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Abstract 
 

In the past years, universities, private enterprise, the Ministry of Education, counties, 

and teachers` trade unions have expressed interest in changing the standards of Upper 

Secondary Education. 

This has led to a “Developing program for youth education” implemented in 1999 and 

will lead to a change in the Danish gymnasium in 2005.   

The main purpose of the reform is to make the educational sector more flexible so that 

students can change from one educational program to another more easily, students will 

be able to supplement their chosen course of study with courses from another area, to 

improve the transition from primary school to gymnasium and from gymnasium to 

higher education, it will be possible to increase the skills and personal investment for 

the individual in the chosen course of study, it will be possible to increase ability and 

interest in students chosen area, it will be possible to improve prepare students to 

participate in the work force after finishing higher education, it will be possible to 

strengthen confidence by emphasizing work across subject boundaries, it will be 

possible to develop personal and social competence, and finally, so that it will be 

possible to strengthen the profile of the educational emphasis of each gymnasium. 

 

Taking cases documented by the Ministry of Education, theory, empirical evidence, and 

self-reflection into account, we find that changing the gymnasium into a loosely-

coupled organization will present a reasonable solution to the challenges that the 

gymnasium must meet with the implementation of a reform in 2005. 

 

The first chapter in the thesis demonstrates the pressures that have necessitated a change 

in the gymnasium system.  Chapter two analyses the gymnasium culture.  We have used 

Edgar H. Schein`s model to analyse the present gymnasium culture, which will be 

reformed via the 2005 mandate. 

 

In chapter three, the analysis of the pressures put on the gymnasium and the analysis of 

the gymnasium culture are combined to predict which concrete demands imposed by the 

reform will be met through a change in the structure of the gymnasium.  The answer is 
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that a gymnasium culture, among others, should allow closer collaborative relationships 

among teachers, new responsibilities (administrative and organizational), competence 

and the development of teachers` skills, the organiztion`s ability to react to external 

stimuli (the will and the ability to make ad hoc changes), stronger focus on value and 

changing attitudes, and concrete development of the schools` leaders. 

 

We think that a loosely-coupled organization will present a good answer for these 

challenges.  By emphasizing team-teaching, the gymnasium will be able to create 

coherent and cross-linked periods and produce more competent students.  At the same 

time, the loosely-coupled organization will be able to react more effectively to external 

issues. 

 

Therefore, in chapter four, the thesis will examine theories relating to loosely-coupled 

organizations.  We will look closely at Richard W. Scott and Karl E. Weick´s theories, 

but examine theorists such as Ralph D. Stacey, Finn Borum, Walter W. Powell, and 

Paul DiMaggio as well.  This chapter will cover the framework of the loosely-coupled 

organizations, their relationships to the external environment, and the demands such 

organizations place on management.   

Theoretician Andy Hargreaves has clearly argued for the implementation of loosely-

coupled organizations in the educational sector.  With him in mind and with the 

knowledge provided by current Danish research in such fields, we demonstrate areas 

that necessitate change and the means necessary for a successful change in the 

gymnasium towards a loosely-coupled organization.  Here we point toward developing 

competence and the use of peer evaluations. 

 

In chapter five the gymnasium is analyzed as a de-coupled organization and we 

highlight the changes necessary for it to become a loosely-coupled organization in 

teams with stronger links between teachers in a class, between teams of teachers, and 

between teachers´ teams and higher administrative levels and the consequences of such 

a change on the teacher, his work, and his competency development.   

In the chapter, we give one example of a loosely-coupled gymnasium organization in 

Sweden. 
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In chapter six we focus on the demands placed on the directors of gymnasiums under 

this loosely-coupled organizational system.  Here we point at the contradictions in the 

loosely-coupled organization: on the one hand, the team has the independence to make 

decisions on its own, while on the other hand it must have a clear managing unit.  The 

chapter also examines strategies for changing cultures, cultural self-reflection and HRM 

as some of the means by which to accomplish such change. 

 

In chapter seven we examine the most important points concerning challenges that may 

arise as a result of the transition to a loosely-coupled organizational system.  We end the 

thesis with a discussion of three perspectives that we have discovered through our work: 

an evaluation of the loosely-coupled organization, managing the culture, and 

transparency and strategies for negotiation as a means by which to change the culture. 
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Forord 
 

Gymnasiet har med øget hyppighed undergået bekendtgørelsesændringer. Det har siden 

gymnasiets begyndelse i den nuværende form i 1903 og frem til nu primært været af faglig 

indholdsmæssig karakter. Der er tilføjet nye fag, der er ændret på indholdsbeskrivelser og 

indført forskellige niveauer. Der har været krav om særlige fagpakker (grengymnasiet) og 

siden muligheder for at vælge fag (valgfagsgymnasiet). Men grundlæggende har der ikke 

været rørt ved gymnasiets struktur: den højt uddannede faglærer, som med ansvar overfor 

Undervisningsministeriet varetager sit eget fag og det har heller ikke rokket afgørende ved 

den kultur, som har præget gymnasiet.  

 

Op gennem 1980’erne og 90’erne oplevedes en voldsom tilgang til gymnasiet parallelt med at 

flere og flere erhverv og uddannelser ønskede, at studentereksamen skulle være 

adgangsgivende. Med en stigning fra ca. 10% omkring 1970 til ca. 35% i 2000 af en 

ungdomsårgang oplevede gymnasiet også et stigende pres fra de efterhånden mange aftagere. 

Dette pres øgedes bl.a. ved, at valgfagsgymnasiet og dermed indførelsen af flere fag 

øjensynligt medførte en niveausænkning i især de naturvidenskabelige fag samtidig med et 

fald i antallet af studenter med naturvidenskabeligt islæt. 

 

Gymnasiet oplevede således især i 1990’erne et stigende pres fra dets mange aftagere især de 

videregående uddannelser og erhvervslivet (DI og DA). Men også andre rettede kritiske og 

krævende øjne mod gymnasieskolerne: Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes 

Lærerforening, elevorganisationerne GLO, DGS og Amterne. Dette pres omtales i 

nærværende afhandling som ”krydspresset”. 

 

Kravene til gymnasiet var mange og forskelligartede, men der kan fremhæves et par centrale: 

udvikling af elevernes kompetencer (sociale, tværfaglige, personlige), udvikling af evnen til 

faglig fordybelse og klarere mål med studentereksamen og klarere beskrivelser af, hvad den 

enkelte student kan. 
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Undervisningsministeriet forsøgte at imødekomme krydspresset ved en 

bekendtgørelsesændring i 1999, hvor man beskrev det samlede mål for studentereksamen og 

for de enkelte fag tydeligere. Man betonede samtidigt, at det enkelte gymnasium og dermed 

også den enkelte lærer skulle påtage sig et ansvar overfor helheden og det samlede resultat1. 

Men reform- og forandringsiveren hos politikerne havde opnået så meget inerti, at man 

iværksatte et ”udviklingsprogram”2 for de gymnasiale uddannelser m.h.p. at lave en ny 

reform, som i højere grad tager hensyn til omgivelsernes tiltagende krav om forandring. 

 

Det overordnede sigte blev imidlertid ikke omsat til handling, idet gymnasieundervisningen 

fastholdt sin stærke fokus på særfagligheden.  Ændringen påvirkede ikke gymnasiets 

organisation og struktur så der skabtes sammenhængende og helhedsorienterede gymnasiale 

forløb.  

 

Det skyldes i høj grad, at den eksisterende struktur netop er meget fast og indgroet. Den er 

forstærket af en tilknyttet kultur, som er lige så fasttømret. Man kan sige, at 

Udviklingsprogrammet har været anlagt decentralt og at styringen og prioriteringerne fra 

Undervisningsministeriet ikke har været tilpas tydelig til, at udviklingen gennem 

Udviklingsprogrammet for alvor er drejet i den nødvendige retning.  

 

Det er især et problem for den skoleledelse, der tager krydspresset alvorligt og som ønsker at 

indrette sin institution på en måde, så de intentioner, som omgivelserne har med gymnasiet, 

imødekommes. Det kræver nemlig ikke blot en ny faglighed, men en reorganisering af 

undervisningens tilrettelæggelse og af lærernes arbejdsvilkår og dermed en restrukturering af 

gymnasiet som institution.  

 

Afhandlingen beskriver krydspresset med en række konkrete eksempler og afdækker dermed 

de vilkår, som er forudsætningen for at kunne analysere og forstå behovet for en 

strukturændring. Målet er at give et bud på en ny organisationsform i gymnasiet, som både 

kan imødekomme de eksplicitte krav, og som det er realistisk at indføre gradvist på en måde, 

så det opnår en kulturel accept og dermed indføres både af navn og af gavn.  

                                                 
1 §1 og § 7 i Gymnasiebekendtgørelsen 
2  Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser (Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 23,  
1999) 
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Vi har derfor disponeret vores afhandling således, at vi i korte træk redegør for krydspresset 

og de uddannelsesmæssige diskurser. Det følges af et signalement af gymnasiets kultur, dels 

fordi vi finder, at kulturanalysen er forudsætning for at forstå forandringsvilkårene i det 

nuværende gymnasium, og dels fordi at en kulturel accept er altafgørende for enhver 

succesfuld implementeret ændring. Som afsæt for denne analyse, har vi anvendt Edgar H. 

Schein, fordi han på en meget enkel måde tager afsæt i gruppepsykologiske aspekter. 

Analysen munder ud i formuleringen af en række konkrete diskursive forventninger til 

fremtidens undervisning og organisering. 

 

Vi finder, at en ”løst koblet” organisationsform kan være en del af svaret på den udvikling af 

gymnasiet, der kan imødekomme en stor del af disse krav. En sådan organisationsform vil 

kunne åbne gymnasiet yderligere i forhold til dets samsvar med omgivelsernes krav og skabe 

det nødvendige fundament for opfyldelsen af intentionerne i Udviklingsprogrammet og i 

reformforslaget, som vi kender det her i juni 2003, og den vil kunne etableres med en 

fornuftig strategi, som gradvist ændrer den eksisterende gymnasiekultur. 

