bliver en af de vigtigste 

nøgler til den lærende organisation. Det bygger på den antagelse, at det i 

teamsamarbejdet er mennesker, der interagerer og kommunikerer. Og det er i dialogen, 

den såkaldte kollektive læring skabes59. Læring i team kan forstås som en kollektiv 

læringsproces, hvor medlemmerne udveksler erfaringer og udformer fælles metoder og 

strategier for at løse deres opgaver. Det er i denne forbindelse en pointe, at opgaven 

altid er forankret i en social sammenhæng. Menneskers konkrete handlinger og de 

erfaringer der høstes heraf, samt de sociale og kulturelle værktøjer, som sproget udgør, 

er vigtige ingredienser i læringen60. Ellström definerer med læring en relativ varig 

forandring hos personen som et resultat af et samspil med omgivelserne61, her forstået 

som team. Det er ikke erfaringen i sig selv, der leder til læring, men den aktivitet, som 

individet indgår i med omverden. Læring er således koblet til handling. Man kan anskue 

det sådan, at individet gennem læring begriber sine omgivelser og erfaringer. Teamet 

lærer således først og fremmest gennem de erfaringer, medlemmerne tilsammen har, i 

samspil og kommunikation. Det bygger på, at teamet får del i hinandens erfaringer og 

fælles reflekterer over den opgave, de har som team og kun med hjælp fra hinanden kan 

de sammen skabe en forståelse af opgaven. Muligheder og problemer i samspillet og 

kommunikationen udgør dermed vigtige vilkår for både teammedlemmerne og teamets 

læring.  

                                                 
58 Granberg & Ohlsson s. 68 
59 Ohlsson s.23 
60 Ohlsson, s. 43 
61 Ohlsson, s 39 
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Et vigtigt aspekt her er, at teamet ved at skabe fælles intentioner og strategier for 

handlinger i arbejdet retter deres opmærksomhed mod omgivelserne på næsten samme 

måde og dermed får de samme vilkår for læring. Det er således en pointe, at det er først 

når teammedlemmerne begynder at opstille fælles mål for deres handlinger, når de kan 

reflektere sammen, at der sker læring i team. Refleksionen medfører således ikke 

kollektiv læring, hvis den kun foregår i det enkelte individ og ikke bliver delt med 

andre; læring er et resultat af individets samspil med omgivelserne. 

Når et team62 begynder at opstille fælles mål for sine handlinger, når det kan reflektere 

sammen og løsrive refleksionerne fra det private og gøre dem almene, lægge dem ud i 

det offentlige (skole)rum, vil der opstå en organisationsdidaktisk tænkning, hvor de 

enkelte lærere begynder at koordinere deres handlinger i henhold til organisationens 

samlede mål. En sådan koordinering og planlægning af undervisningen er ikke mulig, 

hvis ikke medlemmerne tænker og handler ud fra et organisatorisk helhedssyn. 

Hermed opfattes organisatorisk læring som en proces og ikke som et produkt, hvilket 

understreger, at mennesker hele tiden relaterer sig til hinanden, hvilket er drivkraften i 

den organisatoriske læring. Dette synspunkt understreger også, at virkeligheden ikke 

kan betragtes som uafhængig af betragterens perspektiv. Virkeligheden er dermed ikke 

én, men snarere flere forskellige, som kun eksisterer i relation til hinanden. Den viden, 

vi skaber om den virkelighed, vi lever i, kan ikke ses som noget, der er færdigt og 

muligt at gemme. Snarere ses kundskaben som noget, der bæres oppe af stadigt 

pågående tolkninger og diskurser og af menneskers måde at relatere sig til hinanden på. 

Dette perspektiv på den lærende organisation gør det muligt at studere relationelle 

processer mellem mennesker. Set ud fra opgavens perspektiv har det betydning, at det er 

processerne og relationerne mellem menneskene, der sættes i fokus fordi det især er 

disse, der kommer i spil i teamsamarbejdet og menneskets evne til at italesætte og 

reflektere over dets handlinger. 

 

2.5 Kritik af den lærende organisation 

Vi vil i det følgende kort beskrive nogle enkelte kritikpunkter til den lærende 

organisation, som er relevante i forhold til vores optik. Det er interessant i teorien om 

den lærende organisation, at man nedtoner modstridende interesser og magt/konflikt 

                                                 
62 Ohlsson  s.49 
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aspektet mellem forskellige aktører i organisation. Magt og konflikter berøres sjældent. 

Man savner en mere dybtgående problematisering af relationerne mellem de forskellige 

aktører i organisationen. Der skabes et billede af et harmonisk forhold mellem 

forskningen om menneskers vilkår for læring og de krav om øget effektivitet, som 

organisationen hele tiden står over for. Dette ses i forsknings- og udviklingssatsninger, 

hvor forsøg på at udforske vilkår for kompetenceudvikling forenes med interesse for 

øget effektivitet. 63 

Ellström64 konstaterer, at det er konsensus- og harmoniperspektivet, der har præget 

forskningen om den lærende organisation.  Fra dette perspektiv har man set 

modsætninger, konflikter og magt som en hindring for læring. På den anden side findes 

der en del forskning, som mener, at modsætninger og konflikter i forhold til mål ikke 

må/kan være en forhindring for læring. Tværtimod forudsætter læring en spørgende / 

spørgsmålsstillende og diskuterende holdning mht. indhold af mål og midler i forhold til 

organisationen. ”Nogot tillspetsat skulle man kunna säga att medan oklarhet och 

konfliktet vad gäller mål utgör hinder för ett reproduktivt lärande, så förefaller sådana 

oklarheter och målkonflikter (med lempligt stöd) istället kunna utgöra katalysatorer för 

ett utvecklingsinriktat lärande ”65  

 

2.6 Ledelsens betydning i den lærende organisation 

Eftersom opgaven også vil diskutere hvilket ledelsesrum, der er for ledelsen med 

indførelsen af team i gymnasiet, mener vi, det er interessant at referere kritikeres 

opfattelse af ledelsens betydning i den lærende organisation. Det man66 især fokuserer 

på er, at ledelsen har magten, fordi informationer og viden ofte kontrolleres af 

nøglepersoner(ledelsen) i organisationen, som giver tilladelse til information og vigtige 

kontakter i og udenfor organisationen. Man peger også på, at den løsere struktur, som 

udmærker den lærende organisation, gør det sværere at identificere og kritisk granske 

disse magtforhold. Magten kommer således til udtryk og anvendes i selve 

kommunikationen og samværet. 

                                                 
63 Granberg og Ohlsson nævner bl.a. det svenske L-program, herhjemme kan nævnes Københavns 
Kommunes fireårige kompetenceudviklingsprogram 
64 Granberg och Ohlsson s. 93 
65 Ellström, citeret efter Granberg og Ohlsson s. 93 
66 Granberg och Ohlsson, s. 94 
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Dialogen67 har ud fra dette synspunkt en begrænset rækkevidde og gennemslagskraft 

når det gælder læring som udvikling for det enkelte individ. Den læring, der retter sig 

mod udvikling, synes forbeholdt en privilegeret gruppe af nøglepersoner i 

organisationen. 

 

Den kritiske forskning peger altså på, at der i den lærende organisation er en mangel på 

analyse af magtens betydning for, hvilke kundskaber og hvilken læring, der legitimeres. 

Ligeledes mangler der en analyse af, hvilke aktører, der har tilgang til og udøver 

indflydelse på den styrende diskurs i organisationen.  Ud fra et kritisk perspektiv 

fremtræder et billede af den lærende organisation som et system, der har kraft til at 

udøve kontrol over organisationens medlemmer på en skjult måde således, at kritik mod 

organisationens ledelse og mod strukturen opfattes som kritik mod én selv.   

Ved at overføre visioner og normer til medarbejdere overføres også en slags 

pseudokontrol til medarbejderne, eller i det mindste en meget begrænset kontrol, fx med 

hensyn til muligheder for at kritisere uønskede beslutninger. Kontrollen indebærer 

således ikke, at individet i den lærende organisation bliver frit og selvstændigt i forhold 

til den styrende struktur og de styrende nøglepersoner (jf. Senge citatet s. 23), men at 

selve strukturen bliver ’løsere’ i konturerne. Dette medfører, at styringen skjules og 

dermed forhindres i at komme op på et bevidst plan. Egentlig kan man sige, at styringen 

bliver mere omfattende i den forstand, at individet medvirker til selvdisciplinering68. 

Konkret kan det give sig udtryk i forsøg på at give individet frihed og udvidet 

handlerum mht. udførelse af arbejdsopgaverne, fx at de får fleksible arbejdstider og 

mulighed for at arbejde hjemme, samtidig med at man forsøger at skabe en 

organisationskultur, som stærkt præmierer fortsat læring og kompetenceudvikling. Dette 

opmuntrer til – eller rejser indirekte krav om – at medarbejderne altid først og fremmest 

tænker på deres arbejde, at arbejde for organisationens visioner, altid at være forberedt 

på at arbejde om aftenen og i weekenderne. Individet får flere muligheder for at 

kontrollere sit arbejde og sin arbejdsindsats, hvilket ender med at disciplinere det endnu 

mere i arbejdet. 

                                                 
67 Fx undertrykker dialog det faktum, at der er ofte er officielle og uofficielle magtbeføjelser af forskellig 
art mellem de personer, der arbejder i team og skal gå i dialog,  
68 Granberg & Ohlsson s.95 
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Vi har nu beskrevet de centrale begreber indenfor den lærende organisation især med 

henblik på team og derfor kan vi i næste afsnit kaste os over en beskrivelse af, hvilken 

diskurs, der sættes af Undervisningsministeriet med forsøgs- og udviklingsarbejdet i 

gymnasiet i 90’erne frem mod årtusindeskiftet med henblik på at vise, hvordan dette 

arbejde er præget af den lærende organisations tænkning. Kritikken og ledelsernes 

betydning vender vi tilbage til i sidste kapitel, hvor vi diskuterer muligheder for team i 

gymnasieskolen. 

 

3. Udvikling og forsøg i gymnasiet 
Op gennem 90’erne øges gymnasiefrekvensen, der kommer mange nye elevtyper ind i 

gymnasiet hvilket betyder, at gymnasielærerne oplever et stort behov for nye 

undervisningsformer, eftersom eleverne fremtræder som en meget uhomogen gruppe. 

Elevforudsætningerne er spredte, og der tales og skrives meget om den ændrede 

socialkarakter 69, som bl.a. betyder, at den narcissistiske, refleksive elev har mere travlt 

med at iscenesætte sig selv på forskellige arenaer end med pligtopfyldende at lave sit 

skolearbejde til tiden.  

Undervisningsministeriet tilbyder således i 1991 at undervisningsdifferentiering (UDV) 

kan være en af mulighederne for pædagogisk udviklingsarbejde. I 1992-93 iværksættes 

et pilotforsøg som danner basis for de følgende års arbejde med UDV i 1993-1995. 

Udviklingsarbejdet er også stærkt inspireret af de australske PEEL-projekter (Project for 

Enchancing Effective Learning) ved Professor John Baird, Melbourne University og de 

norske ideer om AFEL (ansvar for egen læring) ved professor Ivar Bjørgen, Trondheim 

Universitet70.  

 

Parallelt hermed bliver den danske uddannelsesmodel diskuteret og sat under pres i et 

internationalt perspektiv. Det sker som følge af UNESCO’s rapport ”Learning: The 

Treassure Within”, EU kommissionens rapport: ”Undervise og lære – på vej mod det 

kognitive samfund” og OECD rapporten ”Prepared for Life?”71, der udkom i 

tidsrummet 1995-97.  

                                                 
69 Bl.a. Thomas Ziehe 
70 ”Forsøg nu!” Gymnasieafdelingens skriftsserie nr. 17, s. 14 
71 Citeret efter Raae og Abrahamsen: Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne s. 14 
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Undervisningsministeriet udgiver i 1996 rapporten: ”Udvikling af personlige 

kvalifikationer i uddannelsessystemet”. Her skriver man: ”Den teknologiske udvikling 

har bl.a. medført, at viden og specifikke faglige kvalifikationer forældes hurtigt. Evnen 

til hele tiden at lære nyt bliver tilsvarende vigtigere i fremtiden. Personlige 

kvalifikationer, som modsvarer dette krav, er en vigtig forudsætning for at kunne lære 

nyt, og de er vigtige forudsætninger for udvikling på alle livsområder. Udviklingen i 

samfundet og på arbejdsmarkedet har også medført et stigende krav om, at 

uddannelsessystemet sikrer, at elever og studerende udstyres med brede almene og 

personlige kvalifikationer for at ruste dem til en verden under stadig forandring og 

forberedes til livslang uddannelse” 72 Og i skriftet fra 1997:” National 

kompetenceudvikling. Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling” skriver den 

radikale undervisningsminister Ole Vig Jensen i sit forord, ”En fremtidssikring af 

uddannelserne og et dynamisk samspil mellem uddannelse og erhvervsliv står meget højt på 

min dagsorden. Uddannelse er en helt afgørende forudsætning for erhvervslivets 

konkurrenceevne. Danske uddannelser skal derfor tilhøre verdenseliten. Hele den danske 

talentmasse skal udvikles på højt niveau og endnu flere nå de højeste og fremragende 

niveauer.’’ 

I begge tekster hentes argumenterne for fornyelse udenfor gymnasiet og uddannelse 

knyttes sammen med dynamik og fremtidssikring, evne til hele tiden at lære nyt med 

brede almene og faglige kvalifikationer, udvikling og erhvervslivets konkurrenceevne. 

Hermed udgrænses undervisningen i gymnasiet som traditionel og statisk, byggende på 

en fast defineret videnskabelig forståelse af de enkelte fag, der ikke flytter sig.  

I rapporterne understreges det, at det er nødvendigt, at uddannelserne udvikles med 

fokus på de personlige kvalifikationer: ’’De personlige kvalifikationer skal udvikles 

integreret med de almene og faglige kvalifikationer gennem hele uddannelsessystemet - fra 

folkeskolen til de videregående uddannelser. Denne indsats skal iværksættes for at udvikle 

evnen til at tage ny viden til sig gennem hele livet og således fremme forståelsen for større 

grad af forandringsberedskab og fleksibilitet hos den enkelte’’.73 

I og med at man knytter personlige og almene kvalifikationer sammen med de faglige 

kvalifikationer er modbegrebet den rene faglighed, der ikke interesserer sig for andet end at 

lære eleverne faget og fagets forskningstradition. 

                                                 
72 ”Udvikling af personlige kvalifikationer i uddannelsessystemet” citat fra indledningen: 
73 ”National kompetenceudvikling. Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling”. 1997 s. 10 
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Ideerne fra udviklingsprogrammet i begyndelsen af 90’erne om 

undervisningsdifferentiering, AFEL og PEEL slår tydeligt igennem i rapporterne som 

udsendes af Undervisningsministeriet: "Deltagerstyring" og "ansvar for egen læring", 

dvs. at læreprocessen i videst muligt omfang initieres og styres af den lærende selv. 

"Undervisningsdifferentiering", dvs. tilpasning af undervisningen til den lærendes 

særlige forudsætninger. "Personlig lærestil", dvs., at den lærende i undervisningen får 

mulighed for at udnytte sin særlige måde at lære på alene og i samarbejde med andre. 

"Erfaringsbasering", dvs. at den lærendes egne erfaringer i vid udstrækning inddrages i 

undervisningen og bearbejdes i læreprocessen. "Problemorientering", dvs. at der i 

undervisningen arbejdes med reelle, virkelighedsnære problemstillinger, der giver 

anledning til nysgerrighed hos den lærende. "Helhedsorientering", dvs. at den lærende 

gennem undervisningen opnår en helhedsorienteret viden. Disse overordnede 

pædagogiske principper sætter den lærende i centrum for egne læreprocesser til forskel 

fra de læreprocesser, der er styret af læreren. Det betyder naturligvis ikke, at læreren 

ikke fortsat har det overordnede ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og pligt til 

at tage initiativ.”74  

I dette afsnit knytter man deltagerstyring og ansvar for egen læring, problemorientering og 

helhedsorientering sammen med undervisning og overordnede pædagogiske principper, 

hvilket medfører, at modbegreberne lærerstyret undervisning, lav deltagerstyring og 

reproduktion af viden også eksplicit bliver formuleret. 