  

Vi tager derfor udgangspunkt i den eksisterende teori om nyere institutionel teori om åbne 

systemer. Her har vi valgt især at tage udgangspunkt i Richard W. Scott og Karl E. Weicks 

teoretiske arbejder om åbne og løst koblede systemer, idet vi analyserer disse systemers 

strukturer, deres forhold til omverdenen og deres styrker og svagheder sammenlignet med 

mere traditionelle, rationelle og tæt koblede og dekoblede systemer.  

En styrke ved det løst koblede system er dets omverdensfølsomhed3 og tilpasningsdygtighed. 

Med udgangspunkt i bl.a. i Powell og DiMaggios artikelsamling afdækkes den løst koblede 

organisations forhold til omverdenen og omverdenens muligheder for at penetrere 

organisationen. 

 

Bevægelsen mod flere løse koblinger i organisationsformen har store ledelsesmæssige 

konsekvenser. Den løst koblede organisations enkelte komponenter må ifølge teorierne påtage 

sig flere administrative, analytiske og udviklingsmæssige ansvar. Det medfører helt nye krav 

til ledelse i retning af at blive faciliterende, motiverende og udfordrende. 

                                                 
3 Med ”omverdensfølsomhed” mener vi: dets evne til at reagere adækvat på omgivelsernes krav 
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I afhandlingen peger vi på nogle af de vilkår og de ledelsesmæssige dilemmaer, vi mener, der 

er afgørende for den organisationelle og kulturelle forandringsproces, og kommer i den 

forbindelse meget kort ind på nogle strategiovervejelser.  

 

Afdækningen af det løst koblede system bruges til at sætte gymnasiets nuværende 

organisationsform i perspektiv, idet vi finder, at gymnasiets nuværende struktur er tæt på at 

være dekoblet. Med reference til skoleteoretikeren Andy Hargreaves vurderes nogle  

traditionelle og nogle nyinstitutionelle organisatoriske strukturerer: samarbejdsformer, 

kulturer og behov for restrukturering i relation til forandringskravene. Hargreaves har sit eget 

bud på forandringsbehov i skolesystemet og de ligner til forveksling de behov, som også 

gymnasiet står med.  På den baggrund giver vi konkrete bud på, hvordan gymnasiet kan 

struktureres og organiseres som løst koblet organisation og på hvordan ledelse kan udføres i et 

sådant gymnasium. 

 

Teorien om den løst koblede organisation og dens mulighed i fremtidens gymnasium udgør 

således afhandlingens tyngdepunkt. Det giver anledning til en række overvejelser og 

pointeringer om denne forms styrker og svagheder i gymnasiet - og til de ledelsesmæssige 

dilemmaer som trænger til afklaring for at kunne gennemføre en gradvis implementering.  

 

 

Nogle metodiske bemærkninger 
 
Vores materiale fordeler sig i fire kategorier. 

1) Case-agtige skrifter og programudmeldinger, hvor vi i hovedsagen bruger 

Undervisningsministeriets officielle programmer og skrifter. Det er i høj grad 

Undervisningsministeriet, der er diskurssætter, men skrifter fra andre væsentlige aktører 

inddrages også. 

2) Teori. Her inddrager vi teoretiske bidrag til forståelsen af løse koblinger, kulturbegrebet 

og i mindre udstrækning også til strategibegrebet og krydspresset. 

3) Empiri: Rapporter, mail og et telefoninterview. 

4) Selviagttagelse, hvor vi har forholdt os refleksivt til vores funktionsbestemte erfaringer 

som rektorer og ledende inspektor. 
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Opgaven bevæger sig i overvejende grad sig på et diskursivt, analytisk og syntetiserende plan, 

hvor vi ideelt set kortlægger et diskursivt rum; finder mønstre og linjer, for at sammenholde 

dem med en politisk og sociokulturel virkelighed manifesteret i reformforslag og 

kulturanalyse. I forlængelse af det oparbejder vi så en teoridel, hvor vi forsøger at nærme os 

en overordnet forståelse af en adækvat og fremtidig organisationsform. En forståelse, som vi 

holder op mod reformens og kulturens virkelighed. Dette møde kalder på diskussion, og den 

tager vi med henblik på de behov og kompetencekrav, der opstår i forbindelse med ledelse af 

de afledte og nødvendige forandringsprocesser. Undervejs i opgaven kaster vi 

kommenterende sideblikke ind – enten i form af egne vurderinger, supplerende materiale eller 

noter. 

 

Kulturanalysen af gymnasiet har Edgar Schein4 som teoretisk fundament og suppleres for 

artefaktdelens vedkommende med Bakka og Fivelsdal5. Vi er bevidste om, at analysen har et 

begrænset omfang, og at vi selv er en del af kulturen: ”komplette deltagere”6. Denne 

iagttagelsesposition kan naturligvis både skygge for og kvalificere betragtningerne. Vi tror 

mest det sidste, idet vi bl.a. tager afsæt i en tidligere semesteropgave7, hvor vi har foretaget en 

omfattende kulturanalyse af gymnasiet med udgangspunkt i både Edgar Schein og Mary Jo 

Hatch. I denne analyse anvendte vi triangulering bestående af  observationer, interview og 

dokumenter. 

 

Teoriafsnittet bygger på et omfattende teorikompleks omkring nyere institutionel teori og 

teorier om løse koblinger. Vi har ikke i vores teoriafsøgning fundet teoretikere, der har et 

samlet og kritisk blik på hele teorikomplekset; men det forsøger vi her, hvor vi blandt andet 

forholder os kritisk til håndteringen af  begreber som kultur og evaluering. Vi vil præsentere 

de anvendte teoretikere nærmere i indledningen til teoriafsnittet. 

 

Vi har i hele opgaven foretaget det valg at fokusere på den største del af organisationen - 

lærerne og ledelsen. De øvrige medarbejdergrupper er ikke inddraget, fordi vi har valgt at 

                                                 
4 Schein, E. H.: Organisationskultur og ledelse (1994) 
5 Bakka, J og Fivelsdal, E: Organisationsteori – struktur, kultur – processer. 
6 Merriam, Sharen, B.: Qualitative Research and Case Study. Applications in Education s. 100 
7 Semesteropgave modul 3 ved Per Farbøl, Ole Juul Lund, Henrik Madsen og Jens Boe Nielsen 
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fokusere på organisatorisk ledelse og planlægning af undervisningen. Vi har heller ikke i 

nævneværdig grad inddraget eleverne som gruppe – netop fordi vores blik ikke har været på 

læring, på de interpersonelle relationer og de gruppedynamiske størrelser, der bliver et - om 

man vil - ledelsesanliggende for læreren.  

 

Som man kan forstå, har vi valgt ikke at generere selvstændig empiri. Vores anliggende er, for 

så vidt angår den teoretiske del, en oparbejdelse af de løse og spredte teoridele, der findes 

omkring løse koblinger. Og hvad angår det ledelsesmæssige, er det (bl.a. på en teoretisk 

baggrund) at påvise de nødvendige fremtidige kompetencer, der skal være med til at bære en 

fremtidig reform igennem. Som man kan se, er det et forholdsvis bredt felt, vi bevæger os i, 

og vi har ikke fundet det meningsfuldt at forsøge selv at designe en empiriopsamling i forhold 

til dét.   

 

Om vores generelle iagttagelsesposition kan man sige, at vi igennem 23 år har været igennem 

alle tænkelige hjørner – bortset fra studievejledningsfunktionen – af den interne gymnasiale 

verden. Desuden har en haft en ti årig ansættelse som fagkonsulent, og en anden har i fire år 

været ansat i en amtslig kulturel forvaltning; dertil kommer alles deltagelse i diverse netværk 

og samarbejdsfora. Når dertil lægges, at vi alle tre nu har ledende funktioner – to er på tredje 

år ansat som rektorer og en er på syvende år ansat som ledende inspektor – og at vi arbejder i 

tre forskellige amter (Vestsjællands Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Kommune), så 

mener vi at besidde så mange optikker, at vi både kan være deltagere og iagttagere.  

 

Vores metodiske eller erkendelsesteoretiske ambition er således at forene historiebærerens 

inside-viden med iagttagerens overordnede og analytiske blik. En ambition, som vi håber kan 

ses af opgaven.    
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1. Tendenser i tiden 
 
For at forstå omfanget og dybden af de ændringer gymnasiet står over for, vil vi i dette 

afsnit gøre kort rede for de sidste seks-syv års diskursive8 træk inden for det 

uddannelsespolitiske felt. Redegørelsen vil indeholde enkelte historiske pointeringer, 

og den vil nævne og karakterisere nogle af de væsentligste diskursive programmer, der 

har lagt sig ind over sektoren – i relation til den forestående reform. Endelig vil 

afsnittet samle programmerne op ved at systematisere og organisationsrelatere de 

vigtigste og gennemgående træk. 

 
Som et overordnet, institutionelt og historisk træk må man sige, at gymnasiet i det sidste 

århundrede har været en relativt beskyttet institution i samfundet. Helt frem til 1970’erne var 

studentereksamen eneste adgangsgivende vej til en videregående uddannelse. Med indførelsen 

af HF i 1972 indførtes i princippet en pendant til studentereksamen, men uden at den i øvrigt 

af gymnasielærerne oplevedes som nogen konkurrent9.  

 

Gymnasiet har i dette sidste århundrede hvilet på en faglig og videnskabelig tradition. Ikke før 

med indførelsen af HHX og HTX-uddannelserne i 1994 og accepten af dem som 

adgangsgivende til de videregående uddannelser, har der reelt været stillet spørgsmålstegn 

ved, om gymnasiet er den eneste og rigtige måde at skaffe sig de nødvendige forudsætninger 

for at studere videre. Det er i andre sammenhænge10 dokumenteret, at gymnasiet i 1990’erne 

er kommet i et stadigt stærkere krydspres mellem en række forskellige faktorer i samfundet. 

Mest markant har det vist sig som en kritik af, at studenterne ikke har tilstrækkelige faglige 

forudsætninger ved indgangen til de videregående uddannelser, at de ikke har de nødvendige 

                                                 
8 Diskursbegrebet har med italesatte magtpositioner at gøre: en dagsordensættende tale eller et forsøg på at blive 
det. En diskurs er altid fokuseret i sin intention, og den kan konkurrere med andre diskurser, inden for det, man 
kan kalde et områdes overordnede diskursorden. Diskursbegrebet bruges i opgaven, fordi det dækker over en 
dynamisk historisk konstruktion og således refererer til væsentlige dominerende strømninger i en ellers 
uoverskuelig ”diskussion”. 
9 Når vi i denne afhandling refererer til ”gymnasiet” og/eller gymnasielærerne, mener vi således lærere, som kan 
undervise i gymnasiet og/eller i HF-uddannelsen. Vi har valgt at lægge fokus på gymnasie- og ikke hf-reformen, 
men når vi taler om ”gymnasier” medtager vi også hf-kurser, under den forudsætning, at de fysisk befinder sig 
under samme tag som gymnasiet, og ud fra den kendsgerning, at det vi kender til den kommende hf-reform ikke 
stiller kvalitativt andre organsiatoriske og ledelsesmæssige krav.  
 
10 Glerup, J. og Wiedemann, F.: De ungdomsgymnasiale læringskulturer udfordringer under krydspres. 
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(naturvidenskabelige) kompetencer til at imødekomme erhvervslivets krav og at de ikke 

behersker de arbejdsformer, som er fremherskende i erhvervslivet og i internationale 

sammenhænge. 

 

Krydspresset. 
 

Gymnasiet befinder sig i disse år i et krydspres mellem (mindst) tre konkurrerende 

uddannelsesdiskurser: gymnasiets traditionelle beskyttede faglige diskurs, den internationale 

uddannelsesdiskurs og Undervisningsministeriets uddannelsesdiskurs. Man kan sige, at 

gymnasiet forsøger at finde en fast form, der kan håndtere hensynet til en (dansk)institutionel 

tradition,  en stadig mere indtrængende globalisering og et statsapparat/ministerium, der på 

det diskursive plan har været meget aktivt.  Ud af dette krydspres er konturerne af et nyt 

gymnasium opstået, hvis bestanddele vi bedst indledningsvis kan begribe via netop at 

beskrive de diskursive kræfter, der strides. Et gymnasium, der via nye former for faglighed, 

læring, organisationskultur m.v. også stiller krav om kvalitativt nye ledelses- og 

organisationsformer.  

 
Vi vender tilbage til ledelsesaspektet senere, og vil først her indledningsvis skitsere 

krydspresset, som vi ser det. 

 
 

Gymnasiets beskyttede faglige diskurs 
 

Gymnasiets beskyttede faglige diskurs konstituerer undervisningen i gymnasiet fra 1960 til 

slutningen af 1990-erne. Det er de enkelte fag og deres faglige videnskabelige udvikling, der 

er udgangspunktet for undervisningens indhold og form. 

 

Den faglige diskurs konstitueres af lærernes faglige uddannelse, fagenes videnskabelige 

udvikling og de overordnede samfundsmæssige behov i det industrialiserede 

velfærdssamfund. 

 
I det industrialiserede velfærdssamfund er der behov for mange højtuddannede unge. 

Erhvervslivet og de videregående uddannelser ønsker specialisering, fordybelse og 

videnskabelighed i gymnasiet, og af velfærdspolitiske årsager er der et politisk ønske om at 
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bruge uddannelsessystemet til at skabe lighed og social retfærdighed.11 Gymnasielærernes 

uddannelsesmæssige baggrund og referenceramme er universitetsfagenes videnskabelige 

udvikling. De er uddannet i universitetsfag, som de senere underviser i i gymnasiet – begge 

steder med vægt på specialisering, fordybelse og videnskabelighed.  Gymnasiets beskyttede 

faglige diskurs udfordres imidlertid ikke af politikerne, der primært formulerer politikker for 

styring, strukturer, ledelse og økonomi - og for så vidt ikke søger direkte politisk indflydelse 

på undervisningen. Undervisningens indhold og form kan derfor fastsættes af gymnasiet selv, 

og tilsyneladende er udviklingen af undervisningen i perioden fra 1960 hen mod slutningen af 

1990-erne kun i ringe grad politisk bestemt eller initieret af samfundsudviklingen12.  

 

Der er altså tale om en forholdsvis lukket faglig verden. Gymnasielærerne er tilknyttet 

faggruppen på gymnasiet, har fagrepræsentant og fagkonsulent og er medlem af den faglige 

forening, der står for fagudvikling og efteruddannelse. Det har været de enkelte fags 

bekendtgørelser (fagbekendtgørelserne), der har fastlagt undervisningens indhold og form, 

ligesom eleverne er evalueret fagligt til studentereksamen. 

 

Gymnasiebekendtgørelsen indeholder ikke før 1999 en egentlig formålsparagraf. Det er 

overladt til de enkelte fag og den enkelte lærer at definere almendannelse og 

studiekompetence. Viden, faglighed, begreber og metoder er dermed knyttet til faget og dets 

undervisere. Lærernes jobmæssige - og i vid udstrækning: personlige -  identitet konstrueres 

gennem positionering indenfor den beskyttede faglige diskurs, og der opstår herved 

overensstemmelse mellem gymnasielærernes uddannelsesmæssige baggrund og 

referenceramme og deres fag og undervisningsmæssige praksis. 

 

 

 

Den internationale uddannelsesdiskurs 
 

Den nationale og beskyttede faglige diskurs bliver i høj grad udfordret af de sidste ti-tolv års 

øgede internationale fokusering på uddannelse og forskning. Udgangspunktet for den 

                                                 
11 Glerup, J og Wiedemann, F: Kulturens koder – i og omkring gymnasiet. (Odense 1995) s. 17-22 
12 Her er der naturligvis tale om kategoriseringer. F.eks. kan man på et andet niveau hævde, at edb-teknologien,  
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internationale uddannelsesdiskurs er autoritative vurderinger og formuleringer fra 

internationale institutioner. Disse fokuserer især på konsekvenserne af globaliseringen og 

overgangen fra industrisamfund til vidensamfund - og på hvilke konsekvenser, det vil få for 

kvalifikationskravene til fremtidens arbejdskraft. 

 

Synspunkterne formuleres i rapporter fra UNESCO, EU, OECD og Nordisk Råd. Her hedder 

det, at uddannelsessystemet i vidensamfundet skal være baseret på livslang læring, 

arbejdsmarkeds-kompetencer, personlige og sociale kompetencer og medborgerskab.13 

Hovedvægten ligger på uddannelsessystemets rolle, som udvikler af arbejdskraftens 

kompetencer. Denne internationale diskurs har også sin danske aftapning. F.eks. er 

Kompetencerådet og Ugebrevet Mandag Morgen særdeles aktive italesættere af den nationale 

danske udgave i et nationalt kompetenceregnskab.14 Denne nationale danske udgave er ikke 

direkte omsættelig til undervisningsmæssig praksis i gymnasiet; men det lykkes at sætte 

dagsorden for den uddannelsespolitiske debat – både Undervisningsministeriets 

uddannelsesdiskurs og GL´s tanker om fremtidens gymnasium kan ses som udtryk for dette.15 

Som eksempler kan nævnes, at både Ugebrevet Mandag Morgen og mange amter16 i de sidste 

to-tre år har været meget aktive i forbindelse med at formulere uddannelses- og 

planlægningsstrategier i forbindelse med udviklingen af fremtidens gymnasium. 

 

 

Undervisningsministeriets uddannelsesdiskurs 
 

Undervisningsministeriets uddannelsesdiskurs skal ses på baggrund af det internationale pres 

og begrundes desuden i samfundsmæssige analyser af overgangen fra industrisamfund til 

vidensamfund, og der gribes fra politisk side direkte ind i undervisningens indhold og form. 

Gymnasiet forpligtes således til at reagere på samfundsudviklingen, ikke bare på fagenes 

videnskabelige udvikling.  

 

                                                                                                                                                                  
    og dermed samfundsudviklingen, havde en klar betydning fra slutningen af 1980erne. 
13 Korsgaard, O: Kundskabskapløbet. Uddannelse i vidensamfundet. (Gyldendal 1999) s. 162-167 og Arne 
Carlsen: OECD, UNESCO og EU – alle vil have voksne i skole (Folkeoplysning nr.1 maj 2000) 
14 Kompetencerådets rapport 1999 (Mandag Morgen, Strategisk Forum 1999) 
15 se f.eks. Fremtidens gymnasiale uddannelser (GL 1998) og Fremtidens kompetencer (GL 1999) 
16 F.eks. Frederiksborg Amt og Københavns Amt 
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I 1999 udsendes Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser og der indgås en 

overenskomst17 der knæsætter begrebet ”Ny Løn”. Gymnasieledelsen fik med denne 

overenskomst et klart styringsredskab, som på en mere direkte måde end tidligere greb ind i 

den enkelte lærers daglige praksis. Der var således tale om en nyt samarbejdsforhold og frem 

for alt en understregning af et nyt arbejdsgiver/tagerforhold, der med ”funktionsløn” og 

”kvalifikationsløn” gav nye muligheder – eller trusler - for, at den enkelte lærer kunne bringe 

sig i position til denne type løn. Senere følger en ny gymnasiebekendtgørelse med en egentlig 

formålsparagraf,18 ”Værdier i virkeligheden”19, ”Det Virtuelle Gymnasium”20, en ny 

pædagogikumbekendtgørelse og en lang række hæfter om de enkelte indsatsområder i det 

almene gymnasium.21  

 

Denne indsats i 90’erne for kvaliteten af undervisningen lå parallelt med den øgede fokus på 

kvalitet i det offentlige system i det hele taget. Centraladministrationen blev betragtet som en 

tung og konservativ størrelse, som trængte til effektivisering og gennemskuelighed. Borgerne 

ønskede at vide, hvad pengene gik til og hvad de fik for dem. I ”Standarder og Profilers” 

indledning22 hedder det f.eks., at institutionernes redegørelser skal sigte på: 

 

• at institutionerne får anledning til selvkritik og grundlag for lokal kvalitetsudvikling, 

men også til indsigt i centrale standarder og central forvaltning, 

• at borgerne får pålidelig information om lokale institutioner, men også om centrale 

standarder og central forvaltning, og 

• at politiske instanser får grundlag for at konstatere, i hvilket omfang institutionerne 

når de mål, der er fastsat i love og bekendtgørelser, men også for revurderinger af 

centrale standarder og central forvaltning. 