Man er ret direkte i skriftet, man anvender udtryk som ’krav til lærerne’, og ideerne fra den 

lærende organisation er også tydelige:  

’’ Kravene til læreren er forskellige afhængig af uddannelsesområde, men omfatter bl.a.: 

• at den enkelte lærer må - som alle andre på arbejdsmarkedet - løbende holde sig 

ajour med udviklingen inden for eget fagområde gennem efter - og 

videreuddannelse. 

•  at læreren i stigende grad indgår i lærer-teams med henblik på at sikre større helhed 

og tværfaglighed i undervisningen. 

Kravene til lærernes pædagogiske opgaver og kvalifikationer udvides i disse år til at omfatte 

nye supplerende pædagogiske principper for undervisningen. Den nyeste pædagogiske 

                                                 
74 ”Udvikling af personlige kvalifikationer i uddannelsessystemet” 1996, indledningen 
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forskning har vist, at indlæringseffekten er størst, når eleverne selv aktivt deltager i egne 

læreprocesser, og selv arbejder med at tilegne sig stoffet. De husker og forstår simpelthen 

stoffet bedre. Internationale undersøgelser har også vist, at en sådan undervisningsproces 

betyder, at eleverne bliver mere tilfredse med skolen og deres lærere.’’75 

I dette tekstuddrag bliver lærerteams knyttet sammen med helhed og tværfaglighed, med 

nye pædagogiske principper, som UVD og AFEL og det nye læringsbegreb og kollektivt 

samarbejde, elevtilfredshed og der trækkes endvidere paralleller til det ’øvrige 

arbejdsmarked’. Hermed udgrænses atter den snævre faglighed, der ikke har andre mål end 

faget i sig selv, lærerstyret undervisning, lærerarbejdet som det individualiserede 

’privatpraktiserende’, lærere, der er uddannet én gang for alle, og som derfor ikke behøver 

anden efteruddannelse end den rent faglige, hvis den har ens personlige interesse og 

elevutilfredshed. 

 

Rapporterne fra Undervisningsministeriet om ’’National kompetenceudvikling. 

Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling.’’ og ’’Udvikling af personlige 

kvalifikationer i uddannelses-systemet’’ må betragtes som vigtige og centrale, idet man her 

for alvor konstruerer en anderledes måde at tænke undervisning på, hvor erhvervslivets 

presserende behov for kvalificerede medarbejdere og den hastige teknologiske udvikling 

knyttes sammen med en gennemgribende fornyelse af lærerarbejdets pædagogik og 

didaktik, hvor teamsamarbejde netop knyttes sammen med de nye pædagogiske principper 

for undervisningen, der skal indeholde en ny, bredere faglighed, helhedsorientering, 

projekt- og problemorienteret undervisning, kompetencer, elevtilfredshed, dynamik med 

mere. 

 

Forsøgsarbejdet med UDV, AFEL og PEEL har vist et stort behov for ændrede 

undervisningsmetoder pga. ændringerne i elevtyperne, og det store pres udefra peger på 

et behov for at kvaliteten af uddannelsen i den gymnasiale sektor forbedres og at dette 

må ske ved at ændre lærerrollen, bl.a. med lærersamarbejde i team, og derfor søsættes to 

år senere, i 1999 ”Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser”.  

 

3.1 Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser 1999 

                                                 
75 Op. cit. s. 17 
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Af indledningen i Udviklingsprogrammet fremgår det, at det forventes, at 

udviklingsprogrammet primært vil komme til at berøre udviklingen i det almene 

gymnasium, eftersom hf på tidspunktet for vedtagelsen af udviklingsprogrammet er 

midt i et udviklingsarbejde, ligesom de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx 

blev reformeret i 1995. Dvs. at det implicit fremgår, at der ikke er sket nogen fornyelse 

af pædagogik og didaktik i gymnasiet, sådan som det blev fremsat som ’krav’ især i 

rapporten ”National kompetenceudvikling”.  

Udviklingsprogrammet er vedtaget i Folketinget og får hermed status af en større samlet 

indsats over for, især, det almene gymnasium76. Man gør i indledningen opmærksom på 

at det handler om udvikling og ikke om forsøg og om at en ”væsentlig del af fornyelsen 

i uddannelserne (derfor vil) foregå løbende gennem praksisændringer på de enkelte 

institutioner77” I og med at ordet ’udvikling’ anvendes konstrueres diskursen om den 

lærende organisation, en institution i stadig bevægelse, hvis modbegreb er ’stilstand’. 

Herudover fortsætter man med at konstruere en anden virkelighed og opfattelse af 

uddannelse og undervisning gennem kompetencediskursen, hvor udvikling knyttes 

sammen med de faglige, de almene, de personlige og de sociale kompetencer78. Man 

skriver endvidere ”at grundlaget for de faktiske studiekompetencer er derfor primært 

afhængig af fagsammensætningen, fagniveauerne, fagenes indhold, de benyttede 

arbejdsformer samt undervisnings- og læringsmiljøet” Hermed er modbetydningen at 

man ikke opnår kompetencer i det ’gamle’ gymnasium, man opnår enkelt faglig viden 

igennem en traditionel fagopfattelse, der ikke medtænker forskellige arbejdsformer og 

hele læringsmiljøet. 

I og med at man forventer, at en væsentlig del af fornyelsen i uddannelserne vil ske 

gennem ændringer i praksis på de enkelte uddannelser i fx ændrede tilrettelæggelses- og 

arbejdsformer79 lægger man op til, at skolerne har etableret, eller vil blive nødt til at 

etablere, en kvalitetskultur, hvor man reflekterer over og evaluerer praksis: ” … som led 

i skolens almindelige kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelserne. 
                                                 
76 Målet med udviklingsprogrammet er at sikre, at stort set alle unge begynder på en ungdomsuddannelse 
og at reducere frafaldet mest muligt, således at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse og 
at 50 % får en videregående uddannelse. 
77 Udviklingsprogrammet s. 8 
78 Man bemærker at begrebet kvalifikationer er ændret til kompetencer. Kompetencebegrebet er bredere 
end kvalifikationsbegrebet, det peget på en mere kompleks integration af delkomponenter i udtrykket, der 
skal i spil.  
 
79 Udviklingsprogrammet s. 19 
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Indsatsområderne kan her fungere som inspirationskilde til den fagligt-pædagogiske og 

skoleorganisatoriske udviklingsproces.”80. Det er således den lærende 

organisationsdiskurs der trækkes ind som en løftestang til organisationsudviklingen. 

 

Der peges også på, at den ’studieforberedende faglige fordybelse har – alt andet lige – 

de bedste vilkår i fag på højt niveau og er desuden betinget af benyttelse og beherskelse 

af forskellige arbejdsformer, herunder selvstændige arbejdsformer som projektarbejde 

eller arbejde med større skriftlige opgaver.’81 Studieforberedelse kobles her sammen 

med det høje faglige niveau, med projektarbejdet og de større skriftlige opgaver, hvilket 

indikerer, at der ikke sker en faglig forringelse gennem projektarbejdet 82.  

I beskrivelsen af de forskellige, konkrete indsatsområder på det almene gymnasium 

udpeges seks emner på det undervisningsorganisatoriske niveau, som vi finder 

interessante, fordi der her lægges op til helt anderledes undervisningsformer og 

samarbejdsformer, der giver lærerne og ledelserne mulighed for at tilrettelægge 

undervisningen mere hensigtsmæssigt i forhold til projektarbejde, fordybelse og 

tværfagligt samarbejde, med det klare mål at styrke elevernes selvstændige 

læreprocesser, øge læringen og styrke de studiekvalificerende mål. 

• Fleksibel tilrettelæggelse og principper for skemalægning 
• Brug af lærerteams 
• Blokdage o.l. 
• Projektperioder 
• Øget brug af IT i undervisningen 
• Styrket samarbejde med erhvervslivet83 

 

Herudover er indsatsområderne faglig udvikling og fordybelse, samspillet mellem 

fagene, nye evaluerings -, prøve- og eksamensformer, overgang fra folkeskole til 

gymnasium, overgang til videregående uddannelse. Under overskriften 

kompetenceudvikling skriver man: ”For at styrke grundlaget for gennemførelsen af den 

faglige og pædagogiske fornyelse vil en vigtig del af udviklingsprogrammet lægge vægt 

på lærerudvikling, lederudvikling og skoleudvikling. Lærernes kompetenceudvikling og 

                                                 
80 Udviklingsprogrammet s. 19 
81 Udviklingsprogrammet s. 16 
82 hvilket er opfattelsen i gymnasiedomænet, se vores kulturanalyse kapitel 4. 
83 Udviklingsprogrammet s. 21 
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fornyelsen i øvrigt på den enkelte skole sker med afsæt i institutionens eget 

udviklingsprogram. ”84 

I de ovenstående citater knyttes kompetenceudvikling sammen med lærer-, leder- og 

skoleudvikling som igen knyttes sammen med refleksion, mere teamsamarbejde, 

omstrukturering af skoledagen (blokdage) og øget samarbejde med erhvervslivet som 

knyttes sammen med en tilsvarende udvikling af elevrollen. Modbegreberne hertil er, ud 

over stilstand, individuelt lærerarbejde, fastholdelse af skemastruktur og årsplan og 

ingen, eller kun ringe omverdensinteresse.  

Vi bemærker udtrykket ’for at styrke grundlaget for gennemførelsen… vil en vigtig del’ 

hvilket viser, at uddannelsesstyrelsen fuld ud er klar over, at der er kamp om 

undervisningsdiskursen og at det derfor vil være nødvendigt og vigtigt at inddrage hele 

organisationen i udviklingen. Der ligger også heri en erkendelse af, at de tidligere 

udviklings- og forsøgsarbejder ikke har haft den ønskede effekt i sektoren, men ’kun’ 

har været isolerede ’småøer’ rundt omkring på skolerne, der ikke har medtænkt hele 

organisationen og en erkendelse af, at ledelserne har behov for udvikling og 

efteruddannelse, idet modbegreberne til leder- og skoleudvikling vel nærmest må 

betyde, at skolen og lederen er gået i stå. 

 

Således fløjtes kampen om gymnasiet godt i gang med Udviklingsprogrammet i 1999, 

idet der sættes en helt ny diskurs i den gymnasiale sektor, hvor undervisning i det 

almene gymnasium beskrives i en diskurs, hvor det centrale er udvikling af elevernes 

generelle studiekompetencer og udvikling af nye undervisningsformer tæt knyttet til de 

faglige, almene, personlige og sociale kompetencer, og med den lærende organisations 

tænkning sættes der samtidig fokus på udvikling af den enkelte organisation, idet der 

tales om ’den enkelte institutions eget udviklingsprogram’ og på ’lærerudvikling, 

lederudvikling og skoleudvikling’, hvor det også er den lærende organisations diskurs 

der bruges. 

Med denne diskurs svækkes den ’rene’ faglige, videnskabelige funderede undervisning 

der ’blot’ kræver reproduktion af viden og den traditionelle faglighed udfordres til 

fordel for en ny faglighed ’samspil mellem fagene’, hvor elevernes kompetencer og 

viden om måden, hvorpå man arbejder med det faglige, skal indgå i fagforståelsen. 

                                                 
84 Udviklingsprogrammet s. 23 



Team som middel                                                             Karin Ravn Gade & Erik Odgaard Gade 
 
2005  

 35

Dette kan ikke ske uden at lærerkompetencerne udfordres, fra individuelt til kollektivt 

samarbejde, fra individuelt ansvar for eget fag til fælles ansvar for helhed, sammenhæng 

og organisationsforståelse, fra fokus i egen fagforståelse til refleksion over fagdidaktik 

og progression i arbejdsformer og læring. 

 

3.2 Kvalitetsudvikling i gymnasiet 

Parallelt med forsøgs- og udviklingsarbejdet på undervisningssiden i gymnasiet kommer 

der pres på institutionen som helhed omkring kvalitetsudvikling og evaluering. Vi skal 

ikke her gå dybere ind i denne diskussion, men blot beskrive, hvordan dette passer ind 

og understøtter tænkningen fra den lærende organisation og hvor svært det er at trænge 

igennem gymnasiets selvforståelse. Gymnasieafdelingen nedsætter fra 1989 en 

evalueringsgruppe, bestående af undervisnings- og fagkonsulenter, som besøger de 

enkelte skoler. Ud fra besøgene og samtaler med interne såvel som eksterne 

interessenter, skrev man en rapport, som indeholdt anbefalinger til forbedringer og til 

særlige indsatsområder og udviklingsmuligheder for skolen og med udgangspunkt i 

disse, var skolen forpligtet på at udarbejde en handlingsplan85. Dette arbejde munder i 

1997 ud i et egentligt forsøgsarbejde omkring kvalitets- og institutionsudvikling i 

gymnasiet. Man udsender temahæftet ”Standarder og profiler – Kvalitetsudvikling og 

institutionsbeskrivelse” og lægger op til et treårigt udviklingsprojekt, hvor målet er, at 

samtlige skoler skal deltage i skoleåret 1998-99.86 

Det lykkedes ikke at få samtlige skoler til at gå ind i dette arbejde omkring ”Standarder 

og profiler”, projektet ændrer derfor i 2001 navn til ”Kvalitetsudvikling i gymnasiet”  

Det fremgår heri eksplicit87, at ’Standarder og profiler’ kun har været anvendt på ’et 

flertal’ af landets gymnasier, hvilket peger på stor modstand. Én af grundene kan være, 

at ’standarder’ sprogligt mere refererer til produkter i en industrivirksomhed end til den 

varierede og spændende undervisning, der foregår på gymnasier og hf. 

I denne sammenhæng er det den satte diskurs i projektet, der er interessant, fordi den 

ligger i forlængelse af hele udviklingsdiskursen.  Man skriver direkte, at det er 

                                                 
85 Målet med at udsende rapporterne til alle skoler i et til to eksemplarer var at vise, hvordan man, med 
udgangspunkt i konkrete erfaringer på andre skoler, kunne gribe systematisk evaluering og skoleudvikling 
an 
86 Følgebrev til temahæfte 52, skrevet af Jørgen Balling Rasmussen, dateret 5.august 1997, J.nr 1994-
1511-56, vor understregning 
87 Kvalitetsudvikling i gymnasiet, s. 14 
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urealistisk at forvente, at Undervisningsministeriet skal kunne nå at følge med og 

markere væsentlige nyudviklinger. ”Den løbende justering og fornyelse af 

undervisningen er et anliggende for de enkelte skoler. … Ansvaret for den til enhver tid 

gældende praksis må i vidt omfang lægges ud til de enkelte institutioner med grundlag i 

bredt formulerede målsætninger. ”88 Udviklings- og moderniseringsdiskursen slås fast: 

”Skolens tilpasning til forandringssamfundet har naturligvis først og fremmest 

betydning for eleverne… Men den har også stor betydning for de ansatte. Det er 

hverken behageligt eller tilfredsstillende at fastholde det gamle grundlag for 

institutionen, når indholdet af både traditionelle fag og overleveret almen dannelse 

konstant udfordres af en ændret virkelighed.”89 Det ligger netop i den lærende 

organisation, at der sker en løbende justering og fornyelse, hvorved organisationen kan 

forandre og udvikle sig selv i forhold til sine omgivelser. 

 

3.3 Den nye pædagogikum ordning 

Når vi trækker den nye pædagogikumordning ind her, er det fordi vi opfatter den som 

endnu en løftestang for udvikling i gymnasiet og som sådan indgår den i den 

udviklingsdiskurs, som er beskrevet ovenfor. I efteråret 2002 fik man en aftale i stand 

om en ny pædagogikumordning Man får med denne ordning en enestående mulighed 

for at socialisere de nye medarbejdere i en retning, der bryder med den traditionelle 

faglige kultur, der dominerer i gymnasiet. Dette gøres for det første ved at gøre 

uddannelsen to-årig, hvor den tidligere har varet ½ år. For det andet flyttes 

administrationen fra undervisningsministeriet til DIG, hvorfra man forsker i 

gymnasiesektoren og uddanner vejledere, mastere m.m.  