 

                                                 
17 Vi er helt på det rene med at overenskomsten er et anliggende mellem Amtsrådsforeningen og GL, men af en 
lang række grunde, som det spænder for vidt at komme ind på her, er der klare sammenhænge mellem 
overenskomsten og bekendtgørelsens intentioner vedr. planlægning og organisering af undervisningen. Derfor 
tillader vi os at medtage OK 99 selvom den strengt taget ikke har noget med ministeriet at gøre.  
18 Gymnasiebekendtgørelsen §1 (Undervisningsministeriet 1999) 
19 Værdier i virkeligheden (Margrethe Vestager, Undervisningsministeriet 2000) 
20 Det Virtuelle Gymnasium, Undervisningsministeriet 2001) 
21 bl.a. Fleksible arbejdsrammer og udvikling (hæfte nr. 2 Uddannelsesstyrelsen august 2000) 
22 Standarder og Profiler s. 8 
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Overgangen til videns- og informationssamfundet og den reelle mulighed for indflydelse 

gjorde skolesystemet og dermed også gymnasiet til genstandsområde for mange aktører23.  

 

De mange forskelligartede udmeldinger og aftaler griber ind på mange niveauer og kan for så 

vidt ikke siges at være direkte forbundne med hinanden. Men set i overordnet og diskursivt 

perspektiv er de udtryk for hensigter, der, med mange fællestræk, griber dybt og forandrende 

ind i organisationens lærings, samarbejds-, ledelses- og kulturformer. Man vil i erkendelse af 

krydspresset flytte gymnasiet, og de forskellige udmeldinger rummer flere fællestræk. 

 

 
Op til reformen – reaktioner på krydspresset 

 
I denne sammenhæng vil vi – stadig i relativt kort og signalerende form – fokusere på nogle 

enkelte og vigtige  udspil. Det drejer sig om Udviklingsprogrammet, Værdier i virkeligheden, 

Det virtuelle Gymnasium og Pædagogikumbekendtgørelsen. Vi vil betragte dem som dele af 

en samlet proces og baggrund for en ny gymnasiereform. En reform, vi naturligvis også 

afslutningsvis vil behandle i den aftaleform, som den p.t. foreligger i.  

 

 

Udviklingsprogrammet 
 

Dette makrokulturelle pres (her anvendt som betegnelse for de internationale  udviklings-

tendenser i synet på uddannelse) på det danske skolesystem, har accentueret et nationalt 

(mikrokulturelt) pres, der har bragt det danske uddannelsessystem i et reelt krydspres mellem 

tre parter: aftagerne (erhvervslivet, de videregående uddannelser), ejerne (stat, amter, 

kommuner) og brugerne (elever, forældre, lærere). 

 

I det almene gymnasium har denne udvikling, som tidligere nævnt, ført til en meget konkret 

bekendtgørelsesjustering i 1999, hvor fokus i langt højere grad blev lagt på forløbets mål end 

på indholdet, for derigennem at give lærere og elever større frihed til at tage andre 

                                                 
23F.eks. udsendte Dansk Industri i februar1997 debatbogen ”Videnssamfundet – udfordringer for industrien og 
uddannelsessystemet”. Hensigten med dette indlæg var bl.a. at bidrage til ”debatten om, hvorledes kvaliteten i de 
enkelte dele af uddannelsessystemet kan højnes og hvilke initiativer, der kan mindske problemerne med 
rekruttering til uddannelsesområder, som er afgørende for aftagerne i industrien” (s.3). Og anbefalingerne var 
ikke overraskende, at eleverne skulle have flere lektioner med naturvidenskabelige fag. 
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arbejdsformer i anvendelse og inddrage andre f.eks. tværfaglige aspekter for ad den vej at øge 

elevernes engagement og udvikle deres personlige kompetencer. 

 

Det er bl.a. dette krydspres, der har ført til iværksættelsen af ”Udviklingsprogrammet for 

fremtidens gymnasiale ungdomsuddannelser”, som netop har til hensigt at skabe 

ungdomsuddannelser, der fører til, at nutidens unge kan komme til at begå sig i fremtidens 

videns- og informationssamfund.  

 

Programmet så dagens lys på baggrund af en enig folketingsbeslutning i april 1999. Det 

dækker alle gymnasiale uddannelser, udføres i perioden 2000 - 2003 med evaluering 2004 og 

har flere overordnede intentioner indbygget, som forsøger at imødekomme de mange 

forskellige forventninger: 

 

- udvikling inden for de enkelte uddannelser og områder 

- større fleksibilitet mellem uddannelserne og områderne 

- udvikling af aktiviteter og ordninger, der fremmer “overgangssituationer” 

- initiativer, der kan øge tilgangen til- og gennemførelse af- de videregående uddannelser 

- større sammenhæng og “rummelighed” i uddannelsessystemet 

- øgede faglige og personlige udfordringer 

- udvikle det enkelte menneskes evner og interesser 

- sikre at unge får mulighed for at indgå i arbejdslivet efter gennemført videregående  

uddannelse 

- styrkelse af studiekompetence med vægt på faglighed og udvikling af samspillet mellem  

faglige, almene, personlige og sociale kompetencer 

- styrke uddannelsens profil24. 

 

Midlet er fornyelse af undervisningens tilrettelægning, indholdet og arbejds- og evaluerings-

formerne. 

 

Udviklingsprogrammet betegner med andre ord et opgør med det traditionelle gymnasiums 

struktur, ligesom programmet lægger op til, at skarpe faggrænser skal brydes, og at 

                                                 
24 Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, 1999, s. 20-28 
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områderne, hvor fagene overlapper hinanden, får større opmærksomhed. Desuden skal der ske 

en nedbrydning af tidligere tiders arbejdsformer og evalueringsformer. Det traditionelle 

undervisningsrum, lærerautoriteten og fagligheden suppleres med ønsker om tværfaglighed, 

team-teaching og projektarbejdsformer. 

 

Udviklingsprogrammet holder sig til at beskrive målene for arbejdet. Der ofres ikke megen 

plads på en grundlæggende analyse og vurdering af, hvilke mangler og evt. hvilke styrker de 

nuværende ungdomsuddannelser måtte have, og der antydes heller ikke noget om vejen frem 

til målene.  

Der er tale om et forsøg i stor skala, uden at der egentlig anvises farbare veje. Initiativet 

overlades således helt til gymnasierne. 

 

Programmet tager implicit for givet, at det eksisterende gymnasiums undervisningsformer har 

udspillet sin rolle, men argumenterer ikke reelt for, hvori problemerne består. Samtidig med, 

at gymnasiet fra forskellig side kritiseres for at være gammeldags, foreligger der immanente 

forventninger til, at en ”modernisering” af strukturen, indholdet og arbejds- og 

evalueringsformerne vil kunne bringe studenten i større harmoni med de forventninger og 

krav, som ”omverdenen” har, og samtidig motivere eleverne stærkere til at skaffe sig de 

kompetencer, som samfundet – her de nævnte parter - har brug for i fremtiden.  

 

Programmet betoner vigtigheden af ungdomsuddannelsernes særlige individuelle profiler og 

understreger desuden en fælles beskrivelse af almendannelse og studiekompetence, der 

forpligter ikke bare det enkelte fag, men undervisningen som helhed og gymnasiet. 

Almendannelse og studiekompetence er ikke længere bare summen af de enkelte fags bidrag. 

Det kræver tværfagligt samarbejde og en overordnet koordinering af undervisningen. 

Faglighed er ikke længere tilstrækkelig. I det nye studiekompetencebegreb ligger også almene 

(tværfaglige)-, sociale- og personlige kompetencer.25 Derfor stilles der også krav om 

elevaktiverende arbejdsformer herunder projektarbejde og tværfagligt arbejde. Fagligheden 

sættes under debat og ”kernefaglighed” er det nye begreb. Nye undervisningsformer og nyt 

indhold stiller krav om nye lærerroller og nye evaluerings- og eksamensformer.  

 

                                                 
25 Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, 1999 s. 15-16 
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Udviklingsprogrammet har stået ret centralt, det har været et slags referencefelt for, hvad 

kommende ændringer og reformer kunne byde på. Men man kan diskutere om 

Udviklingsprogrammets egentlige intention: sikringen af, at eleverne lærer nye arbejdsformer, 

tværfaglighed og herigennem opnår kompetenceudvikling, satte sig igennem i de mange 

forsøg og rapporter i kølvandet af programmet. Derimod var der stor lyst til at udvikle 

særfagligheden ved forsøg med faglig udvikling og fordybelse. Muligheden for dette var til 

stede i kraft af Udviklingsprogrammets decentrale karakter. Til gengæld tog lærerne og 

skoleledelserne ikke udfordringen op med muligheden for at iværksætte større strukturforsøg 

lokalt.  

 

Det skal dog understreges, at gymnasiet i sig selv er en levende organisme og selv uden 

forsøg er i stadig forandring. Med bekendtgørelsesændringerne i 1999 indførtes f.eks.  

årsnormerne og en ny overenskomst som i sig selv har ændret gymnasieforløbet for den 

enkelte studerende på en række områder, uden at det dog tilnærmelsesvist har været i det 

omfang Udviklingsprogrammet lagde op til.  

 

 

Værdier i virkeligheden 
 

Værdier i virkeligheden kom i 2000 fra den daværende undervisningsminister Margrethe 

Vestagers bord. Hæftet udsendes altså kort efter søsætningen af Udviklingsprogrammet og 

forsøger så at sige at være et fundament for uddannelsessystemets udvikling ved at sikre 

forbindelsen til de historiske rødder og de værdier, ”der bør stå i fokus for vort samfund, for 

fællesskabet og dermed også for undervisningen i vore skoler og på vore uddannelser”26. 