Indholdsmæssigt får kandidaten en langt mere omfattende teoretisk, pædagogisk og 

didaktisk uddannelse end tidligere, idet målet er at, der skal være sammenhæng mellem 

den undervisningspraksis, kandidaten udfører på sin praktikskole og de teorier, han 

fordyber sig i teoretisk.  

En gennemgående hensigt med uddannelsen er, at lære kandidaten refleksion og dialog, 

centrale elementer fra den lærende organisation. Kandidaten forpligtes til at reflektere 

over sin undervisningspraksis, både i sin ’egen’ logbog og overfor vejledere og 

tilsynsførende. ”Porteføljen har til formål at give kandidaten mulighed for på et mere 
                                                 
88 Kvalitetsudvikling i gymnasiet, s. 14 
89 Op.cit. s. 14 



Team som middel                                                             Karin Ravn Gade & Erik Odgaard Gade 
 
2005  

 37

detaljeret niveau at demonstrere sin evne til iagttagelse i uddannelsesforløbet og 

konkretisere, hvordan disse refleksioner omsættes i det daglige, professionelle virke”  

” Det anbefales tillige, at kandidaten udarbejder en logbog(…)Derved bliver logbogen 

dels et instrument i opøvelse af kandidatens evne til professionel (selv-)refleksion…”90 

Man skal altså bruge (selv)refleksionen til, evt. sammen med vejlederen, at opnå og 

styrke de nødvendige undervisningskompetencer og hertil kommer, at en del af 

refleksionen også skal rettes mod organisationen og dens kultur. Der bliver endvidere 

stillet krav til vejlederne, ud over at der bliver udviklet kurser for dem, at de skal have: 

”indsigt i det pensum, som gennemgås på kandidatens kurser i almenpædagogik og 

fagdidaktik”91 På den måde forsøger man at sikre, at pædagogikumordningen kan være 

med til at sætte en ny didaktisk og pædagogisk diskurs rundt omkring på skolerne. 

 

3.4 Lærernes efteruddannelse og skoleudvikling 

I det følgende afsnit vil vi analysere de ændringer, der sker med for forsøgs- og 

udviklingsarbejdet og efteruddannelsesmidlerne, fordi denne ændring helt eksplicit 

skriver sig ind i den diskurs undervisningsministeriet sætter for udvikling af det almene 

gymnasium.  

 
I Udviklingsprogrammets afsluttende fase, august 2002, udsendes ændrede rammer og 

procedurer for forsøgs- og udviklingsarbejdet i gymnasiet, og eftersom det er sidste 

runde i Udviklingsprogrammet gives der kun tilskud til skoleudviklingsprojekter og 

forsøg. 

Det pointeres, at de hidtidige muligheder for tilskud til enkelt projekter falder væk 92 og 

som noget nyt skal den afsluttende rapport ikke kun indsendes til uddannelsesstyrelsen, 

men også lægges på skolens hjemmeside, således at man sikrer videndeling; desuden 

anbefaler man skolerne at formidle erfaringerne i fagtidsskrifter m.m. 

Dette følges op med at uddannelsesstyrelsen i januar 2004 udsender et helt nyt koncept 

for forsøg, udvikling og efteruddannelse. I indledningen til hæftet argumenteres der 

herfor:” De hidtidige tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder er på både det 

                                                 
90 Vejledning vedrørende pædagogikum i de almene gymnasiale uddannelser, 20. marts 2003, s. 5, vor 
understregning 
91 Vejledning vedrørende pædagogikum i de almene gymnasiale uddannelser, 20. marts 2003, s. 8 
92  størstedelen af indholdet i forsøgshæftet henvender sig til det almene gymnasium, da der allerede er 
sket betydelige fornyelser gennem justerede bekendtgørelser på det erhvervsgymnasiale område. 
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almengymnasiale og det erhvervs-gymnasiale område normalt gået til planlægning, 

evaluering og rapportering fra projekter på enkeltskoler. Der er desuden iværksat en 

række vigtige projekter på tværs af institutioner og sektorer. Det har vist sig, at især 

den sidste type har været en velfungerende måde at understøtte centrale 

udviklingsfelter på – eksempelvis forsøg med virtuel undervisning.”93 

Man vil altså fremover kun give tilskud til projekter, der har flere interessenter og til 

projekter der har et tydeligt udviklings- og efteruddannelsesperspektiv som går ud over 

den enkelte institution forstået bredt, således at der skal ske en samordning af 

efteruddannelsen mellem det almene gymnasium og det erhvervsgymnasiale område.  

Endelig bliver efteruddannelsen nu knyttet sammen med udviklingsprojekter og det 

bliver et fremtidigt krav, at alle udviklingsprojekter, i princippet, skal resultere i 

efteruddannelsestilbud, ’så viden og erfaringer spredes og effektivt udnyttes af andre’94 

endvidere: ”Det nye koncept skal samtidigt sikre, at såvel de faglige miljøer som 

skolerne og andre interessenter får en fremtrædende plads ved implementeringen, og at 

der sikres en national videndeling.” 

Det er interessant, at den traditionelle efteruddannelsesmodel, med de faglige foreninger 

som hovedaktører, samtidig hermed gives dødsstødet ”Der sker en yderligere 

fokusering af anvendelsen af tilskudsmidler, så der fremover i princippet alene ydes 

tilskud til udviklingsprojekter, mens der på det almengymnasiale område ikke længere 

gives tilskud til afholdelse af efteruddannelseskurser.”95 

I denne samlede skoleudviklings- og efteruddannelsesdiskurs knyttes fagudviklingen og 

samspil mellem fagene sammen med skoleudvikling, idet man eksplicit skriver, at et 

projekt skal omfatte flere fag og ikke kan nøjes med at omfatte én skole. Den enkelte 

skole forventes nu selv at medtænke efteruddannelsesbehovene for lærerne i forhold til 

den samlede skoleudvikling og planlagte reformimplementering. 

 

Opsummerende kan vi konstatere, at der fra undervisningsministeriet skrues på alle de 

skruer, det er muligt at skrue på i forhold til at implementere deres udviklingsdiskurs. 

Udviklingsprogrammet følges op af en ændret pædagogikumbekendtgørelse, hvor de 

                                                 
93 Forsøg, udvikling og efteruddannelse i de gymnasiale uddannelser 2004, januar 2004, vor 
understregning 
94 Forsøg, udvikling og efteruddannelse i de gymnasiale uddannelser 2004, s.1 
95 Op.cit s. 4 
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nye kandidater så at sige fra første færd oplæres i udviklingsdiskursen, efteruddannelsen 

omlægges, så især gymnasieskolerne  mere eller mindre frivilligt presses ud i et 

samarbejde med lærere fra de andre gymnasiale retninger, hvor man ikke har haft 

problemer med udviklingsdiskursen. På denne måde sikrer man for det første, at lærerne 

i mødet med ’de andre’ opdager, at udviklingen er nødvendig og for det andet sikrer 

man en langt større spredningseffekt af erfaringer og viden, end det hidtil har været 

tilfældet. Endelig lægges ansvaret for målformuleringer og kvalitetsudvikling ud til det 

enkelte gymnasium. 

 

Der er ingen tvivl om, at Udviklingsprogrammet lægger op til, at der skal 

eksperimenteres med nye lærerroller, nye organiseringer af undervisningen, tværfagligt 

samarbejde, projektarbejde og mere forpligtende lærersamarbejde, alt sammen for at 

forbedre elevernes studiekompetencer. Man havde satset stort, der blev afsat mange 

ekstra millioner til udviklingsarbejdet, der blev lavet TV- udsendelser, som skulle 

belyse de fire forskellige gymnasiale profiler og indgange til ungdomsuddannelserne. 

Noget andet er så, om hele Udviklingsprogrammet har markeret sig stærkt nok og er 

blevet optaget i gymnasielærerkulturen. Dette vender vi tilbage til i diskussionen i 

kapitel fem, når vi har analyseret gymnasiekulturen. 

 

4: Gymnasiekulturen. 
I vores kulturanalyse af gymnasieorganisationen har vi valgt at tage udgangspunkt i en 

symbolsk kulturanalyse, fordi den, ligesom vores diskursteoretiske udgangspunkt, 

bygger på socialkonstruktivismen; at mennesket selv skaber sin egen virkelighed.  

Efter den teoretiske gennemgang af de centrale begreber i den symbolske kulturanalyse 

vil vi afdække, hvordan begreberne team, lærersamarbejde og kompetencer forstås i 

gymnasiekulturen, mao. hvordan disse begreber bliver indholdsudfyldt. Dette gør vi ved 

at analysere lærernes aktuelle overvejelser og artikulationer over de flydende betegnere, 

når de udfordres til at reflektere over deres eget virkelighedsfelt. I denne del tager vi 
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dels udgangspunkt i vore egne interview96, dels i lærerudtalelser hentet fra Beck og 

Gottlieb97, fra Inge Heise98 og fra Gleerup99. 

I og med at vi antager, at mennesker altid skaber sin egen virkelighed, bliver det 

afgørende at forstå de meningsskabende processer, der er knyttet til individets 

handlinger:” mennesket fortolker eller definerer hinandens handlinger i stedet for blot 

at reagere på dem”100 I denne forstand opfatter vi begrebet teamsamarbejde som et 

fænomen, der tillægges mange forskellige betydninger af de forskellige lærere i 

organisationen. 

Eftersom man i det symbolske perspektiv opfatter kulturen som menneskeskabt, antager 

man også at virkeligheden er subjektiv og flerdimensional. Den samme virkelighed 

rummer mange muligheder for fortolkninger som tilsammen skaber den socialt 

definerede virkelighed, hvilket betyder at der er mange forskellige små sandheder i den 

samme organisation. Majken Schultz definerer organisationskultur sådan:” Et netværk 

af lokal mening og betydning, imellem organisationsmedlemmerne, som kan danne 

forskellige mønstre i form af verdensbilleder og etos. Disse mønstre udvikles og 

vedligeholdes særligt gennem myter, organisatoriske sagaer og ritualer. 

Organisationskultur er organisationsmedlemmernes socialt skabte og meningsfulde 

virkelighed(er), der sammenfatter organisationens særlige levemåde”101 Med denne 

definition indfanges det særlige synspunkt om organisationerne, at der eksisterer 

forskellige, meningsfulde virkeligheder og at disse vil indlejre sig som sociale mønstre 

og det forhold, at organisationskulturen er organiseret som et netværk, der udtrykkes 

gennem forskellige symboler.  

I den symbolske kulturanalyse benytter man sig af en række nøglebegreber, der i den 

konkrete analyse kan anvendes i mange forskellige kombinationer. Det er ikke givet, at 

alle nøglebegreber er nødvendige i fortolkningen af en konkret organisation, men 

nøglebegreberne er mulige veje til at indkredse kulturen. 

Overordnet skelner man mellem tre typer symboler: 

                                                 
96 Interview som vi lavede i forbindelse med semesteropgaven i december 2004 
97 Beck og Gottlieb: Elev / Student 
98 Inge Heise: Lærerliv 
99 Gleerup: De ungdomsgymnasiale læringskulturer 
100 Majken Schultz: ”Kultur i organisationer” s. 70 
101 Majken Schultz: ”Kultur i organisationer” s. 73.  
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1. De fysiske symboler / artefakter er ting, der står for noget andet end sig selv. Det 

kan fx være arkitekturen, indretningen, organisationsmedlemmernes fysiske 

placering, skemastruktur, påklædning m.m. 

2. Handlingssymboler er handlinger i organisationen, som tillægges en betydning 

ud over deres instrumentelle indhold. Eksempler er ritualer og ceremonier 

3. Verbale symboler dvs. ikke sproget i sig selv, men sprogformer med et symbolsk 

indhold: Myter, historier, metaforer og talemåder i organisationen 

 

Når handlingsmønstre i organisationen knyttes til bestemte situationer bliver de til 

ritualer, dvs. traditionsbundne regler for, hvordan man bør handle i bestemte situationer 

og for, hvilken mening man skal tillægge andres handlinger. Af de mange forskellige 

ritualer der er i en organisation vil vi især komme ind på møderitualer, 

undervisningsritualer og ledelsesritualer i gymnasiekulturen. 

 

Myten er en standardforklaring på hændelser i organisationen, den har rødder tilbage i 

organisationens historie og den udvikles til stadighed for at strukturere og forklare 

erfaringer på en meningsfuld måde, hvorved den legitimerer 

organisationsmedlemmernes handlingsvalg. Myter defineres som: ”en fælles 

ureflekteret hverdagsforklaring, der tjener som beslutningsnorm – og således 

legitimerer handlingsvalg og reproducerer det dominerende kulturelle mønster”102 

Myten bliver dermed også central, når man skal forstå, hvordan organisationskulturen 

påvirker organisatoriske handlinger. Kulturens verdensbillede bliver synligt, når myten 

fortælles og overføres fra den ene generation til den anden i organisationen.  

Til de verbale symboler hører også de fortællinger, sagaerne, der indgår i skabelsen og 

udviklingen af en fælles identitet i organisationen, de omfatter både fortællinger og små 

historier, der kalder på de emotionelle sider hos organisationens medlemmer. 

 

De forskellige symboler, de fysiske, handlingssymbolerne, ritualer, myter og sagaer 

danner mønstre, som skal tydes når organisationskulturen skal fortolkes. Når man skal 

beskrive kulturens mønster, sondrer man mellem det kognitive verdensbillede, der 

omfatter organisationsmedlemmernes billede af, hvordan virkeligheden faktisk ser ud 

                                                 
102 Majken Schultz s. 76 
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og det moralsk-æstetiske etos, der er organisationsmedlemmernes kvalitative og 

moralske opfattelse af sig selv og livet. Disse to tegner forskellige billeder af 

organisationskulturens indhold, det er ikke sådan, at det ene giver et mere rigtigt billede 

af organisationen end det andet, de indgår snarere i et gensidigt forhold. Når man går i 

gang med en konkret kulturanalyse nærmer man sig kulturens verdensbillede og etos 

gennem en beskrivelse af organisationens symboler.  

Relationerne imellem de enkelte nøglebegreber/symboler kan danne kæder inden for 

den enkelte organisationskultur, og kæder imellem nøglebegreberne rejser spørgsmål og 

åbner for en videre fortolkning af organisationskulturen. Ved at fokusere på et enkelt 

nøglebegreb i kulturen kan man blive ledt på kryds og tværs og få mulighed for at få 

mere samlede billeder af organisationskulturen. 

Denne indkredsning, hvor man også er åben for, hvordan nøglebegreberne er associeret 

med hinanden indbyrdes, kan metaforisk beskrives som en spiral, hvor man opfatter 

relationerne mellem nøglebegreberne som netværk, der griber ind i hinanden og 

samtidig hænger sammen og dermed danner billeder af kulturen103. 

 

Det er således via nøglebegreberne gymnasiekulturen kan afdækkes. I den følgende 

analyse af gymnasiekulturen vil vi afdække de fysiske symboler, handlingssymbolerne 

og de verbale symboler i nævnte rækkefølge for herigennem at nærme os en tolkning af 

gymnasiekulturens verdensbillede og etos.  

I denne forbindelse er det nødvendigt kort at inddrage vores egen rolle som forskere / 

interviewere. I og med at vi begge er så tæt forbundne med gymnasiekulturen kan det 

ikke undgås, at vores tolkning af symbolerne er farvet af vores egen forståelse af den. 

På den anden side giver vores indsigt i kulturen og vores rolle og position muligheder 

for at aflæse mønstre, som vi netop er opmærksomme på, på grund af vores 

rolleglidning over i ledelsesrollen. 

Når det gælder afdækningen af gymnasiekulturen, er det en yderligere vanskelighed, at 

der på næsten alle gymnasier findes et sæt værdier for organisationen med tilhørende 

handlingsplaner og indsatsområder. Disse forudsiger ganske vist, hvad lærerne 

umiddelbart vil svare i forskellige situationer, men kan være ude af trit med, hvad der 

faktisk sker.  

                                                 
103 Majken Schultz, s.83 
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Som en del af metoden til analysen af handlings- og de verbale symboler har vi derfor 

valgt at analysere andres og vores egen stædige spørgen ind til forandringsprocesser og 

de flydende betegner i organisationens virkelighedsfelt, for at få informanterne til at 

fortælle om hændelser vedrørende team, som de finder vigtige for dem, idet vi antager, 

at informanterne hermed afslører: ”the structure of fundamental relations in the life 

world of the subjects.” 104. Det er analysen af disse svar, der kan føre os frem til en 

forståelse af nøglebegreberne i gymnasiekulturen og en forståelse af dens verdensbillede 

og etos. 

 

4.1 Symbolsk analyse af gymnasieorganisationen 

Gymnasiekulturen er langt hen ad vejen forankret i en historisk tradition, med en kultur 

som ikke for alvor er blevet udfordret de sidste 100 år, hertil kommer at en stor del af 

kulturen så at sige skabes udefra, før lærerne (medlemmerne) indtræder i kulturen, dvs. 

at en række af de afgørende kendetegn ved kulturen på forhånd deles eller ejes i 

fællesskab, skabt via en fælles historie og uddannelse.  

Inge Heise konkluderer således i ”Lærerliv”: ”Fortællinger om studiet fylder ofte 

ganske meget hos de interviewede lærer. Der kommer mange detaljer på, anekdoter og 

pudsige erindringer. Det viser hvor det fylder i bevidstheden, står som en væsentlig 

periode i livet.” 105 Og at det netop er i studietiden at identiteten skabes: ”Man får i 

hvert fald det indtryk at interessen for det faglige er en vigtig del af lærernes identitet, 

og den bliver grundlagt i studietiden”106 Det er således universitetsfaget, som lærerne 

tager med over i deres lærerliv, hvilket også får betydning for gymnasiestrukturen. 

 

Set ud fra et overordnet organisatorisk perspektiv kan gymnasieskolen gennem sine 100 

år beskrives som et relativt stabilt dekoblet system107. Den dekoblede organisation er 

                                                 
104 Se Majken Schultz s. 84 om fortolkerens rolle 
105 Inge Heise: Lærerliv, side  
106 Inge Heise: Lærerliv, side 
107 Med udgangspunkt i Orton og Weick opstiller Finn Borum i ”Strategier for organisationsændring”, 
side 95, et skema med to dimensioner, samspil (responsiveness) og særpræg (distinctiveness). Herudfra 
præciseres meningsindholdet af løst koblede systemer; Udover at enhederne hver især opretholder deres 
eget særpræg, så forudsættes en interaktion mellem enhederne. Denne er sporadisk, fx præget af 
tilfældigheder og svingende i sit indhold. I gymnasiet er de således ikke en forudsætning at der er et 
samspil mellem alle elementerne i organisationen, at der findes interaktioner, skyldes tilfældige interesse / 
’kærligheds’ relationer mellem enkelt personer. Indholdet er ofte også kun kendt af de involverede 
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netop præget af at være uklar, idet der ikke er faste og på forhånd givne forbindelser 

mellem de enkelte elementer i systemet, hvert element kan have sit veldefinerede 

særpræg. Dette gælder så at sig på alle niveauer i gymnasieskolens struktur.108 I 

undervisningsstrukturen er det dominerende element i gymnasiets profil således 

fagrækken med fagenes mål og indhold. Det er de videnskabsbaserede fag og den dertil 

hørende videnskabsorienterede tilgang til fagligheden, hvor hvert velafgrænset 

fagområde har sine egne teorier og metoder, som udgør fundamentet i gymnasiet. 

Tankegangen har således været, at det enkelte fag i sig selv har bidraget til elevernes 

almene dannelse og studieforberedelse og at summen af arbejdet med de enkelte fag gav 

den færdige student.  

Man kan med afsæt i Andy Hargraves109 fortolke lærerkulturen som balkaniseret, 

hvilket betyder, at lærernes professionelle udvikling overvejende foregår inden for deres 

egen faggruppe, hvor én undervisningsmetode, som er mulig og ’sand’ i et fag er 

umulig i et andet. Den balkaniserede kultur skaber stor stabilitet og personlig 

identifikation (og dermed tryghed), men balkaniseringen giver ofte rum for personlige 

magtkampe og umulige samarbejdsrelationer. 

 

4.2 Fysiske symboler i organisationen 

Organisatorisk har det enkelte gymnasium altså faget som centralt fundament, hvilket 

også kommer til udtryk på artefaktor niveau, især omkring ’et skema, et lokale, en 

klasse og en lærer’. Et centralt omdrejningspunkt bliver således det individuelle ansvar 

for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, hvortil der tillige er knyttet et 

uafviseligt krav om selvstændighed. I GLs arbejdsmiljø undersøgelse110 når man frem 

til, at hele 94 % af lærerne angiver at de står alene med ansvaret for undervisningen, 

hvilket de imidlertid ikke nødvendigvis opfatter som noget negativt. Dette ligger også 

indlejret i den didaktiske tradition, hvor det er den enkelte lærer, der selv har ansvar for 

at udfylde bekendtgørelsens mål. Størstedelen af lærerens arbejdstid sker så at sige i 

’ensomhed’ og reelt er læreren med dette arbejde ikke indgået i virksomhedens 

organisation, for så vidt som læreren alene har været ansvarlig overfor 

                                                                                                                                               
personer. Derfor benytter vi betegnelsen ’dekoblet’, jf. Borums diagram, da der i organisationen ikke er 
givet et samspil mellem elementerne. 
108 Høvlspåner side 12 
109 Andy Hargraves: ”Nye lærere – nye tider” kap. 10 
110 GL: Det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening, 2001-02 
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fagbekendtgørelsen og dermed ministeriet. At den enkelte lærer alene er ansvarlig over 

for sit fag og dets videnskabelige dimensioner, har også som konsekvens at relationen 

til kollegerne ikke er fagdidaktisk begrundet, men funderet i den mere abstrakte, genside 

faglige respekt, samt i det alment pædagogiske miljø.111 Eller som en lærer udtrykker 

det: ”Jeg synes eleverne er meget vigtigere end dem på lærerværelset. Hvis man har det 

dårligt med eleverne, så kan kollagerne være nok så gode. Det er godt nok hvis begge 

dele fungerer, men eleverne er langt vigtigere end de andre er.”112  

 

4.3 Handlingssymboler i organisationen 

Den dekoblede struktur understøtter således, at den vej, ad hvilken den enkelte lærer 

inden for bekendtgørelsens rammer løser sin opgaver, er individuel. Ofte vil den 

rækkefølge, som de enkelte delopgaver løses i, ikke have betydning for det endelige 

resultat. Hvilket opsummeres af en lærer på følgende måde: ”Jeg synes, det er et godt 

job af mange årsager. Først og fremmest, fordi det giver mig mulighed for at arbejde 

med det faglige, men også fordi der er en høj grad af selvbestemmelse”113 Dette betyder 

også, at de fællesskaber som indgås er mere eller mindre uformelle, der er høj grad af 

uafhængighed og der er ringe ’fodslag’ over for fælles værdier og normer; omvendt 

stilles der fra organisationens side ikke faglige krav til fællesskaberne og ej heller krav 

om evaluering og kontrol. Fællesskaberne er især dannet omkring skolernes 

demokratiske strukturer – forskellige udvalg, som tager stilling til opgaver og 

forventninger, som ligger uden for den egentlige kerneydelse: undervisningen.   

Et vist samarbejde af mere formel karakter, finder sted inden for faggrupper – af 

administrativ og udviklingsmæssig karakter og i enkelte tilfælde også tværfagligt. 

Denne del af samarbejdet kan til en vis grad karakteriseres som en løst koblet del i den 

samlede organisation, men er kendetegnet ved, at der er ringe feedback fra disse 

samarbejder til organisationen.  

 

Det er næppe for meget at sige, at gymnasiet som organisation har været og stadig er et 

statisk, dekoblet bureaukrati, med en ledelse, et administrativt apparat og en stor gruppe 

overvejende autonomt fungerende lærere. Dette medfører på den ene side en kultur med 

                                                 
111 Gleerup; De ungdomsgymnasiale læringskulturer, side 51 
112 Inge Heise: Lærerliv, side 
113 Sten Beck/Birgitte Gottlieb: Elev / student, side 102 
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flere fortolkninger, hvor den enkelte læreres personlige engagement og profil fylder 

meget og hvor graden af selvstændighed og selvbestemmelse er høj (jævnfør vores 

bemærkninger om balkaniseringen i lærerkulturen). Den sammensatte, og nogen gange 

modsætningsfyldte, kultur giver på den anden side også rum for tilstedeværelse af 

mange forskellige ressourcer. Svagheden er, at dele af systemet altid vil handle 

selvstændigt, uafhængigt og efter egne interesser, ligesom der kan være mange 

anakronismer og kulturelle efterslæb.  

 

Dette kommer også til udtryk i skolernes møderitualer. Skolens pædagogiske 

rådsmøder, som er fastlagt i den formelle struktur via gymnasieloven, afholdes 6-8 

gange om året, de har altid den samme varighed og ledes af en PR formand, der er valgt 

blandt skolens lærere. Formanden har ansvar for mødets dagsorden, mødets ledelse og 

for, at der bliver skrevet referat af mødet. De symbolske handlinger, der er knyttet til PR 

møderne viser, at der er en udbredt ligegyldighed overfor de fælles diskussioner og 

beslutninger, der føres i dette forum. ”Vi kan sidde og ævle og kævle i de der udvalg i 

timevis”114   ” vi har lavet en forening der hedder PÆFU, vi var irriterede over de her 

PR-møde, hvor nogen skulle holde oplæg og så sad halvdelen og … skal vi ikke snart 

hjem, det interesserer ikke lige mig…”115  

Med styrelsesloven 1990 bliver der indsat bestyrelser på skolerne, og disse tildeles nu 

større beføjelser end PR, fx skal bestyrelsen godkende skolens ferieplan og økonomi116. 

Dette er yderligere med til at understrege PR mødernes karakter af ritualer, hvor ingen 

for så vidt føler sig forpligtet på de beslutninger, der bliver taget, hvis de ikke er enige 

:”vi har drøftet det nogle gange, om man skulle opstille sådan et værdisæt på skolen, og 

det er jo meget vanskeligt, synes jeg. Fordi det indebærer nogle teoretiske ting, som 

hvordan man gør man det, og hvad er kriterierne for at opstille en værdi, 

grundlagsproblemer for etik skulle også blandes ind i det. Man kan jo lave sådan nogle 

overordnede floskel noget – der er jo stor politisk spredning i lærerkorpset. 

Vi har folk som er medlem af Venstre, vi har folk som er medlem af Konservative, vi har 

lokalt folk, som stiller op for Enhedslisten og så videre… 

                                                 
114 Gleerup, s. 53 
115 Fra egen interviewundersøgelse, y-gym 
116 budget og regnskab 



Team som middel                                                             Karin Ravn Gade & Erik Odgaard Gade 
 
2005  

 47

Fordi grundlagsproblemer – hvordan vil du argumentere for, at dette er en værdi, alle 

er enige i, når det faktisk ikke er det.”117 

I sidste del af citat formuleres den modsætningsfyldte kultur; at man ikke har noget mål 

at blive enige om på møderne kommer til at betyde, at man ikke føler sig ansvarlig over 

for de ’fælles’ beslutninger, hvis ikke man selv har stemt for, ligesom det understreges, 

at lærerkulturen består af en kakofoni af ’stemmer’. 

Problemet er, at der ikke er etableret konsensus om en egentlig ’mødekultur’, eftersom 

møder ikke hører til kerneydelsen. Det kommer til at betyde, at mange møder afvikles 

uden dagsorden, hvor det er ’tilladt’ at tale om alt muligt, hvor mange enten kommer for 

sent eller går før mødet er slut118. Man føler sig simpelthen ikke forpligtet på andet end 

undervisningen i kulturen. ”projektfølgegruppen (ville) meget gerne være med ved 

evalueringsmødet, hvor man bringer videre… så prøvede vi at indkalde til sådant et 

overdragelsesmøde, i nogle situationer kom der kun 2 lærere… så kan vi samle op…” 
119 ” ”sp: har det ikke krævet mange møder? Tre eller fire møder har vi haft indtil 

videre, det er ikke overvældende, vi har været gode til fra starten at sætte sluttid på 

møderne…og vi skal være færdige med det  og det, og når vi går herfra og det har vi 

faktisk nået, det har været en udmærket mødekultur, fordi vi har været bevidste om det 

fra starten af, vi vil ikke møde os ihjel, og så har der været nogen kollegaer der har 

været rigtig gode til at komme med materiale på forhånd, som vi så skulle tage stilling 

til, så vi ikke skulle sidde og lave noget sammen, men havde noget at diskutere ud fra, 

når vi mødtes”120  Alene det faktum, at det ekspliciteres, at mødekulturen har været god 

og at man har forberedt sig til møderne viser, at det er usædvanligt.  

Man lytter ikke til hinanden: ”Når jeg sidder i et team i dag og siger, kan vi ikke blive 

enige om, hvor vi starter henne, de overhører det mange gange…(…) Det jeg måske 

savner, det er en åbenhed til at komme til at forstå det og ikke bare synes det er noget 

pjat, det er lidt det jeg helt konkret savner(…) hvad snakker hun om, jeg gør som jeg 

plejer ”121”Lige nu sidder jeg i et team som ikke fungerer, og det burde jeg jo gøre 

rigtig meget ved fordi jeg jo ved hvad man kan gøre osv.… men nu er vi kun to tilbage, 

fordi det er en 2g, og det er ligesom at vi slet ikke har de samme opfattelser af, hvad det 

                                                 
117 Gleerup, s. 54 
118 Se også A. Hargraves: ”Nye lærere – nye tider” kap. 9, konstrueret kollegialitet, s. 266 
119 Fra egen interviewundersøgelse, x-gymnasium 
120 Fra egen interviewundersøgelse s. 13, y-gymnasium 
121 Fra egen interviewundesøgelse s. 5-6, x-gymnasium 
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er. Sp: Har du sat det på dagsorden? Nej, for det er mig, der skal sætte det på 

dagsorden, og jo mindre der foregår…og da jeg blander mig i alle mulige andre ting, så 

er det jo svært, nå ja, gider jeg også tage denne konflikt? Nej, det gider jeg så 

ikke…(…) og det orker jeg ikke, det er en sød klasse og de fungerer(…)”122 

Ulla Senger sammenfatter mødekulturen med disse ord, hvilket vore interview 

underbygger: 

”Denne vanemæssige og konventionelle adfærd og mentalitet ’viser sig’ som tavs 

diskurs og uundgåelsesadfræd, hvor lærerne tier og tilsyneladende samtykker, men i 

realiteten unddrager sig konsensusbeslutninger i team, udvalg og helt centralt i PR 

regi. Fora, der i høj grad er blevet beslutningernes tumle- og holdeplads. 

Gennemførelsen og implementeringen af de samme beslutninger skorter det på.”123 

 

Når vi ser på ledelsesritualer, indeholder kulturen et stærkt lighedsideal; såvel lærere 

som lederne har samme akademiske uddannelse, der hersker derfor en markant 

forventning fra lærergruppen om at blive taget med på råd om alle væsentlige 

spørgsmål. Svagheden er, at der opstår et ledelsesmæssigt vakuum, som ytrer sig som 

en ulyst til at udpege mødeledere, der sikrer, at der tages beslutninger og at disse 

nedskrives. Det næste er, at der ikke er tradition for, at nogen sikrer at beslutninger føres 

ud i organisationen og at der ikke er klare sanktionsmuligheder tilstede, hvis man ikke 

udfører de opgaver, der ikke er knyttet til undervisningen.  