 

Samtidig med, at Udviklingsprogrammet stritter i alle retninger og sætter fokus på udvikling 

og tilpasning til fremtiden og til det internationale aspekt og dermed sigter på at kvalificere 

fremtidens unge til at agere i et samfund, som i forvejen er i opbrud, minder ministeren med 

”Værdier i virkeligheden” os om, at deres uddannelse bør baseres på solid grund. Der er 

således tale om en manifest politisk og holdningsmæssig udmelding, der plæderer for, at man 

i hele uddannelsessektoren - grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og 

                                                 
26 Værdier i Virkeligheden s. 6-7 
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voksen- og efteruddannelse - bevidst forholder sig til og arbejder ud fra de samme 

grundlæggende værdier.  

 

Baggrunden for publikationen var moderniteten og det postindustrielle samfunds opbrud 

inden for velfærd, samlivsformer og fælles orienterings- og referencepunkter. Parallelt med 

disse trusler indeholder modernitetens og globaliseringens konsekvenser også muligheder – 

både i forhold til demokrati, borgerens aktive medvirken og til den berigelse eller ”kulturelle 

frisættelse”, som der er tale om. Det, vi ifølge publikationen, befinder os i, er således både et 

trussels- og et mulighedsfelt, hvor den ene side meget hurtigt kan slå over i den anden. 

 

Set fra ministerens hold er modernitetens største trussel den latente nihilisme: ”I en 

overgangstid med opbrud, værdi- og holdningsforandringer risikerer vi, at børn og unge 

udvikler et livssyn, hvor alt er lige godt eller lige dårligt, og det bliver vores pligt at 

modarbejde denne tendens, så godt vi kan.”27       

 

Og her kommer uddannelse og værdier ind i billedet. 

 

Ifølge ministeren har uddannelse i sit udgangspunkt tre dimensioner: En 

samfundsvedligeholdende dimension, der tager sigte på at forsyne kommende 

(videns)produktive borgere med adækvat viden og kunnen. En social funktion, der lærer børn 

de nære omgivelsers spilleregler. Og endelig en vejledende og guidende dimension i forhold 

til det store samfunds livsvaner. 

 

Centralt er altså, at uddannelserne formidler holdninger eller måske rettere: værdier. Og de er 

– eller, ifølge publikationen, bør være: 

• Ånd- og ytringsfrihed 

• Ligeværd, selvværd og tolerance 

• Fællesskab og den enkelte 

• Solidaritet og omsorg 

• Selvforståelse og identitet 

• Samtale og diskussion 
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• Nysgerrighed, engagement og begejstring 

• Virkelyst og arbejdsglæde 

• Indsigt i og ansvar for naturen28. 

 

Man kan i høj grad diskutere hvilken reel og konkret effekt denne udmelding har haft på 

uddannelsessektoren – indflydelsen, kunne man forestille sig, har nok aftaget med elevernes 

alder. Men man kan ikke diskutere publikationens intentionelle og diskursive karakter. Heller 

ikke, at den peger på en mere udadvendt, offensiv og værdibaseret ledelsesform. Det vender 

vi tilbage til senere.  

 

 

Det Virtuelle Gymnasium 
 
”Visionen om Det Virtuelle Gymnasium er et strategisk svar på de udfordringer, som 

gymnasieskolerne står over for i overgangen fra industri- til viden og netværkssamfundet”29  

 

Ambitionerne fejler ikke noget, når Undervisningsministeriet i samarbejde med Strategisk 

Netværk melder ud. DVG er et forsøg på samlet at reflektere fire komplekse udfordringer, 

som gymnasieskolen befinder sig midt i: 1) samfundets ændrede krav til de unges erhvervelse 

af kompetencer, 2) elevgenerationens uensartethed, individualisme og deraf stærkt 

differentierede krav til gymnasiet, 3) gymnasielærernes nært forestående og meget omfattende 

generationsskifte med uundgåelige mangelsituationer i mange fag og 4) 

informationsteknologiens enorme potentiale i forhold til læring og kommunikation. 

 

Helt overordnet kan man sige, at Det Virtuelle Gymnasium beskriver et komplekst 

læringsmiljø bestående af fire hovedelementer:  

 

Et netmiljø, der giver elever og lærere mulighed for at kommunikere med hinanden 

uafhængigt af tid og sted. Læreren og eleverne behøver – alt andet lige – ikke at være i det 

                                                                                                                                                                  
27 Ibid s. 17 
28 Ibid s. 45 

 23



samme rum. Netmiljøet er også indgang til skolen fra omverden, og naturligvis også omvendt 

skolens forbindelse til eksterne samarbejdspartnere, videnmiljøer m.v. 

 

Pædagogiske tilrettelæggelsesformer, hvor vægten lægges på ”sammenhængende 

læringsforløb, hvor undervisningen struktureres som en kombination af en række faglige og 

metodiske tilrettelæggelsesformer med varierende pædagogiske principper, rollefordelinger, 

holdstørrelser og kommunikationsformer”30  

 

Skolens værdigrundlag, spilleregler og kultur som danner det mentale rum og 

fortolkningsmiljø inden for hvilket læringen udspiller sig. Her optræder ledelse, lærerteams 

og elevråd som vigtige og magtfulde fora.  

 

Skolens fysiske infrastruktur , hvor fleksibilitet, tidssvarende fysiske forhold og IT-

muligheder er kodeordene.  

 

Centralt for det virtuelle gymnasium står kompetenceudviklingen. Rapporterne tager 

udgangspunkt i vidensamfundets hurtige udveksling af viden, afviklingen af den nationale 

enhedskultur og aftraditionaliseringen af industrisamfundets livsformer og erfaringsrum. Alt 

dette kræver, at eleven skal ”kunne optræde med myndighed, gennemslagskraft, 

troværdighed, kvalificeret refleksion og dømmekraft over for de udfordringer, som skal løses 

individuelt eller i samarbejde med andre”31 Og alt dette peger igen på, at fremtidens lærings- 

og dannelsesmæssige mål er meget differentierede, og i endnu større grad end tidligere 

orienterer sig mod at sætte eleverne i stand til at kunne håndtere skiftende sammenhænge og 

problemkomplekser. 

 

Ud over et bredt sæt af faglige, almene, personlige og sociale kompetencer, skal eleverne også 

erhverve kompetencer, der går på at beherske læreprocesser – eksempelvis ”kompetence i at 

gennemskue den personlige læreproces, herunder løbende at kunne evaluere sig selv”32

                                                                                                                                                                  
29 Uddannelsesstyrelsen temahæfteserie nr. 37: Det Virtuelle Gymnasium, Fag, pædagogik og IT i det almene 
gymnasium – status og perspektiver, Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium og Organisation og 
IT i Det Virtuelle Gymnasium, Undervisningsministeriet 2001 
30 Ibid. s. 23 
31 Ibid. s. 32 
32 Det virtuelle Gymnasium s. 42 
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IT potenserer denne kompetenceudvikling, og rapporten taler på denne baggrund om de tre 

læringsrum: undervisningsrummet, træningsrummet og studierummet. Det korte af det lange 

er, at Det Virtuelle Gymnasium, via fokuseringen på et meget facetteret kompetencebegreb 

medfører en undervisning, hvor læreren, bl.a. via IT, er tættere på den enkelte elev, hvor 

tværfaglighed og forløbsstrukturer er fremherskende og hvor kompetenceudviklingsbehovet 

er ditto hos læreren.  

 

Det Virtuelle Gymnasium skal konkret materialisere sig på seks områder: Undervisning, 

skemastruktur, evaluering, lærerstab, ledelse og kultur og infrastruktur. 

 

Undervisningen skal i høj grad basere sig på planlægning, virtualitet og elevindflydelse. Den  

skal lægges i forløb, eftersom at virtualiteten øger behovet for fælles og opdateret viden. 

Undervisningen omkranses af et såkaldt organisatorisk rum33, som for hvert fag løbende 

informerer om fagets mål, plan og retningslinjer for elevernes indflydelse m.m.  

 

Skemastrukturen bliver i forlængelse heraf meget fleksibel. Den indeholder virtuelle 

undervisningstimer – afhængig af skole og klassetrin fra 10 til 40% af undervisningen. 

Strukturen indeholder desuden studieværkstedstimer, som er forbeholdt individuel vejledning, 

og tværfaglige temaer/projektforløb som erstatter det almindelige skema. I forbindelse med 

skemastrukturen fremhæves klassens kompetenceplan, da denne plan skal ”sikre systematik i 

elevernes opbygning af forskellige kompetencer under hensyntagen til progression”.34  

 

Evaluering fremtræder både som et kontrol- og et udviklingsværktøj. Rapporten nævner 

portofolios, logbøger, projektevalueringer (og afskaffelse af termins- og årsprøver) og endelig 

en mentorordning, hvor hver elev knyttes til en lærer, en mentor. Ud over denne ordning er 

der naturligvis selve eksamen samt diverse vejledningsfora på nettet. 

 

Lærerstaben i det Virtuelle Gymnasium er karakteriseret ved 1) en markant specialisering. 

Udover at fungere som almindelig underviser, kan lærerens funktion være netlærer, mentor, 

udvikler eller klassekoordinator. Ved 2) et omfattende lærersamarbejde i lærerteams, der 

                                                 
33 Ibid. p 64 
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tillægges omfattende koordinerende og administrative beføjelser over for eleverne. Ved 3) en 

massiv kompetenceudvikling inden for IT, undervisning og samarbejde. 

 

Ledelse og kultur. Ledelsen skal i princippet løse de samme opgaver som i det traditionelle 

gymnasium. Men den strategiske ledelse bliver langt vigtigere. Samtidig understreges behovet 

for, at den enkelte lærer ledes via f.eks. medarbejdersamtaler. Rektor vil stadig være den 

ansvarlige leder, men mange rektorale ledelsesfunktioner lægges ud til inspektorerne, så 

rektor levnes rum til strategisk og pædagogisk ledelse.  