Ledelsesritualet kendetegnes således snarere ved fravær af fælles ledelses- og 

styringsprincipper end ved tydelig ledelse. Gottlieb og Hornstrup konkluderer124, ”at det 

er vores klare erfaring, at kollektivt ansvar for ledelse i praksis er ensbetydende med, at 

ingen tager ledelsesansvaret for det fælles”. De enkelte ledelser på skolerne har i et vist 

omfang kunnet lede og fordele nogle arbejdsopgaver, som har givet skolen en særlig 

retning og profil, men har kun i beskedent omfang kunnet påvirke den enkelte lærers 

arbejdsindsats og arbejdsform, selvom ledelsen har indflydelse på ressourceallokering, 

tilrettelæggelse af arbejdstider m.v.125 Denne manglende ledelseskultur kommer især til 

udtryk når det gælder de kollegiale relationer. I lærergruppen tager man gerne 

                                                 
122 Fra egen interviewundesøgelse, s.ao , x-gymnasium 
123 Ulla Senger ”Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet” 2003 s,. 278 
124 Høvlspåner, side 17 
125 Per Farbøl; Løse forbindelser og faste former, side 91 
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principielle diskussioner, men når det gælder konkrete, indholdsmæssige spørgsmål om 

den enkelte læreres arbejde med en klasse, så er man meget forsigtig. Kulturen kan 

således snarere karakteriseres som en ikke-enighedskultur og en ikke-konflikt kultur end 

en konsensus og konfliktløsende kultur. 

 

Kommunikationen i organisationen er karakteriseret af høflig forsigtighed og 

hensynsfuldhed. Man går ikke gerne tæt på og stiller opklarende spørgsmål om, hvad 

den anden mener. En kommunikationsform, der kun benytter sig af generelle vendinger, 

har den svaghed, at der aldrig kan skabes en reel forståelse mellem parterne. Den 

enighed, der måske opstår i diskussion, vil være på et overordnet plan, der ikke 

forpligter på det konkrete, og derfor vil enigheden kun være en overfladisk, 

tilsyneladende enighed. Det man kan blive enige om er, hvad man på nuværende 

tidspunkt endnu ikke er nået til at blive uenige om, dvs. enigheden er hverken essentiel 

eller fælles, men derimod banal og overordnet. At skabe engagement og udvikling inden 

for dette ikke-u-enighed’s rum lægger op til en mulig dobbelt målsætning, 

organisationen, forstået som ledelsen, kan forfølge sine mål, samtidig med at den 

videnskabelige underviser kan forfølge sine mål.126  

Det bliver derfor svært at opnå fælles enighed eller beslutning om indførelse af nye 

pædagogiske arbejdsmetoder, da sådanne initiativer først og fremmest vil være 

individuelt begrundet: ”Der er nogle lærere, som har gjort meget i arbejdet med 

undervisningsdifferentiering og sådanne nogle ting. Men det er mere enkeltinitiativer, 

de selv gør i deres klasser og sådan nogle ting. Det er ikke sådan noget centralt, - der 

er ikke sådan noget, vi alle sammen er med i.”127 

 

Organisationen kan således karakteriseres ved en ’symmetrisk kollegial struktur’, 

forstået sådan, at hver har sin faglighed at tage vare på, og hvor det sociale eller 

organisatoriske blot opleves som den nødvendige ramme, hvorfor såvel det faglige som 

det organisatoriske er personlig indifferent. Dette kommer også til udtryk hos lærerne, 

når de bliver udfordret på kulturens myter; ”Kravene om øget samarbejde, teamstruktur 

m.m. stjæler tid fra det egentlige faglige arbejde”128.  

                                                 
126 Gleerup; De ungdomsgymnasiale læringskulturer, side 56 
127 Gleerup; De ungdomsgymnasiale læringskulturer, side 53 
128 Gleerup; De ungdomsgymnasiale læringskulturer, side 51. Lærerudtagelse. 
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Dette synspunkt kommer også til udtryk i det lidt længere interviewcitat vi har klippet 

fra Beck og Gottlieb129, hvor lærerne bl.a. bliver udfordret angående projektarbejde, 

kompetence og team:  

”Lærer 1: Man kan ikke sige, at det er helt nødvendigt ude i det store samfund, for man 
kan i virkeligheden legitimere utrolig mange ting ved at pege på det store samfund. For 
det store samfund er netop stort. Hvad angår studiekompetence bør det gå ind på linje 
med så mange andre ord. Der er nogle ting, det kan, og der er nogle ting, det ikke kan. 
Jeg mener ikke, at det kan give den dybe refleksion, for selv om man taler om 
projektarbejde som fordybelse, så er der altså tale om elever på samme niveau. De er 
lærlinge, som kun kan udfordre hinanden så og så langt – og der stopper det, om jeg så 
må sige. Når man ikke kan udfordre hinanden yderligere, kan der opstå en form for 
tilfredshed: »Det, vi har gjort, må være godt, fordi vi har gjort det«. 
Vil det sige, at dit svar overvejende er nej? 
Lærer 1: Nej, for projektarbejdet har i sig en frisættelse af eleverne, som også er god. 
For man bliver jo ikke selvstændigt tænkende, før man selv begynder at formulere sine 
spørgsmål. Og det ligger jo i tanken. Og det er fint og rigtigt. Og derfor skal det bruges. 
Dem, der siger, at det skal bruges, er ikke dogmatikere, men dem, der i tide og utide 
siger, at gymnasiet skal handle om det, er dogmatikere. 
Skal det så være frivilligt og ikke strukturelt? 
Lærer 1: Ja, det skal være med i paletten af de muligheder, man har som underviser. 
Jeg har svært ved at se, at det skal have en særlig fremtrædende placering, som om det 
kunne noget bedre end andre arbejdsformer.  
Men det siger man vel på baggrund af en viden om, at klasseundervisningen fylder 
meget? 
Lærer 1: Ja, men der kan være mange forskellige grunde til, at klasseundervisning 
fylder meget. Og grundene kan hver for sig være gode nok. Det er vel ikke et spørgsmål 
om, hvorvidt det fylder meget eller ikke fylder meget. Det må nødvendigvis og pr. 
definition fylde meget i et sprogfag. Og måske noget mindre i historie, hvor den måde at 
arbejde på er meget mere naturligt. Derfor er det problematisk at føre 
projektarbejdsbegrebet dogmatisk frem, for på den måde giver man det nogle særlige 
kvaliteter, som jeg er ked af. Men det kan nogle bestemte ting i forhold til elevernes 
frisættelse, og det kan give noget til elevernes personlige udvikling, og i forhold til, 
hvordan man finder materiale. 
Lærer 2: Jeg synes også det er fint og nødvendigt med projektarbejde. Noget af det, jeg 
har bemærket, er den kolossale glæde, som eleverne udviser over for det. Det synes jeg 
bærer lønnen i sig selv – de virker virkelig glade og begejstrede. Der er en eller anden 
form for stolthed, når de afleverer deres rapport og fremlægger deres projekt med ildhu 
for kammeraterne. Den ildhu oplever man mere ved projektarbejde end ved almindeligt 
gruppearbejde. Så jeg er en varm fortaler for projektarbejde. 
Skal brugen af projektarbejde være et frivillighedsspørgsmål eller en strukturelt given 
ting? Når man fx kobler eksamensformer på, så får det jo mange konsekvenser. Det gør 
vel noget ved metodefriheden? 
Lærer 2: Jeg er bange for at opgive min metodefrihed. Det ville jeg have det meget skidt 
ved. Men jeg har også prøvet at have eksamensforsøg med projektarbejde, og det 

                                                 
129 Beck og  Gottlieb: Elev/student, side 96ff 
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fungerede overordentligt tilfredsstillende. Men jeg vil meget nødig give slip på min 
metodefrihed. Dertil og ikke længere går min begejstring.  
Det skal altså være et frivillighedsforhold, om man sammen med kolleger vil lave sådan 
noget? 
Lærer 2: Ja, og der skal være 100 procents accept fra eleverne til sådan noget. 
Lærer 1: Man kan godt frygte, at projektarbejde hæmmer en udvikling hen imod kritisk 
sans. Det var bl.a. fordi du sagde ordet begejstring, at jeg kom til at tænke på det. Vi er 
så glade for det, vi kan lave selv, for det er en lille lukket ramme, og læreren er glad, 
fordi eleverne ‘performer’. Vi bliver så glade alle sammen. Jeg er ikke så sikker på, at 
den kritiske sans trives allerbedst der. 
Lærer 3: Jeg vil godt tilslutte mig et vist element af tvang. Jeg synes faktisk godt, man 
kan forlange noget af vores undervisningsinstitution her, som hedder, at man bevidst 
skal undgå fagchauvinisme. Der er nogle lærere, der har det sådan, at de siger: »Det 
her fag er sådan et rigtigt egoistfag, og det skal dyrkes for sin egen skyld.« Der synes 
jeg, at projektarbejde kan være en måde at sige på, at der ikke er nogen fag, der er 
noget i sig selv: De er alle sammen midler, redskaber. Man skal kunne se sit eget fag i 
sammenhæng med andre fag. Og det er kun derigennem, at det bliver til noget. (…)Det 
skal være en helhed, og fagene skal spille sammen. Det handler også om, hvor meget 
eleverne skal forberede sig og prioritere – vi skal passe på, at vi ikke mister 
transfereffekten til de andre fag. 
Hvad skal der strukturelt til, for at dine idealer kan udfoldes? 
Lærer 3: Et af problemerne med tværfagligt projektarbejde er, at det tager rasende lang 
tid. Hvis det skal køre sammen, skal man have god tid til at vejlede grupperne. Så jeg 
synes, man skal have projektarbejde, men der skal sandelig også sættes timer af til det. 
Det er noget af svagheden; man kobler ikke arbejdsformerne med den arbejdstid, der 
faktisk går til det. Det er et strukturelt problem. 
(…) 
Men siger du så ikke også ‘struktur’? Så skal der jo mere systematik ind i foretagendet? 
Lærer 2: Ja, der er et stort problem der. Men det gælder jo kun, hvis det er noget, du vil 
have. Vi ved jo godt, at man kan bruge tvang i form af struktur. Det er den ene model. 
Den anden model er, at det kommer til at fungere bedst, hvis det fungerer på 
frivillighedens præmisser. Når vi underviser, underviser vi på baggrund af den erfaring, 
vi har med det foregående forløb – det er en proces. Og nogle steder bliver det så 
naturligt at lave projektarbejde, men igen: hvis eleverne også gerne vil. Det er så den 
frivillige model. Og det er der, man får den gode undervisning. For det er det, folk gider 
og vil. Og det må man veje op mod det politiske ønske om, at man ‘skal’. Hvis du 
tvinger det igennem, så får du dårlig undervisning på et eller andet niveau.  
Men hvis du siger frivillighed, så siger du vel også, at man kan komme ud for, at nogle 
klasser nogle gange har arbejdet frivilligt med projektarbejde, men det vil ikke blive 
evalueret, når deres læring og deres viden skal evalueres til sidst. 
Lærer 2: Ja, men hvis systemet vil have det, så er det et spørgsmål om at tillade forsøg. 
Lærer 1: Men det er svært. For hvis vi to har haft en klasse sammen hele vejen op 
igennem gymnasiet fx om projekter, og en tredje lærer bare er med én gang, hvad gør vi 
så til eksamen? Hvordan kører man disse ting sammen? Det er det, der er problemet, 
fordi vi er en eksamensskole. 
Lærer 2: Det kan løses individuelt, ikke i kraft af en struktur. ” 
  

Ud fra interviewet kan følgende værdisæt / verbale myter opstilles: 
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Metodefrihed 
 
 
Klasseundervisning 
Pr. definition nødvendigt i sprog 
Implicit, ikke ekspliciteret, opfattes 
klasseundervisning ved 

- dybde, refleksion, udfordring 
- kritisk sans 

 
 
 
 
 
Erfaring med den gode undervisning 
Videnskabelige fag 

Struktur / Lærersamarbejde 
- tidskrævende 

 
Projektarbejde 

- manglende dybde refleksion / 
udfordring 

- manglende kritisk sans 
- frisættelse af eleverne 

o selvstændig tænkende 
o formulere spørgsmål 
o personlig udvikling 
o glæde 
o finde materiale 

 
Dårlig undervisning 
Krav fra samfundet 

 

Lærersamarbejde modstilles med metodefrihed og klasseundervisning. Metodefriheden 

opleves som den afgørende forudsætning for lærernes professionalisme og 

ansvarsfølelse, mens struktur, forstået som obligatorisk lærersamarbejde, afvises. 

Lærerne forbeholder sig retten til at kunne foretage de nødvendige situationsbestemte 

valg, som strukturen, der forpligter til at gøre tingene på bestemte måder, nemt kan 

komme i vejen for. Når talen  falder på projektarbejdet som en fælles arbejdsform, ses 

der mange problemer heri. Projektarbejdsformen kan have sine fordele, så længe den 

foregår på frivilligheds-idealets præmisser, men den ’rigtige’130 undervisning er 

klasseundervisning, som ’pr. definition’ er nødvendigt. Kernen i undervisningen er de 

videnskabelige fag og deres sandhedssøgen og ikke ’tilfældige’ krav fra samfundet. 

Lærersamarbejde indgår således i ækvivalenskæde med tvang / manglende 

metodefrihed, overfladiskhed / manglende faglig dybde, tidsspilde / manglende effektiv 

brug af undervisningstiden. En indholdsudfyldning som er helt komplementær til 

indholdsudfyldningen og de tilhørende ækvivalenskæder inden for den lærende 

organisation. 

En af lærerne problematiserer fagchauvinismen, men har egentlig ikke nogen løsning på 

problemet, udover at man skal passe på ikke at miste transfereffekten til de andre fag. 

Hvad angår begrebet kompetence, opfattes dette blot som endnu et ’hurra ord’ blandt 

mange andre. Hvilket også kommer til udtryk i et tilsvarende interview:  

                                                 
130 Og altså mest naturlige 
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”Lærer 1: Personligt er jeg meget på vagt over for den der kompetencesnak. Der ligger 

en instrumentalisering i det… Dén skelnen mellem faglighed og fag tror jeg ikke på. .. 

Man kan ikke tilegne sig faglighed uden fag, for fagligheden udspringer af arbejdet med 

faget og den disciplinering, der ligger der. Og hvad angår kompetencesnakken: Det er 

jo ikke noget, man kan trække i en automat. Det er noget, der udvikles efterhånden. 

Lærer 2: Jeg tror ikke, der er noget specielt nyt i kompetencebegrebet. Det pustes op. Vi 

kalder det normalt personlig dannelse. Det er klart, at man udvikler sig ved at blive 

dygtigere: ved at læse, skrive, tilegne sig det, der sker i klassen, tænke over tingene, 

arbejde på forskellige måder. 

Lærer 3: Der er et problem med kompetencebegrebet. Det er diffust. Der er ikke rigtig 

nogen, der ved, hvordan det skal defineres. Jeg har været til nogle konferencer, og det 

bliver defineret forskelligt hver gang.”131 

Det understreges igen her, at det er faget der står i centrum i den daglige undervisning i 

klassen.  

 

Det manglende lærersamarbejde som grundlæggende ligger i gymnasieskolen, kommer 

også til at sætte sit spor i indholdsudfyldningen af teambegrebet. ”Vi har jo lærerteams 

her på skolen… De kan meget let blive sådan nogle administrativ-bureaukratiske 

omsvøbsenheder. Det sker bl.a., fordi der ikke er noget pædagogisk mål for de lærere, 

der er sat sammen. Man skal bare mødes en gang imellem, og så ender det med, at man 

taler om elever og ikke om så meget andet.”132  

Eller som en anden lærer udtrykker det  

”..og det der kompetence, hvis ikke de (lærerne) er med, så laver jeg mit eget forløb, og 
hvordan kan jeg give dem (eleverne) forskellige kompetencer.. 
Sp: Kan du så flytte eleverne op på et bedre læringsniveau? 
Ja, det tror jeg 
Sp: Du behøver sådan set ikke teamet? 
Nej, det tror jeg ikke. Der hvor teamet har sin… jeg mener, et team der ikke fungerer, 
hvor man ikke er enige om hvordan man alligevel arbejder med kompetencer, er måske 
ikke enige om hvad kompetence er, der tror jeg på at jeg flytter mine elever alene i 
stedet for at bruge alt tiden på at diskutere med dem (…) Jeg tror som sådan det bare 
ikke flytter niveauet... jeg tror også der er team som ødelægger niveauet, det er ikke bar 
en lyserød historie at man har fået det her teamarbejde... der er også mange enkeltlærer 
der gør det rigtig rigtig godt.”133 
                                                 
131 Beck og Gottlieb: Elev/student,s. 95, vor understregning 
132 Beck: Elev/student, side 132 
133 Fra egen interviewundersøgelse 
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Citatet viser en fremmedhed over for kollektive samarbejdsprocesser og pædagogiske 

problemstillinger generelt. At det er den privatpraktiserende lærer, der præger kulturen 

ses også af, at når det er lærersamarbejde der sættes på dagsordenen, er det noget af det 

der nedprioriteres;   

”(…) det ikke rigtig fungerede, det der med en fælles holdning til nogle kompetencer 

som man bygger videre på... det bliver mere nu er vi færdige med et fagligt forløb og 

den tværfaglige sammenhæng”134 

 

4.4 Verdensbillede / etos i organisationen 

Ud fra vores analyse af de fysiske symboler, handlingssymbolerne og de verbale 

symboler vil vi opstille kulturens verdensbillede og etos, som den tager sig ud for os. 

Når vi beskriver verdensbillede og etos gør vi det ud fra den dominerende del af 

kulturen, vel vidende, at der eksisterer subkulturer, som har andre verdensbilleder/etos, 

men eftersom det netop er subkulturer, er det ikke disse, der dominerer eller er 

dagsordenssættere i kulturen. Ifølge Peter Henrik Raae135 er kulturen ligefrem 

domineret af ’den store gymnasielærergeneration’, som i midthalvfemserne var et sted 

omkring de halvtreds. Denne gruppe tilhører den store gruppe af 

førstegenerationsstudenter, hvor den uddannelsesmæssige socialisering fra de 

videregående uddannelser fik stor betydning for identitetsdannelsen: ”Den historiske 

begivenhed i disse læreres liv er studenter / ungdomsoprøret i 1968 og følgerne af det. 

Det kom for nogles vedkommende til at præge deres studietid, men for alle fik det 

betydning for deres arbejdsliv”136. 

 

Med til kulturens verdensbillede hører, at lærerne er kundskabsformidlende faglærere, 

det er det videnskabelige fag, i en søgen efter sandheden, der undervises i. Lærerne er 

privatpraktiserende i den forstand, at de alene tilrettelægger undervisningen og den 

foretrukne arbejdsform er klasseundervisning, forstået som én klase, én lærer med eget 

forløb. Det er undervisningen der er det centrale, ikke andet ’udenomsværk’. Eftersom 

det er faget, der står centralt, har man ikke behov for didaktisk eller pædagogisk viden, 

                                                 
134 Fra egen interviewundersøgelse 
135 Peter Henrik Raae: Træghedens rationalitet, side 26f. 
136 Inge Heise: Lærerliv, side 34, vor understregning 
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hvilket viser sig i, at man stort set ikke har noget sprog for pædagogik og didaktik. 

Ligeledes opfatter man møder som ’et nødvendigt onde’, hvorfor man ikke har udviklet 

en brugbar mødekultur, med dagsorden, diskussionspunkter m.m. 

 

Med til lærernes etos hører metodefriheden, her dybt forbundet med personligheden. 

Det er eleverne og det faglige, der betyder noget for den enkelte lærer, hvilket bl.a. 

giver sig udslag i, at man derfor tolererer og accepterer en udstrakt grad af 

individualisme, som på PR møder kommer til udtryk ved, at man ikke føler sig 

forpligtet af andres, individuelle, lyst til fx projektarbejde eller forsøgsarbejde. Dette 

betyder også at kommunikationen foregår på et overfladisk niveau, hvor man undgår 

konflikter og ikke involverer sig og endelig indebærer det, at man nedprioriterer møder 

og fora, der kræver samarbejde. 

5: Diskurskampen i gymnasiedomænet 
 

I kapitel 3 redegjorde vi for det kompleks af initiativer, som undervisningsministeriet 

iværksatte i forbindelse med udviklingsprogrammet. Det viser sig, hvilket også antydes 

i udmeldingerne fra Undervisningsministeriet, at Udviklingsprogrammet og hele 

indsatsen omkring udviklingen af det almene gymnasium ikke har haft den store effekt i 

gymnasieskolen/kulturen137. På baggrund af vores analyse af gymnasiekulturens 

verdensbillede og etos i kapitel 4 vil vi i dette kapitel opstille kulturens diskurs 

vedrørende team og lærersamarbejde og sammenholde og diskutere denne i forhold til 

undervisningsministeriets udviklingsdiskurs. 

Vi vil således pege på og diskutere nogle forskellige årsagsforklaringer til 

udviklingsdiskursens manglende gennemslagskraft og herudfra i næste kapitel 

diskutere, om team kan udfoldes i en organisation som gymnasieskolen, med de krav og 

intentioner der ligger fra Undervisningsministeriet. 

Som det er fremgået af vores diskursanalyse, mener Undervisningsministeriet at faglig 

viden kombineret med forskellige kompetencer er de ressourcer, der fremover vil spille 

en større og større rolle, og at gymnasiet har et ansvar i forhold til erhvervslivets behov 

og ønsker og i den forbindelse er undervisningssektoren en vigtig (kamp)arena, fordi det 
                                                 
137 Reformen 2005 kan således ses som en konsekvens af den manglende udvikling.  
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er her, de kompetencer, der bliver brug for i det postmoderne samfund, skabes. ’Det 

lærende menneske’ sættes i centrum og uddannelsen skal sikre, at de unge mennesker 

selv kan tage ansvar for deres livslange læring.  

Dette kan kun ske ved også at udfordre lærerkompetencerne; læreren skal, ud over at 

være faglig vejleder, kunne være en konstruktiv kritiker, han skal ikke udelukkende 

formidle løsninger, han skal kunne være ’proceskonsulent’ i projektarbejdet og skal 

kunne rådgive om arbejdsvaner og samarbejdsforhold. Det stiller helt nye krav til 

lærerens personlige kvalifikationer, krav om professionalisering og evne til distance, 

således at han kan lade styringen af læreprocessen overgå til eleverne. Lærerens 

samarbejdsevner bliver også vigtige, idet den nye faglighedsforståelse som sagt stiller 

krav om, at læreren skal skabe faglige fællesnævnere med kollegerne på egen institution 

og om, at han kan indgå i teamsamarbejde på tværs af fagene omkring udvikling af 

elevernes generelle kompetencer. 

Lærernes rolle vil således ændre sig i takt med de ændrede krav, og der er ikke tvivl om, 

at så længe de eksisterende undervisningsstrukturer og – kulturer forbliver intakte vil 

det kun føre til merarbejde, hvis man isoleret søger at reagere på disse komplekse og 

accelererende ændringer, med intensivering, skyld, usikkerhed, kynisme og 

udbrændthed til følge.138 

 

Heroverfor står gymnasiekulturen, der, på trods af en lang række forsøg (ført an af 

ildsjæle), forskellige rapporter, de mange inspirationshæfter, slet ikke fornyer sig i 

tilstrækkeligt omfang. 

En forklaring kan være, at Udviklingsprogrammets diskurs både trækker 

arbejdsmarkedets human ressource tænkning og den lærende organisation med ind i 

undervisningens sfære, en sfære der, i hvert fald i lærernes bevidsthed, har været 

friholdt for andet end den ’rene/ sande’ videnskabelige interesse for de forskellige fag. 

Aktører uden for gymnasieverdenen har traditionelt meget svært ved at komme til orde 

eller ved at positionere sig i feltet, eftersom det er gymnasiets egne aktører, rektorer, 

universiteterne m.m. der besidder den ’symbolske kapital’ i form af uddannelse, 

stillingsbetegnelse og renommé.  

                                                 
138 Hargreaves; Nye lærere, nye tider, side 332 
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En anden årsag til den manglende gennemslagskraft kan være den måde, 

Undervisningsministeriet har valgt at formidle deres ideer og tanker på. 

Uddannelsesstyrelsen har, i forbindelse med Udviklingsprogrammet, udgivet en lang 

række debat - og inspirationshæfter, i folkemunde kaldet cowboy hæfterne. Der er 

udgivet over 50 hæfter, som er uprætentiøse i deres A-5 format. Vi bemærker også, at 

Uddannelsesstyrelsen selv beskriver dem som ’debat- og inspirationshæfter’, dvs. at de 

lægger op til, at man kan lade sig inspirere eller lade være… Der er ikke meget ’skal’ 

over disse hæfter, men meget ’kan’. Hermed læner man sig op ad den diskurs, vi netop 

har beskrevet gennem kulturanalysen, nemlig at den faglige udvikling er et individuelt 

anliggende og at udvikling sker bottum-up, en diskurs, hvor man ikke er forpligtet på 

andres ’gode’ forslag eller på helhedstænkning. Skolerne får tilsendt to-tre stykker af 

hæfterne samtidig med, at de naturligvis ligger digitalt på ministeriets hjemmeside. Man 

kan overveje, hvem der ser / læser hæfterne rundt omkring på skolerne, ud over 

muligvis rektor og inspektorer er det måske PU formænd og nogle ildsjæle, flere hæfter 

er der ikke. 

Det er således vores bud, at det er mere eller mindre tilfældigt, hvem der har læst 

hæfterne og om de overhovedet  er blevet ’oversat’ til resten af lærerkollegiet. Der er 

ingen tvivl om, at ideen med at videreformidle erfaringer, ideer og give inspiration på 

denne måde er hentet fra den lærende organisation, men på trods af disse tilbud om 

nytænkning er vi ikke sikre på, at de når ret langt ind i skolernes diskussionsrum.  

Endelig påpeger Beck og Gottlieb, at ”et udviklingsprograms succes afhænger af, 

hvorvidt lærerne er i stand til at involvere sig i udviklingsarbejdet. Hvorvidt lærerne er 

det, afhænger igen af to faktorer. Dels skal lærerne kunne udvikle sig individuelt og 

kollektivt for at kunne gå i dialog med reformtankerne, dels skal programmerne og de 

opfølgende initiativer være stærke nok til at inspirere til en praksis, der giver mening i 

undervisningens hverdagsliv.”139   

 

Udviklingsprogrammet er tilsyneladende ikke stærkt nok til at inspirere. I redegørelsen 

til Folketinget ”De gymnasiale uddannelser – redegørelse til folketinget” 2003 

gennemgår undervisningsministeriet argumenterne for, hvorfor det er nødvendigt at 

reformere det gymnasiale område, og fremsætter selv her forklaringer på den manglende 

                                                 
139 Beck og Gottlieb, s. 89 
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gennemslagskraft. Gymnasiet er præget af så stærke regler og aftaler, og kulturen og 

traditionen på området er så stærk at det reelt har begrænset den fornyelse, som man 

havde set frem til og som det vurderes at der er behov for. 

”Men selvom der løbende gennemføres fornyelser i undervisningen, rummer 

uddannelserne i kraft af regler, aftaler, kultur og tradition en inerti, som begrænser den 

fornyelse, der reelt er brug for, Derfor er der behov for egentlige reformer.”140  De når 

således frem til, at en reform er eneste løsningsmulighed.  

 

Dette kan selvfølgelig også forstås i forhold til det krydsfelt, der er mellem den diskurs 

som Undervisningsministeriet sætter med udviklingsprogrammet og den kultur 

gymnasieskolen er kendetegnet ved, som vi lige har fremanalyseret i kapitel fire. 

  

Oversigtsmæssigt kan krydsfeltet illustreres ved de ækvivalenskæder, der er med til at 

indholdsudfylde begrebet team, og som det er fremgået af beskrivelsen ovenfor og som 

det ses af skemaet er de to diskurser komplementære, de udelukker så at sige hinanden. 

 

UVMs udviklingsdiskurs: 
 
Sprog om pædagogik og didaktik (fælles 
teoretisk indsigt) 
 
Fagsamarbejde – helhedsorientering 
Problemorientering 
 
Dialog og mødekultur 
 
Andre undervisningsformer 
(deltagerstyring) 
 
 
Læring i centrum – ’ansvar for egen 
læring’ 
Refleksion 
 
Kompetencer; almene, sociale, personlige, 
faglige 
 
Udvikling – skolen 

Gymnasiekulturen: 
 
Selvstændighed – ’alene’ (erfaring) 
 
 
Det videnskabelige fag (sandheden) 
 
 
Hører ikke med til primærydelsen 
 
Klasseundervisning (en klasse, en lærer, et 
rum) 
’Den skjulte læreplan’ – Selvbestemmelse 
 
Reproducerende 
 
 
 
Kvalifikationer (faglige) 
 
 
Stilstand (individuelle forsøg) 

                                                 
140 ”De gymnasiale uddannelser” Redegørelse til Folketinget, januar 2003 
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(lærer, ledelse) 
 
Overordnede pædagogiske principper 

 
 
Privat praktiserende 

  

Gymnasiekulturens diskurs er naturlig og virker selvfølgelig inden for sit sociale 

domæne. Men den er aldrig mere etableret end at dens ”momenter igen kan blive til 

elementer og dermed genstand for nye artikulationer”141, og det er så at sige det, 

Undervisningsministeriet forsøger. Inden for det diskursteoretiske perspektiv 

gennemsyrer konflikt og kamp det sociale felt. ’Antagonisme’ er diskursteoriens begreb 

for konflikt. Antagonismer finder man der, hvor diskurser støder sammen, når der stilles 

modstridende krav til handlinger på det samme terræn, den ene diskurs blokerer så at 

sige den anden. Set fra den enkelte diskurs kan man sige, at diskursens ydre, det 

diskursive felt, alt det, den har udelukket, truer dens eksistens og entydighed og dermed 

viser den kontingens. Disse antagonismer opløses gennem ’hegemoniske 

interventioner’. En hegemonisk intervention er en artikulation, som genopretter 

entydigheden inden for det sociale felt. Hegemoni forstås således som en ”kontingent 

sammenknytning af elementer i en artikulation i et uafgørligt terræn”142 Man kan sige, 

at den hegemoniske intervention er lykkedes, hvis en diskurs igen alene dominerer der, 

hvor der før var konflikt. 

 

Vi ser netop team og lærersamarbejde som antagonismer, vi opfatter netop denne kamp 

om indholdsudfyldning af disse flydende betegner som et omdrejningspunkt. Team og 

lærersamarbejder er ikke i sig selv synonym med skoleudvikling, lige så lidt som de er 

tilstrækkelige betingelse for etableringen og gennemførelsen af skoleudvikling, men det 

vigtige er, hvordan begreberne vil blive indholdsudfyldte og hvilke muligheder de så 

giver for skoleudvikling. 

Kampen om indholdsudfyldning står ikke blot mellem Undervisningsministeriet og 

Gymnasiekulturen, der er også andre interessenter som ønsker eller mere eller mindre er 

tvunget til at tage del i kampen. Vi vil i det følgende analysere tre debatoplæg, skrevet 

af hhv. Dansk Industri: ”Gymnasiet i forandring” august 2001, af GL ”Det lærende og 

                                                 
141 Marianne Winther Jørgensen ”Diskursanalyse” s. 60 
142 Marianne Winter Jørgensen: ”Diskursanalyse” s. 61 
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engagerende gymnasium” september 2001 og rektorforeningens debatoplæg 

”Pædagogisk ledelse i studieretningsgymnasiet” fra november 2004. 