 

Infrastrukturen bliver præget af IT-funktionalitet og fysisk fleksibilitet. Rapporterne peger på 

et reduceret behov for klasselokaler til fordel for grupperum og arbejdspladser til elever. 

 

Det Virtuelle Gymnasium har, som overordnet koncept, måske haft en noget begrænset 

indflydelse. Meget af opmærksomheden og diskussionen er blevet rettet mod den virtuelle 

undervisning og de evt. lærer- og kvadratmeterbesparelser, der er forbundet med den. Mindre 

af den har beskæftiget sig med konceptets ret omfattende bud på nye undervisnings- og 

evaluerings-  og planlægningsformer m.v. som kort er skitseret i ovenstående. Derfor har den 

ikke fanget rigtig an, om end den klart har øget fokuseringen på undervisningens virtuelle 

potentialer. 

 
 

Den nye pædagogikumordning 
 
Efter flere års diskussioner og vanskelige forhandlingsforløb mellem Amtsrådsforening, GL 

og Ministeriet lykkedes det endelig i juni 2002 at få en aftale på plads om en ny 

pædagogikumordning. Baggrunden for aftalen var en fælles erkendelse af, at den gamle 

ordning ikke længere var tidssvarende, og at den i øvrigt var alt for presset og uambitiøs såvel 

tids- som indholdsmæssigt. Pædagogikumordningen  indeholder  en lang række hensigter og 

forslag, der gerne ses fremmet. Men den er mere og andet end diskurs; den er også 

implementering eller stadfæstelse af samme i og med, at den indeholder en lang række krav 

og rammer, som gymnasiet skal efterleve. 

 

                                                                                                                                                                  
34 Ibid. p. 73 
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Der er næppe tvivl om, at man – måske mest arbejdsgiverne - desuden havde et dobbelt 

ærinde. For det første stod man med udsigten til et meget stort generationsskifte blandt 

gymnasielærerne og kunne derfor forudse en massiv indslusning af nye kræfter. Derfor 

pressede en ændring sig på - så meget desto mere som, at man for det andet havde en stor 

interesse i at socialisere denne nye medarbejderskare i en retning, der brød med den 

traditionelle fagorienterede gymnasielærerkultur. Man kan således også se 

pædagogikumordningen i sammenhæng med indførelsen af Ny Løn, der bl.a. forudsætter en 

medarbejderprofil, der villigt og åbent synliggør sine personlige, faglige og 

organsationsrelaterede kompetencer. Mange af de nævnte elementer ses tydeligt i 

bekendtgørelsen og ikke mindst i vejledningen, der først fandt sin endelige form i marts 2003 

– næsten et år efter at bekendtgørelsen trådte i kraft. 

 

Den nye ordning er toårig35og intentionerne er at give kandidaten en langt mere omfattende 

teoretisk, didaktisk og pædagogisk uddannelse, en forankring på pædagogikumskolen og 

dermed at få den teoretiske del til løbende at afspejle sig i kandidatens undervisningspraksis. I 

det første år går en stor del af tiden med kurser og vejledning, i det andet år har kandidaten 

selv ansvaret for nogle klasser sideløbende med uddannelsen. Endelig bliver 

pædagogikumkandidaterne rent lønmæssigt bedre stillet i forhold til tidligere. 

Administrationen af ordningen er flyttet fra ministeriet til Dansk Institut for 

Gymnasiepædagogik. På mange måder er pædagogikumuddannelsen således i forhold til 

tidligere blevet løftet. 

 

Et gennemgående begreb i vejledningen er refleksion. Kandidaten forpligtes og animeres på 

mange måder til at reflektere over sin undervisningspraksis: ”Portefølgen har til formål at 

give kandidaten mulighed for på et mere detaljeret niveau at demonstrere sin evne til 

iagttagelse i uddannelsesforløbet og konkretisere, hvordan disse reflektioner omsættes i det 

daglige, professionelle virke”36 Refleksion, teoretisering og praksisrelatering skal på denne 

måde tilvejebringe de nødvendige kompetencer, og de kan vel at mærke erhverves/udvikles af 

kandidaten selv eller den eller de vejledere, supervisorer eller kolleger (vejledningen 

beskriver mange), der står i udvekslingsforhold med kandidaten. Pædagogikumordningen har 

altså helt klart også innovative elementer rettet mod selve organisationen og dens kultur. 

                                                 
35 I visse tilfælde er den 1 årig 
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Dette ses også i at kravene til vejledernes ”indsigt i det pensum, som gennemgås på 

kandidatens kurser i almenpædagogik og fagdidaktik”37 Der er næppe tvivl om, at 

bekendtgørelsen medfører en udvikling af skolernes didaktiske og pædagogiske felt i og med 

dens omfang og de mange personer, den involverer. 

 

Den organisatoriske kompetence står som en vigtig og ny ting i uddannelsen. Det ligger både i 

den teoretiske del, hvor et helt kursusmodul er bygget op omkring organisationsudvikling, - 

kultur og kommunikationsformer. Og det ligger også i den betoning, der gennem hele 

vejledningen er af kompetencer og fokus i forbindelse med skolens mål og prioriteringer. Vi 

ser her tydeligt en ny akademisk medarbejderprofil, der ikke længere kun består af fag og 

klasse, men i lige så høj grad af organisatorisk horisont og tværgående kompetencer. I 

forlængelse af dette nævnes teamsamarbejde også flere steder i vejledningen. 

 

Endelig kan man nævne ønsket om kandidatens kendskab til andre uddannelsesformer som 

det f.eks. fremgår af ”Det anbefales, at der i løbet af det andet år indlægges en kort 

observationspraktik i andre skoleformer”38  

 

Med andre og opsummerende ord kan man sige, at den nye pædagogikumordning rent 

diskursivt er anskuelsesundervisning i, hvordan ministeriet, amtsrådsforeningen og GL ser 

den nye medarbejderprofil, der bliver den, der bærer den kommende reform igennem og som 

organisationskulturelt sætter sig på gymnasieskolen.  

 

 
 
 

Mod en ny gymnasiereform 
  

Det (primo juni 2003) netop fremlagte forlig om gymnasiereformen fremhæves af politikerne 

som værende den største og mest gennemgribende reform af gymnasiet i de sidste 100 år. Et 

sådan udsagn kan altid diskuteres, men givet er det som nævnt, at gymnasiet organisatorisk 

                                                                                                                                                                  
36 Vejledning vedrørende pædagogikum i de almene gymnasiale uddannelser, 20 marts 2003 s. 5 
37 Ibid s. 8 
38 Ibid s. 13 
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set har ikke har forandret sig meget og at den kommende reform lægger op til især 

organisatoriske og dermed også arbejdskulturelle meget store forandringer.   

Det er – os bekendt - første gang, at en reform implementeres som direkte konsekvens af et 

emergeret krydspres, hvor intentionen er, at skabe et gymnasium som til enhver tid modsvarer 

aktuelle omgivelsers krav. 

 

Oplægget til reformen balancerer mellem strukturen i grengymnasiet og mellem intentionerne 

i valgfagsgymnasiet – uden at ville beskyldes for at være nogen af delene.   

 

Lidt historik 

 
Det følgende er et kort historisk rids af de sidste reformer og nogle af de nære interessenter, 

som har påvirket eller som har ønsket at påvirke gymnasiet direkte. 

 

Den sidste gymnasiereform fra 1988 kom som et delvist resultat af 70’ernes og 80’ernes 

forsøgsarbejder og betegnede et brud med det hidtidige grengymnasium. Indførelsen af en 

række nye fag, fag på nye niveauer, en langt højere grad af valgfrihed, projektlignende 

opgaver skulle imødekomme den kritik, der angav, at gymnasiet var fastholdt i et gammeldags 

stift system. Man ville indrette gymnasiet til, at en stadigt stigende del af ungdommen valgte 

gymnasiet, hvorfor man også stod med en mere heterogen gruppe, som skulle udvikle deres 

kvalifikationer i mødet med mange forskellige fag og arbejdsformer. Der var i overvejende 

grad tale om en reform af fagudbud og indhold og i betydeligt mindre grad en reform, som 

også påvirkede gymnasiets organisatoriske struktur. 

 

Den borgerlige regering havde allerede i 1986 taget initiativer til at øge kravet om kvalitet i 

skolesystemets ydelse med overførelsen af gymnasierne til amterne. Der var tale om 

decentralisering, dog med fastholdelse af ansvaret for selve undervisningens mål i ministeriet. 

Men tanken var klar nok: indførelse af ”mål og rammestyring” og øget brugerindflydelse i 

form af ”skolebestyrelser” skulle i sidste ende føre til større pres på skolernes arbejde og 

større gennemskuelighed. 

 

Valgfagsgymnasiet opfyldte til dels sin mission. En række lærere fik nye udfordringer og så 

nye faglige muligheder. Eleverne valgte fag, hvor de måske havde forudsætninger og 
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motivation. Men gymnasiet oplevede også fagtrængsel. Små gymnasier kunne ikke udbyde 

samme mængde valgfag som store og debatten om gymnasiets profil opstod.  

De mange forskellige fag kom indbyrdes i konkurrence om at få elever til at vælge faget, 

ligesom gymnasierne åbenlyst kom i konkurrence, hvad der i høj grad blev næret af de 

faldende ungdomsårgange.  

 

Med de mange fag og de forskellige niveauer opstod frygten for, at kernen i 

studentereksamens studieforberedthed og almendannelse skulle sprænges. Gymnasiet fik en 

langt større del af ungdommen end tidligere, og der blev stillet spørgsmålstegn ved elevernes 

faglige forudsætninger og deres reelle motivation og evne til fordybende arbejde ved 

indgangen til gymnasiet. Dertil kom, som tidligere nævnt, at de erhvervsfaglige uddannelser 

(HHX og HTX) som svar på erhvervslivets stigende krav om uddannelse midt i 90’erne, 

ændredes fra at være toårige til treårige og med en status, som ækvivalerer det almene 

gymnasiums. Dermed forsvandt et reelt alternativ for dem, som ikke måtte have lyst til 

længerevarende uddannelse og billedet af, hvad der er en studentereksamen blev yderligere 

broget. 