Både Dansk Industri (DI), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Rektorforeningen 

har naturligt nok synspunkter på den udviklingsdiskurs, som undervisningsministeriet 

har sat med udviklingsprogrammet, og det interessante i vores sammenhæng er, at alle 

tre interessenter prøver at sætte den samme diskurs som Undervisningsministeriet, godt 

nok med lidt forskellige fokuseringer. DIs og GLs oplæg tager begge afsæt i 

’moderniseringen’ og de krav der hermed stilles til nye læringsprocesser, mens 

Rektorforeningen i deres oplæg tager afsæt i ’forventninger fra det politiske system’. Vi 

vil i vores analyse især fokusere på, hvilken rolle teamsamarbejdet tillægges, hvorfor vi 

ikke får alle aspekter med fra de tre pjecer. 

 

5.1: ”Gymnasiet i forandring” 2001 

Årsagen til, at DI udgiver en pjece om det almene gymnasium er, at man ansætter flere 

og flere medarbejdere i de danske virksomheder med en studentereksamen, men 

alligevel oplever man mangel på medarbejdere med en teknisk eller naturvidenskabelig 

kompetence.  Målet er altså først og fremmest at pege på, hvilke interesser industrien 

har i fagindholdet i det almene gymnasium. Man stiller spørgsmålet: ”Hvorledes sikre 

en bedre balance mellem de humanistiske og naturvidenskabelige fag i fremtiden?  

Hvordan løser det almene gymnasium opgaven med at være både almendannende og 

kompetencegivende og hvilke kompetencer har fremtidens medarbejdere brug for, og 

hvilke krav stiller det til dagens almene gymnasium? ” Pjecen er inddelt i tre 

hovedafsnit med titlerne: Industriens kompetencedagsorden, Underskud på 

kompetencebalancen og Balance og kompetence i det almene gymnasium, hvor vi især 

dykker ned i første afsnit, fordi det er her, man formulerer sig omkring pædagogik og 

lærerkompetencer. 

DI’s udmelding er helt klar, de unge mennesker, der går i gymnasiet, skal udstyres med 

tidssvarende kvalifikationer og kompetencer, især på det naturvidenskabelige område, 

og det skal bl.a. ske ved at ’sætte turbo på pædagogikken’.143 Her peger man på, at 

undervisning, pædagogik og lærerroller halter langt bagefter udviklingen i det øvrige 

uddannelsessystem, og at man må se at tage ved lære af den udvikling der er sket på det 

                                                 
143 ”Gymnasiet i forandring” Debat august 2001, DI, s. 12 
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private arbejdsmarked, hvor også lederrollen har ændret sig ’fra at være ordre- og 

kontrolbaseret til at være projekt- og læringsbaseret’144. Hvis gymnasieeleverne skal 

udstyres med tidssvarende kvalifikationer skal undervisningen lægge op til 

selvstændighed og egen aktivitet, hvor udfordringen ifølge DI bliver ”at bevæge sig væk 

fra ’privatpraktiserende’ faglærere og i stedet arbejde sammen på tværs af fag.”145 

hvilket således kræver, at lærerne skal samarbejde på tværs af fagskel og få indsigt i 

andre kollegers fag og lære at indtænke eget fag i en ny sammenhæng146. Begrebet 

lærersamarbejde knyttes således i ækvivalenskæder med tidssvarende projektarbejde, 

kompetencer, videndeling, udforskning og læring, som sættes over for den gammeldags 

kontrollerende, instruerende, traditionelle, privatpraktiserende lærerrolle. 

Det er efter vores mening interessant, at DI således træder ind på en arena, hvor de ikke 

har  ’symbolsk kapital’ og lydhørhed og her beskriver det almene gymnasiums som 

værende i ’ubalance’ og anbefaler samspil mellem fagene og en ny faglighed, øget 

lærersamarbejde og pædagogisk fornyelse, som løsning. Således ligger DIs ønsker og 

krav til gymnasiet helt i forlængelse af den diskurs, som Undervisningsministeriet 

søsætter med Udviklingsprogrammet. Om DIs pjece skal ses som en opfølgning på 

Udviklingsprogrammet er en mulighed, men vores vurdering er, at den ikke på nogen 

måder virker positiv ind på diskursen. Dette skyldes først og fremmest 

gymnasiekulturens manglende omverdensfølsomhed og i særdeleshed en distancen til 

arbejdsmarkedsdiskursen. 

 

 

5.2: ”Det lærende og engagerende gymnasium.” Debatoplæg GL september 2001 

Nogenlunde samtidig med DI’s debatoplæg om gymnasiet udsender GL sit debatoplæg, 

der udkommer som et indstik i Gymnasieskolen147. Debatoplægget falder i to dele, et 

fremtidsscenario: ’Besøg på X-købing gymnasium og HF- et scenario’ og en række 

debatartikler. Vi vil i det følgende koncentrere os om disse debatartikler.  

I den indledende artikel ’Hvorfor et GL-oplæg.’ slås det fast, man allerede på mange 

skoler har etableret lærerteam for at styrke de faglige og tværfaglige udfordringer og 

                                                 
144 ”Gymnasiet i forandring” Debat august 2001, DI, s. 12 
145 ”Gymnasiet i forandring” Debat august 2001, DI, s. 13 
146 Op. Cit. S. 12-13 
147 2.sektion til Gymnasieskolen nr. 17 
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dette tiltag mener man ’vil fremme det lærende og engagerende gymnasium’.148 I 

artiklen om undervisningsformer eller organisering af læring skriver man eksplicit, at 

det er afgørende for den gode og lærende skole, at ’der foregår dialog og andre former 

for samarbejde i lærergruppen’149.  Dette synspunkt uddybes i artiklen ’Organisering af 

skolen’, hvor lærersamarbejdet får et helt afsnit. Heri fremhæves nødvendigheden af, at 

der indgås  en ’kontrakt’ med klasserne, hvor lærerne og eleverne bliver enige om fælles 

værdier, spilleregler, rutiner m.m. Det er den enkelte skoles opgave at fastlægge 

formålet med deres lærerteam og at definere opgaverne, ’mål, opgaver, rollefordeling, 

spilleregler, støttefunktioner mv. skal være klart aftalte. Sammensætningen af teamet – 

lille eller stort, hvor mange team en lærer kan deltage i, og hvor længe teamet skal 

fungere, om de skal være faste eller ad hoc, er afhængig af den enkelte skole og dens 

traditioner. Men formålet med lærerteamene er i lige så høj grad at forbedre lærernes 

arbejdsmiljø: At give hinanden moralsk støtte, mindske arbejdsbyrden ved bedre at 

deles om arbejdet, mindske den enkelte lærers skyldfølelse, fordi man bliver enige om 

hvad der er realistisk at nå… Etablering af miniskoler med selvstyrende team kan på 

nogle skoler øge graden af vidensdeling og give lærerne øget indflydelse og 

medansvar.”150 

I denne forbindelse er det interessant, at GL fuldt ud er klar over, at der eksisterer meget 

forskellige traditioner på de forskellige skoler, så de kommer ikke med et udspil til, 

hvordan man skal indholdsudfylde teambegrebet, de gør ’bare’ opmærksom på, at 

rammerne skal beskrives og konkretiseres. Team og lærersamarbejde bliver positivt 

vurderet og argumentationen herfor kommer af hensynet til lærernes arbejdsmiljø, GL 

skriver således; ”formålet med lærerteamene er i lige så høj grad at forbedre lærernes 

arbejdsmiljø”151, og ikke via krav fra omverdenen om udvikling af nye læringsformer, 

og hermed krav om skoleudvikling. De beskriver således at teamsamarbejde kan være 

med til at mindske den enkelte lærers skyldfølelse. Måske kan lærernes 

mindreværdsfølelse også mindskes ved kompetenceudvikling, i hvert fald er man helt 

klar over, at lærernes kompetenceudvikling skal øges ’betydeligt’152, da lærernes 

kompetencer bl.a. inden for projektorganiseret undervisning ikke er helt up-to-date. GL 

                                                 
148 ”Det lærende og engagerende gymnasium”, s. 10, vor understregning 
149 Op.cit.s.16, vor understregning 
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152 Op.cit.s.22 
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foreslår således at efteruddannelsen bl.a. skal fokusere på at ’støtte udviklingen af de 

fælles kompetencer til projektorganiseret undervisning’ og derudover foreslå de 

’kompetenceudviklingsplaner for den enkelte, teamet og hele skolen’.153 

GL lægger sig således ikke blot i forlængelse af Undervisningsministeriets diskurs med 

udgangspunkt i den lærende organisation, de indoptager selv den lærende organisation i 

deres indholdsudfyldning af diskursen. De skriver således, med udgangspunkt i pjecens 

titel: ’Det lærende og engagerende gymnasium’, at man skal passe på at ”den lærende 

og engagerende skole ikke blot skal være ordgejl”154 og håber, at GLs medlemmer 

debatterer og dermed medvirker til at fremme visionen om det lærende og engagerende 

gymnasium.155 

 

 

 

5.3: ”Pædagogisk ledelse i studieretningsgymnasiet”, Gymnasieskolernes 

rektorforening november 2004. 

Rektorforeningens pjece er et debatoplæg til årsmødet i november 2004. Pjecen er 

skrevet af fire rektorer og den er, udover et forord skrevet af foreningens formand Peter 

Kuhlman, opdelt i tre afsnit, ’Ledelse og samarbejde nu og i fremtiden’, ’Rektors 

ledelsesansvar’ og ’Rektor og ledelsesteamet’.  

Pjecen koncentrerer sig naturligt nok om at beskrive de ændrede krav til ledelsen af 

gymnasieskolerne, men kommer i denne forbindelse også ind på teamorganiseringen og 

teamenes betydning. Det er de nye mål med undervisningen som betinger team, hvis 

opgave bliver at tage ansvar for sammenhæng og progression i elevernes samlede 

læring. I det andet afsnit fastslår man, at det politiske system (og altså ikke rektorerne) 

forventer af lærerne, at de kan påtage sig en udvidet lærerrolle, hvori bl.a. indgår 

’samarbejde med andre kolleger at sikre sammenhæng og progression i den enkelte 

elevs udviklingsforløb og … at bidrage positivt til den samlede lærergruppes 

kompetenceudvikling.’156 Man konkluderer her, at det er et krav udefra, at læreren skal 

være organisatorisk ansvarlig, at ’læreren er forpligtet på skolen som helhed’157. I 
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155 Op.cit.s.9 
156 Pædagogisk ledelse i studieretningsgymnasiet, s. 7 
157 Op.cit.s.7, vor understregning 



Team som middel                                                             Karin Ravn Gade & Erik Odgaard Gade 
 
2005  

 64

afsnittet om  ’teamorganisationen’ går man tættere på og forsøger at indholdsudfylde 

begrebet team på organisatorisk niveau. Teamorganisationens styrke er ’dens evne til 

løbende at håndtere forandringer og kompleksitet’158, og samtidig med at team er med 

til at sikre vidensdeling og en reel vidensgenerering, er det med til at sikre en samlet høj 

kvalitet i arbejdet, fordi ’teamet råder tilsammen over flere ressourcer og der er en høj 

grad af indbyrdes kontrol på de ideer, som teamet får og på løsningen af de opgaver, 

som det udfører.’159 Den øgede kompleksitet og de mange forskelligartede krav betyder, 

at det kan være svært for den enkelte lærer at opfylde de mål, som stilles. Målet er, at en 

skole ikke længere skal bestå af enkeltindivider, men af teams. 

Den lærende organisations ideer slår for alvor igennem senere, hvor man lægger vægt 

på, at teamet ikke alene kan løse konkrete, administrative opgaver, men at det også er 

’et godt forum for didaktisk og pædagogisk debat og dermed også et godt forum for 

udvikling af viden..’160, og at et velfungerende team er ’et godt miljø for den enkelte 

lærers egen læring… for refleksioner over pædagogik og didaktik.’161  

Rektorforeningens debatoplæg tager således meget klart udgangspunkt i den lærende 

organisation og lægger sig således i forlængelse af Undervisningsministeriets 

indholdsudfyldning af teambegrebet. 

På den anden side kender rektorerne gymnasiekulturen og man er ikke blind over for de 

vanskeligheder det kan medføre at implementere en teamorganisering, idet man jo 

aldrig før har været tvunget til samarbejde. Man skriver eksplicit, at der i kulturen er en 

vis skepsis og distance overfor de nye tiltag, hos mange, især de erfarne og dygtige 

lærere.  

I debatoplægget spores også en vis usikkerhed over for projektet den lærende 

organisation, idet det fremhæves, at rektor (ledelserne) stilles overfor et 

’grundlæggende’ ledelsesmæssig dilemma: Rektorerne / ledelsen skal afgive ansvar og 

opgaver, som tidligere lå hos ledelsen, til de forskellige team, som teamet så selv skal 

udfylde. På den anden side skal ledelsen sikre gymnasiets fortsatte eksistens og 

’sammenhængskraft’, dvs. sørge for at de mange team i organisationen ikke medfører 
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øget balkanisering. Derfor er det vigtigt, at rektor sikrer sig en tæt ledelsesmæssig 

kontakt til teamene, så organisationens værdier og opgaver bliver løftet af alle. 

Debatoplægget tager således netop hul på kritikken af den lærende organisation, som vi 

kort redegjorde for i afsnittet om ’den lærende organisation’. Hvilket ledelsesrum er 

levnet for ledelsen og hvilke magtrelationer opstår med indførelsen af team? 

 

6: Team som middel 
Trods støtte både fra Dansk Industri, Gymnasieskolernes Lærerforening og 

Rektorforeningen lykkedes det ikke Undervisningsministeriet for alvor at opnå 

antagonisme. Gymnasiekulturen formår endnu en gang at holde 

Undervisningsministeriets diskurs i det diskursive felt. Spørgsmålet er så, hvad der vil 

ske med reform 2005. 

Som vi har vist i opgaven, er den diskurs Undervisningsministeriet ønsker stort set 

komplementær til gymnasiekulturen, som vel og mærke er en kultur, der er meget stærk 

forankret i gymnasieskolen. Sådan som vi ser det, er faren den, at begreberne blot 

optages og indholdsudfyldes inden for gymnasiekulturen, forstået sådan, at team og 

lærersamarbejde bliver til ’parallel læsning’ og administrative og praktiske opgaver. 

Dette betyder også at der ikke udvikles nye læringsprocesser, dvs. at skoleudvikling 

ikke bliver sat på dagsordenen. En mulig konsekvens heraf kan enten være at det 

almene gymnasium ’succes’ aftager, og dermed indskrænkes i og med overgangen til 

selveje, eller at der udmøntes en ny reform, hvor vores didaktiktradition afløses af en 

curriculumtradition. Her får læreren ansvaret for, at den konkrete undervisning er i 

overensstemmelse med ovenfra fastlagte planer. Metaforer i retning af læreren som 

tekniker eller implementator og formidler trænger sig på.162 

 

Henrik Kock163 diskuterer i sin artikel ”Team som Lärstrategi” hvad teamorganisering 

egentlig bliver brugt til ud fra feltstudier. Han opstiller tre muligheder; 

Teamorganisering kan indføres som en legitimerende strategi, som en kontrolstrategi 

og/eller som en innovativ strategi.  

                                                 
162 Raae og Abrahamsen: Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne, side 69 
163 Ellström &Hultmann:Lärande och förändringer i organsiationer, kap. 5: ”Team som lärstrategi” 
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Når team bruges som legitimerende strategi, sker det ud fra et ønske om at tilpasse sig 

omverdens krav, man tilpasser sig de forestillinger om team, som man mener ligger i 

omgivelserne, team får altså en mere symbolsk karakter, jf. ovenstående scenario. 