 

I 1997 udsendte regeringen hæftet ”Danmark som foregangsland, Uddannelse – omkostninger 

og resultater”. Titlen angiver klart sigtet og fokusområdet. Det er ikke 

Undervisningsministeriet, men Finansministeriet som står som udgiver. ”Det danske 

uddannelsessystem skal være blandt verdens 5 – 10 bedste – både hvad angår kvalitet og 

effektivitet. Flest muligt skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse. 90 – 95 procent 

af en ungdomsårgang skal som minimum gennemføre en ungdomsuddannelse. 50 procent af 

en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse”39. Det er klart målbare 

størrelser, og det bragte da også de mange interessenter på banen. 

 

I september 1998 udsendte Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) sit svar på ”Danmark som 

foregangsland” i et ”Debatoplæg om fremtidens gymnasiale uddannelser”. GL stiller ikke 

spørgsmålstegn ved regeringens målsætning, men præciserer i stærkere grad en række delmål. 

”Fremtidens kompetencekrav peger på, at de gymnasiale uddannelser fastholder deres mål 

                                                 
39 s. 5 
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om almendannelse og faglighed samt styrker udviklingen af de personlige kompetencer”40 

hedder det i oplægget. Der peges på, at ”fagligheden skal styrkes”, ”almendannelsesbegrebet 

skal tydeliggøres”, almendannelsesidealet er ikke kun humanistisk, men også 

naturvidenskabeligt og endelig, at ”de almene og personlige kompetencer skal indgå som en 

integreret og systematisk del af undervisningen”. Hvad sidstnævnte angår peges på ”elevernes 

generelle metodiske og analytiske evner, udviklingsparathed, samarbejdsevne og kritisk 

vurderingsevne”.  

 
Amtsrådsforeningen udsendte i 1998 deres oplæg41, hvori de skrev, at ”Internationaliseringen 

skal i højere grad afspejles i uddannelserne, ny informations- og kommunikationsteknologi 

skal integreres i undervisningen, og større fleksibilitet i undervisningsformerne trænger sig 

på”. Amtsrådsforeningen forestiller sig øget amtslig indflydelse på alle de 

ungdomsgymnasiale uddannelser. Man vil have ansvaret for, at der er et fagligt og geografisk 

bredt dækkende uddannelsestilbud til alle unge. Man forholder sig kritisk til det centrale 

pædagogiske tilsyn (s. 21) og ønsker i stedet at få ansvaret for alle ungdomsuddannelserne for 

derigennem at kunne lave en bedre kapacitets- og ressourceudnyttelse og man ønsker 

regelstyringen løsnet og ændret til mål- og kvalitetsstyring. Amtsrådsforeningen 

problematiserer de mange fag og den deraf manglende sammenhæng og manglende mulighed 

for fordybelse. Amtsrådsforeningen lægger med andre ord op til at få overdraget ansvaret for 

de erhvervsgymnasiale uddannelser og få en endnu større indflydelse på indholdet i de 

almengymnasiale forløb. 

 

Også Dansk Arbejdsgiverforening fremsatte forslag til ændringer, som lå meget tæt op ad 

D.I.s. I debatoplægget ”Profil og udvikling i de gymnasiale uddannelser” beklager D.A., at 

der er sket en ”humanisering” af det almene gymnasium. Den store synder er reformen af 

1988, som efter D.A.s mening svækkede de naturvidenskabelige fag42. Ifølge D.A. er der 

stærkt behov for en modernisering af gymnasiet, først og fremmest en ”pædagogisk fornyelse, 

hvor gymnasiet sætter mere fokus på udvikling af personlige kompetencer”43. Desuden skal 

erhvervslivet sikres indflydelse på arbejdet i gymnasiet, dels gennem poster i gymnasiernes 

                                                 
40 Ibid 
41 Amtsrådsforeningen: Debatoplæg om Amterne og Uddannelse 
42 Dansk Arbejdsgiverforening: ”Profil og udvikling i de gymnasiale uddannelser” s. 22 
43 ibid. S.  23 
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bestyrelser og dels gennem repræsentation i ”rådgivende udvalg”, som også har 

repræsentanter for de videregående uddannelser. 

 

 

Bekendtgørelsesjusteringen i 1999 

 

Presset var altså stort på de gymnasiale uddannelser og især på det almene gymnasium, hvis 

studenter ikke søger direkte ud i erhvervslivet, således som f.eks. en stor del af HTX-

studenterne gjorde. I et forsøg på dels at imødekomme kravet om synlighed og målbarhed og 

som en afværgedagsorden for at undgå et reelt politisk indgreb, som kunne føre til en helt 

anderledes studentereksamen reviderede Gymnasieafdelingen bekendtgørelsen i 1997 - 1999. 

Hovedsigtet var at imødekomme kritikken ved at gøre målene med de enkelte fag mere klare 

og til gengæld give lærerne lidt større frihed til at nå målene uden, at det faglige niveau blev 

svækket. Der skulle altså blive tid til større fordybelse og bedre muligheder for at indføre nye 

arbejdsformer, men frem for alt: give mere operationaliserbare mål og dermed også bedre 

muligheder for at vurdere, om målene bliver nået. En helt central ting var indførelsen af en 

egentlig formålsparagraf, der betonede uddannelsens helhedskarakter og præciserede hvilke 

overordnede mål, der skulle forfølges. 

  

De enkelte fagbilag blev for de fleste fags vedkommende desuden udstyret med en præambel, 

som i kort form fortæller, hvordan faget bidrager til det endelige produkt: en studieforberedt 

og almendannet student. Reelt var der ikke tale om nogen reform, men blot om nogle 

justeringer.  

 

 

 

 

Gymnasiereformen i 2005  
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Folketingets konklusion på Udviklingsprogrammet for ungdomsuddannelserne har foreløbig 

udmøntet sig i en aftale om reformering af gymnasiet.44 Aftalen har mange delmål, som i vid 

udtrækning forsøger at imødekomme de mange forskellige forventninger til et fremtidigt 

gymnasium.  

 

En central præambulær formulering lyder således: ”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 for, at 

Danmark kan være i front”45

 

Her er vi ved kernen af udviklingsprogrammet og dets reform. Uddannelserne skal 

tilrettelægges således, at de bliver mere følsomme for omverdenens forandringer og hurtigere 

til at imødekomme de emergerende krav, som således stilles til uddannelsen. Disse krav 

gennemtrænger gymnasiet og afsætter krav til undervisning, arbejdsformer og 

kompetenceudvikling. 

 

En anden overordnet pointe er at fremhæve ungdomsuddannelserne som et niveaumæssigt 

egalt tilbud, hvor man – groft sagt – kan nå de samme mål og niveauer blot ad forskellige 

veje. Det vil sige, at uddannelserne skal vedkende sig såvel ligheder som forskelle og forholde 

sig fleksibelt i forhold til meritelever og fælles fagudbud. Endelig må det for det tredje også 

pointeres, at udspillet lægger stor vægt på fagligheden, det studieforberedende og 

almendannende – og ikke mindst sidstnævntes naturvidenskabelige dimension. 

 

Som en nyskabende konsekvens heraf indføres en ikke beskeden timeramme til ”almen 

studieforberedelse” – et forløb, som tilrettelægges og gennemføres af en gruppe lærere. 

                                                 
44 Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reform af de 
gymnasiale uddannelser”. 
45 Ibid s. 1 
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Indførelsen af studieretningsforløb skal også styrke samspillet mellem fagene, som der hele 

vejen igennem aftalen lægges stor vægt på. 

 

Set som struktur indeholder aftalen en ophævelse af den sproglige og matematiske linje, en 

fælles halvårig introdel, grundforløb, hvor eleverne opnår ”faglig indsigt og forståelse samt en 

indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som grundlag for deres valg og gennemførelse af 

studieretning” og et efterfølgende 2½ årig studieretningsforløb, hvor eleverne ud over 

fællesfag har en række studieretningsfag, der er bundtet i såkaldte fagpakker46. Aftalen 

begrunder strukturen således: ”De har således fællesfag og studieretningsfag på samme hold. 

Dermed skabes der for første gang siden 1950´erne mulighed for fagsamarbejde både inden 

for fællesfag, inden for studieretningsfag og på tværs af fællesfag og studieretningsfag” 47 Det 

er således ønsket om fagsamarbejde og tværfaglighed der, ved siden af ønsket om rum til 

faglig fordybelse, der har været drivende for tænkningen. En af de nye ting er, at skolerne, ud 

over nogle fastlagte krav til antal og (minimums)sammensætning af studieretningerne, selv 

skal ind og profilere sig her. Man vælger og sammensætter i vid udstrækning selv 

studieretningerne.  

 

Endelig skal der ske en fornyelse af evalueringsformerne, således at prøverne også afspejler 

de ændrede undervisningsformer. Dog uden at kravet om nationale, centralt fastsatte 

standarder opgives. 

 

Som intentionerne blev fremlagt i Udviklingsprogrammet48 lægger den indgåede aftale om 

reformen op til forandring af gymnasiets struktur, idet faggrænserne skal brydes, således at 

også områderne, hvor fagene overlapper hinanden, får større opmærksomhed. Det skal ske 

gennem meget tættere lærersamarbejde, øget tværfaglighed, team-teaching og indførelse af  

nye arbejdsformer.  

 

Interessant er det også at se på bilagene, hvor aftalen forsøger at lægge sig i forlængelse af 

diskursen. Det første bilag drejer sig om mødepligt og elevens oprykning til næste klasse (der 

i øvrigt også omtales i selve aftaleteksten), og pointerer rektors rolle, som ansvarlig 

                                                 
46 Antallet, fagbindingerne og fagdeltagelse i forbindelse med studieretningerne er ikke relevant for vores optik.  
47 Ibid s. 8 
48 Se denne afhandling s. 16-18 
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indskærpende informator i relation til disse ting. De omdiskuterede fraværsprocenter 

ophæves, og skolerne skal selv fastsætte de nærmere regler. Med andre ord: Også her skal 

skolerne tydeligere frem og markere sine krav, grænser og værdier. Der ligger et helt felt 

omkring ledelse og holdningsbearbejdelse i den kommende reform. 