Teamorganiseringen kan også ses som en måde, hvorved ledelsen kan bibeholde magten 

og kontrollen, øge intensiteten i arbejdet og basere styringen af team på vurderinger, 

som støtter ’et udviklingsorienteret klima’. Dette beskriver Henrik Kock som ’skjult 

taylorisme’, hvilket vi mener ligger antydet i Rektorforeningens debatoplæg. Endelig 

kan indførelsen af teamorganiseringen ses som en innovativ strategi, hvor den 

organisatoriske fornyelse medfører gode muligheder for læring og udvikling i det 

daglige arbejde og mulighed for at tage vare på og dermed udvikle personalets 

kompetence. Når teamorganiseringen indføres ud fra en innovativ strategi, giver man 

team og grupper større ansvar med hensyn til at udvikle arbejdets organisering, 

problemløsning m.m. Forandringen indebærer både en horisontal og en vertikal 

forandring af arbejdets organisering, teammedlemmer samarbejder regelmæssigt med 

andre grupper og teamledelsen er en ledelse, som udformes i interaktion med teamets 

medlemmer, hvor teamet selv udpeger teamledere og uddeler andre ansvarsroller. 

Hargreaves understreger, i forlængelse af Kocks opdeling, at der centralt i det hele står 

det grundlæggende valg mellem teamorganisering som 

- bureaukratisk kontrol, hvor lærerne kontrolleres og reguleres for at kunne 

indføre andres påbud 

- professionel styrkelse, hvor lærerne støttes, opmuntres og forsynes med 

nystrukturerede muligheder for selv at foretage forbedringer i fællesskab med 

ledelse og elever164 

 

Set i forlængelse af vores problemformulering; Kan team udfoldes i en organisation 

som gymnasieskolen, med de krav og intentioner der ligger fra 

Undervisningsministeriet? – bliver det interessante spørgsmål, hvilke betingelser der 

skal være tilstede, hvis antagonismen skal opløses og Undervisningsministeriets diskurs, 

dvs. den lærende organisation, skal indholdsudfylde begreberne, og i denne 

sammenhæng, hvilket ledelsesrum og organisationssyn bliver muligt? 

                                                 
164 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 314 
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Ofte vælger man at holde sig tilbage fra at tage nogle grundlæggende dilemmaer op til 

diskussion, blot for at tro, at man dermed holder forandringsprocessen i gang. 

Hargreaves hævder at, hvis man ikke tager fat på en åben og ærlig diskussion af 

grundlæggende dilemmaer i organisationen på et tidligt tidspunkt, så fortrænger man 

dem blot, hvilket ofte fører til konflikter og forvirring, som spredes i mange forskellige 

diffuse retninger i organisationen. 

Hargreaves fremsætter fire dilemmaer som man bør forholde sig til; vision og stemme; 

struktur og kultur; tillid til folk og tillid til processer; processer og formål. Vi vil her 

kommentere disse dilemmaer, for herigennem at beskrive og diskutere et muligt 

ledelsesrum, hvis team skal have mulighed for at udfoldes i en organisation som 

gymnasieskolen, med de krav og intentioner der ligger fra Undervisningsministeriet. 

 

Spændingsforholdet vision og stemme er, set med denne opgaves optik, utroligt centralt. 

Det er netop i spændingsforholdet mellem Undervisningsministeriets visioner om 

implementering af team og lærersamarbejde, forstået indenfor den lærende 

organisations diskurs, og gymnasiekulturen, at den grundlæggende konflikt udspilles. 

Hargreaves hævder, at når man ser på skoleudvikling, så har den tidligere uhørte og 

undervurderede lærerstemme i dag fået stadig større respekt og autoritet. Hvis man vil 

forstå undervisning, det være sig som forsker, administrator eller kollega, er det ikke 

nok blot at se på adfærd, evner og handling i undervisningen, men man skal også lytte 

til lærerens stemme, til den person, den er udtryk for, og til de formål, den artikulerer. 

Den tavse viden skal så at sige italesættes og tages alvorligt.  

Faren er netop, at en bureaukratisk og centralistisk trang til at styre forandrings- og 

udviklingsprocesser inden for uddannelsesområdet ofte fører til, at den lærerstemme, 

der forholder sig tvivlende og kritisk bliver overhørt, dysset ned eller afvist som 

’normal’ modstand. Den store udfordring bliver således, når det drejer sig om 

skoleudvikling, en udvikling af fælles visioner, engagement i og forpligtelse på fælles 

mål eller udviklingen af et klart syn på de mål, som andre opstiller. Dette kræver, ifølge 

Hargreaves, pædagogiske ledere, ledere som ikke blot ved hvad der er behov for, som 

sætter ord på denne vision over for andre og skaber konsensus omkring denne vision. 

Ellers vil ledelse ofte ende med at blive et spørgsmål om manipulation, og 

arbejdsfællesskab bliver til selvsupplering, hvor lærerne påtager sig ledelsens værdier. 
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”Med visioner af denne karakter finder lærerne snart ud af at undertrykke deres 

stemme”165 

 

Ansvaret for visionsopbygningen bør i stedet blive et kollektivt ansvar, 

”arbejdsfællesskab burde være ensbetydende med, at man sammen udviklede 

visionerne, ikke at man rettede sig ind efter rektors egen”166. Det er således utrolig 

vigtigt, hvis skoleudvikling som proces skal lykkes, at få gennemarbejdet og forligt 

spændingen mellem vision og stemme, at få skabt et kor ud af kakofonien. 

Undervisningsministeriet forsøger med Udviklingsprogrammet at lægge en ’ramme’ ud 

til de enkelte skoler, som skolerne så selv skal udfylde med deres egen profil og 

visioner. Til at understøtte udviklingsprocessen iværksættes parallelt hermed 

’kvalitetsudviklingen i gymnasiet’ og pædagogikumordningen ændres. Endvidere 

udsender Undervisningsministeriet en række tekster og hæfter, som kan bruges som 

inspirationsmateriale på de enkelte skoler.  

For os at se, er det netop her, i spændingsforholdet mellem vision og stemme, at 

kampen opstår, kampen om at indholdsudfylde begreberne team og lærersamarbejde. 

Det er også her vi ser en af ledelsens vigtigste opgaver, som er at sikre at 

Undervisningsministeriets ’ramme’ oversættes til kulturen, dvs. at ledelserne rundt om 

på skolerne skal være aktive i den hegemoniske intervention, være med til at genoprette 

entydigheden inden for det sociale felt og således sikre, at der sker en brugbar 

indholdsudfyldelse af begreberne team og lærersamarbejde. Dette kræver på den anden 

side også, at magtrelationerne167 tages op til behandling, og at der sker mere end blot en 

omfordeling af de eksisterende magtrelationer, at lærernes arbejdsliv organiseres i 

forhold til noget andet end princippet om hierarki og isolation, nemlig i forhold til 

principperne om arbejdsfællesskab og kollegialitet.168 Hvis dette ikke sker, eller hvis det 

bliver ledelsens / rektors ideer og visioner der lægges ud, så ’kan team udfoldes i en 

organisation som gymnasieskolen, med de krav og intentioner der ligger fra 

Undervisningsministeriet’ ikke ske. 
                                                 
165 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 317 
166 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 318 
167 Seynour Sarason hævder i ”The Predictable Failure of Edukcational Reform” at de fleste initiativer til 
uddannelsesmæssige reformer, set ud fra den virkning, de har i klasseværelset, er slået fejl, pga. 
manglende helhedstænkning og manglende ændrede magtrelationer. Hargreaves: Nye lærere, nye tider, 
side 306 
168 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 309 
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Et andet vigtigt spændingsfelt man skal have for øje, er struktur og kultur. Lærernes 

overbevisninger og synspunkter er ikke blot grundet i ekspertise og altruisme til 

kulturen, men ligger også i strukturer og rutiner, som de har vænnet sig til, og som de 

kan have væsentlige egeninteresser i at opretholde, til tider kan det drejes sig om at 

kontrollere velerhvervede rettigheder. ”Kultur er ikke noget, som fungerer i et vakuum. 

Kulturer opstår inden for og rammes ind af bestemmet strukturer. Disse strukturer er 

ikke neutrale.”169 Ud fra vores analyse af gymnasiekulturen må vi konkludere, at hvis 

der skal skabes mulighed for udfoldelse af team og lærersamarbejde, må selve 

strukturen, som vi beskrev som et relativt stabilt dekoblet system, også ændres. Ikke 

forstået sådan, at det skal være et spørgsmål om at vælge mellem struktur og kultur som 

reformmål. Det drejer sig heller ikke om at ’lede’ skolekulturen på en sådan måde, at 

lærerne glædelig indordner sig under strukturelle mål og formål, som på forhånd er 

fastsat bureaukratisk, men derimod om at ændre strukturen, for at lærerne kan opnå og 

få mulighed for at udvikle fælles planlægning, opnå fælles erfaringer, fælles 

målfastsættelse, skabe en kultur af arbejdsfællesskab, risikovillighed og stadig 

udvikling.170  

Den dekoblede organisationsstruktur giver netop ikke mulighed for dette. Hargreaves 

hævder, et af de ”nye og mest lovende metapardigmer i den postmoderne tidsalder er 

arbejdsfællesskabets”.171 Hermed ikke sagt, at der ikke findes arbejdsfællesskaber i den 

dekoblede organisationsstruktur, men disse er karakteriseret ved at være tilfældige og 

frivillige, forstået sådan, at disse er etableret inden for lærernes egen nærmeste 

omgangskreds og initieret af dem selv. Arbejdsfællesskaberne har været udviklende for 

de enkelte lærere, men de har  ikke været udfoldet til eller indgået i en 

skoleudviklingsstrategi. Der er således behov for at ændre gymnasiestrukturen til en 

organisation, der er karakteriseret ved fleksibilitet, tilpasningsdygtighed, kreativitet, 

samarbejdsevne, kontinuert udvikling, en positiv indstilling til problemløsning og en 

vilje til at lære af dens omverden og sig selv. 

Udviklingen peger således på et behov for at samarbejder styrkes, dette gælder både 

lærerne imellem og mellem grupper af lærere samt mellem ledelse og lærere. Hertil 

                                                 
169 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 325 
170 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 326 
171 Hargreaves: Nye lærere, nye tider, side 310 
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kommer en styrkelse af forbindelsen til omverdenen, som hidtil har været sporadisk og 

tilfældigt og ofte organiseret omkring ledelserne. 

 

Karl E. Weick beskriver i sin artikel; ’Management of Organizational Change Among 

Loosely Couples Elements’ bevægelsen væk fra de rationelle organisationer hen mod 

naturlige og løst koblede systemer. Netop de løst koblede systemer er gode til at 

håndtere kompleksitet og skabe rum for de individuelle deltagere og subkulturer, som vi 

har vist er grundlæggende for gymnasiekulturen. De løst koblede dele er i stand til 

(delvis) selvstyrende handlinger.  

Weick beskriver de løst koblede systemers natur som ’en måde at få enheder til at 

interagere med forbindelser mellem sig’ Denne er sporadisk, kan opstå pludseligt, 

lejlighedsvist, kan være ubetydeligt, indirekte og kan opstå eventuelt.172. Ordet ’måde’ 

implicerer, at enhederne har en fællesegenskab. Denne er essentiel, hvis enhederne skal 

interagere eller have indbyrdes relationer. Hver enheds tilstand er så at sige betinget af 

eller afhængig af de andre enheders tilstand. På den anden side vil løse koblinger være 

ensbetydende med, at enhederne hver især opretholder deres eget særpræg og ikke 

bliver til klonede størrelser.  

Vi forstår organisationer som en samling af aktører omkring interessevækkende 

aktiviteter, som motiverer til at organisere sig via engagement i projekter snarere end 

placering i positioner. ’At tale om det løst koblede system er ikke at tale om 

strukturmæssig løshed, men om løse processer’. 

I det løst koblede system anskues organisationer som strømme af 

beslutningsanledninger, som arenaer hvor aktører, problemer og løsninger kan mødes, 

og beslutninger træffes, netop når der bruges energi på at bringe problemer og løsninger 

ind i arenaen og sammenkoble disse. Denne opfattelse ligger i forlængelse af den 

socialkonstruktionistiske tænkning inden for den lærende organisation.  

Den løst koblede struktur ser vi netop som et muligt ’svar’ på gymnasiekulturen, hvor 

ledelsesrummet således må gøre op med det traditionelle hierarki og den traditionelle 

rationalitet. Der åbnes hermed op for, at alle stemmer i organisationen kan bidrage til 

forandringsprocesser.  

                                                 
172 Karl E. Weick: Management of Organizational Change Among Loosely Couples Elements 
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I den løst koblede organisation bliver koordination og kontrol problematisk og 

systemgrænser bliver ubestemmelige. Dette kan føre til usikkerhed i organisationen. 

Denne usikkerhed kan man tage højde for i det tredje dilemma: tillid til folk og tillid til 

processer. Giddens definerer tillid ”som en tiltro til pålideligheden hos et menneske 

eller et system med hensyn til et bestemt sæt af resultater eller begivenheder, hvor 

denne tiltro udtrykker en tro på retskaffenhed eller kærlighed hos den anden, eller i det 

korrekte i et abstrakt princip”173 Tillid kan således investeres i personer eller i 

processer, i kvaliteter og opførsel hos enkeltpersoner eller i abstrakte systemers 

ekspertise eller præstationer. Hargreaves hævder, det netop er tilliden til ekspertise og 

processer der skal fokuseres på. ”Tillid til processer er åben og risikobetonet, men den 

er formodentlig essentiel i forhold til læring og forbedring”174 Det er derfor en 

betingelse, at der skabes tillid til og at ledelsen selv viser tillid til de ovenfor beskrevne 

processer. Tilliden vil være med til at forbedre organisationens evne til problemløsning. 

Dette forudsætter dog, at der etableres en forbedret kommunikation og et sprog om 

pædagogik og didaktik, således der kan skabes mulighed for kollegial læring og hermed 

et engagement og en stadig stillen spørgsmål til tingene.  

 

Vi er ikke i tvivl om, at den primære opgave for ledelserne på skolerne i et 

udviklingsperspektiv er at sætte fokus på og flere ressourcer af til selve processen, da 

det er her, at der ske organisatorisk læring. Man skal selvfølgelig også være 

opmærksom på at processen ikke undertrykker målet. Hermed er vi ved det sidste og 

fjerde dilemma; processer og formål. 

Man skal som ledelse være opmærksom på at team og samarbejde ikke ender med at 

være konstrueret, dvs. at ledelsen gør det til et administrativt redskab. Det må ikke ende 

med at blive konformistisk, dvs. føre til gruppetænkning, der undertrykker den enkeltes 

individualitet og kreative tanker eller komfortabelt, dvs. befæster den normale 

praksis.175 En vigtig udfordring, når team skal udfoldes i en organisation som 

gymnasieskolen, med de krav og intentioner der ligger fra Undervisningsministeriet, er, 

at kunne artikulere, skabe dialog og bringe de forskellige synspunkter ind i debatten, og 

                                                 
173 Hargreaves: Nye lærer, nye tider, side 320 
174 Hargreaves: Nye lærer, nye tider, side 322 
175 Hargeaves: Nye lærere, nye tider, side 313 
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sammen få etableret nogle vejledende etiske principper, som kan få disse synspunkter 

og deres forskellige mål til at hænge sammen. 

 

Dette kræver, at ledelserne er ’klædt på’ til at forkaste eller svække den bureaukratiske 

kontrol, at gå ind og udfordre og støtte gymnasiekulturen, så de, som er involverede i 

den, selv kan udvikle fornyelse på den eksisterende basis. Ledelsen skal være med til 

åbne op for en vifte af muligheder, der respekterer lærernes professionelle dømmekraft, 

og styrker deres evne til at tage beslutninger, den skal skabe engagement og fælles mål, 

opbygge tillid til samarbejdsprocesser, og ikke mindst selv have tillid til processen.  

Vi ser således den lærende organisation som en brugbar udviklingsdiskurs i gymnasiet, 

ud fra den socialkonstruktionistiske tilgang, hvor organisationer betragtes som en arena 

(jf. kapitel 2.4), hvilket betyder, at ledelserne skal forholde sig eksplicit og åben over for 

den magtkamp, der altid vil være mellem aktørerne i gymnasiet. 

Hvis dette ikke sker, vil gymnasiekulturen ikke blive udfordret på dens verdensbillede 

og etos, og team vil ikke kunne udfoldes i en organisation som gymnasieskolen, med de 

krav og intentioner der ligger fra Undervisningsministeriet. 
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