 

I bilag 3 ”Skole- og kompetenceudvikling ved reformen af de gymnasiale uddannelser” 

gentages en række af de ovennævnte formål med de gymnasiale uddannelser, men noget 

nuanceres og uddybes yderligere. F.eks. peges på, at enkelteleven – der går fra at være elev til 

at blive studerende – skal konfronteres med: ”Nye arbejdsformer, herunder teamsamarbejde, 

virtuelle arbejdsformer og projektarbejdsformen med henblik på at øge elevernes 

selvstændighed og studiekompetence”49  

 

Bilaget peger også på en ”faglig, pædagogisk og organisatorisk fornyelse”, herunder 

interesserer man sig for: ”uddelegering af ledelseskompetencer til fagteams og 

enkeltpersoner” og på ”gennemførelse af undervisningsforløb ”uden mure” i form af egentlig 

fjernundervisning”.50

 

Det er tydeligt, at aftalen tager tråden op fra Udviklingsprogrammets forsøg og 

debatvirksomhed og ministerielt understreger kravene om kompetenceudvikling hos både 

elever og lærere, virtualitet, lærersamarbejde og forskydning af ledelsesansvar. Det er også 

oplagt, at skolerne forventes at kunne agere strategisk i forbindelse med f.eks. 

studieretningerne. Og det er endelig også klart, at dette efterlader skolerne med et åbent felt, 

der skal fyldes ud – og ledes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Ibid s.  28 
50 Ibid 
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2. En kulturanalyse af gymnasiet 
 

I forlængelse af beskrivelsen af det øgede krydspres og de mange forskelligartede 

tendenser i tiden kan det have sin berettigelse at se på, hvordan dette omverdenspres 

hidtil har påvirket gymnasiet. Uden at gå dybere ind i en organisationsanalyse af 

gymnasiet på nuværende tidspunkt51, finder vi det relevant at foretage en 

kulturanalyse. Dels fordi gymnasiet som organisation har udviklet en lidt enklavisk 

kultur, som bl.a. af den grund står ret stærkt og dels fordi forandringer, som f.eks. en 

reform, derfor nødvendigvis griber ind i virksomhedskulturen. Endelig fordi teorien 

om løst koblede organisationer i mindre grad tager højde for det kulturelle aspekt, 

hvilket vi vil vise senere.  

 

Hertil er Edgar H. Scheins analysemodel anvendelig, fordi Schein tager udgangspunkt i 

gruppepsykologien og fordi gymnasiets kerneproduktion: undervisning netop er forankret i 

relationer mellem mennesker52. 

 

Scheins kulturanalyse tager udgangspunkt i, at det, der konstituerer en gruppe (i vores 

tilfælde: gymnasiets lærere), er en række fælles – gerne ubevidste – tanker, følelser og 

opfattelser. Disse fællestræk er er over tid internaliseret som resultatet af ledelse, hvad enten 

de er bevidst institutionaliseret, et produkt af mere uformelle ledere eller opstået kollektivt 

gennem gruppens fælles erfaringer og læring. Denne læring bliver synlig i den måde, gruppen 

agerer på og gennem det sæt af fælles begreber, som gruppen udvikler. En sådan gruppekultur 

har en tendens til at bekræfte sig selv og bliver derved i sig selv koncensusskabende. Den 

integreres i nye medlemmer som vaner og måske som uartikulerede adfærdsmønstre.  

Schein definerer selv en organisationskultur som:  

 

                                                 
51 Det gør vi i kap. 5 
52 Scheins operationalitet gør ham ikke indiskutabel. Vi er f.eks. helt på det rene med, at han i sit analytiske 
udgangspunkt er relativt statisk og ikke medtænker de dynamiske processer, som f.eks. Mary Jo Hatch gør det i 
sin videreudvikling af Schein. Vi er også opmærksomme på problemerne med at slutte fra analysens ene lag til 
det andet, især fordi vi selv er en del af den kultur, vi prøver at forholde os analytisk til. Dette 
iagttagelsesproblem afholder os imidlertid ikke fra analysen, som vi, med disse modificerende bemærkninger, 
mener os i stand til at håndtere på saglig og ”objektiv” vis.   
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”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste 

sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til 

at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den 

korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer”53

  

Ifølge Schein kan kulturen analyseres på tre niveauer som delvist integreres i hinanden i 

forhold til, hvor synlig kulturen træder frem.  

 

Artefaktniveauet 
 

Det mest synlige niveau er artefakterne. Det er fænomener, som man umiddelbart kan se med 

det blotte øje, høre eller føle på. Det kan f.eks. dreje sig om organisationens ydre rammer, 

særkende ved de ansattes påklædning, en særlig måde man taler til hinanden på, et fælles 

sprog, de historier og myter, der fortælles, traditioner samt klart udtrykte værdier.  

Der er næppe tvivl om, at disse synlige og håndgribelige analyseobjekter har betydning for 

kulturens egenart, og det kan være fristende at tolke deres betydning for, hvordan de enkelte 

medlemmer i organisationen handler og for de værdier, der ligger til grund for disse 

handlinger. Men en sådan tolkning er særdeles problematisk, fordi der ikke findes 

anvendelige og tilstrækkelige analyseredskaber, der kan sige noget afgørende om denne 

sammenhæng. Schein antyder selv54, at betydningen af disse artefakter først bliver rigtig 

tydelig, når man kender de normer og omgangsregler, som styrer organisationsmedlemmernes 

adfærd.  

 

Værdier 
 

Mindre synlige er værdierne, som er udtrykt i gruppens mål, strategier og bevidste normer og 

regler. Schein taler også om ”skueværdier” (engelsk: exposed values) som udtryk for de 

værdier, som man er enige om bør gælde for adfærden, men som måske ikke altid kommer til 

udtryk i handlingerne, især ikke i kritiske situationer og hændelser. Værdierne kan sige meget 

om det, man kan observere på artefaktniveauet. Det gælder især artefakter som særlige 

handle- og reaktionsmønstre. 

                                                 
53 Schein, E. H. Organisationskultur s. 20 
54 Ibid s. 26 
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Disse værdier er i yderste konsekvens produkt af en, hvad Schein kalder en ”kognitiv 

transformationsproces”. Denne adfærdsregulerende proces kan naturligvis være styret af 

udtrykte regelsæt (artefakter), men også være et produkt af uformelle lederes normsættende 

handlinger eller gruppens fælles erfaringer. Sådanne fælles handlingsmønstre kan, hvis de 

automatiseres, i sidste instans blive symboler på nogle grundlæggende ”antagelser”, udfra 

hvilke gruppen handler bevidst eller ubevidst.  

 

 

Grundlæggende antagelser 
 

Helt usynligt for den udenforstående og nærmest ubevidst for gruppemedlemmet er ”de 

grundlæggende antagelser” (engelsk: assumptions). De er opstået ud af handlingsmønstre, 

som er gentaget så ofte, at de nærmest foretages reflektorisk, og fordi de virker. Når disse 

handlingsmønstre er internaliseret kommer de til at styre den måde gruppen agerer på og den 

måde gruppen tillægger ting betydning. Ofte handler antagelserne om grundlæggende 

aspekter af tilværelsen som relationer mellem mennesker, kønsroller, etik, tid og rum osv. De 

grundlæggende antagelser styrer ifølge Schein adfærden og ”fortæller gruppemedlemmer, 

hvordan de skal opfatte, tænke på og følelsesmæssigt forholde sig til ting”55. Internalisering af 

disse antagelser hos det enkelte gruppemedlem fører ifølge Schein til en større 

tryghedsfølelse. Omvendt vil ændringer i organisationen på et niveau, som anfægter de 

grundlæggende antagelser også føre til utryghed, måske iværksætte en række 

forsvarsmekanismer. Disse grundlæggende antagelser kan derfor være vanskelige at ændre, 

fordi de reelt forstærker kulturen og fordi de sjældent sættes til debat af sig selv.  

Antagelserne er også yderst vanskelige at afdække, og synliggøres delvist gennem reaktioner 

på udfordringer af antagelserne. Det kan ske ved større forandringer i organisationens 

værdigrundlag eller på artefaktniveau, hvis rammerne for arbejdet ændres radikalt.  

Som analytiker må man altså enten iagttage de grundlæggende antagelser i forandrings-

processer, måske gennem tolkninger af de ændringer, der sker i værdigrundlaget eller selv 

have indoptaget antagelserne ved selv at være medlem af gruppen.  

 

                                                 
55 Ibid s. 29 
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Ekstern tilpasning og intern integration 
 

Kulturen i en organisation eller en gruppe har ifølge Schein to formål: ekstern tilpasning og 

intern integration. Begge tilpasningsprocesser er særligt tydelige, når organisationer dannes, 

men de gør sig gældende i hele organisationens levetid. Den eksterne tilpasning sigter på at 

tilpasse organisationen til omgivelserne, således at den fortsat kan agere i dem. Den interne 

integration sigter der imod på at få organisationens egne indre processer til at passe ind i den 

nye tilstand og dermed overleve de nye krav. Ekstern tilpasning og intern integration er 

indbyrdes afhængige, idet ”omgivelserne sætter grænser for, hvad organisationen kan gøre, 

men inden for disse grænser er det ikke alle løsninger, som vil fungere lige godt”56

Netop fordi ledelse og kultur er så nært forbundne hos Schein, er det hos ham en 

ledelsesopgave, når der skal ske ændringer i organisationen og dermed i kulturen.  

 

Organisationskulturen udvikler sig i et samspil mellem interne og eksterne faktorer og disse 

faktorer påvirker gensidigt hinanden. Det hører til ledelsens opgaver at skabe en syntese af 

omgivelsernes krav: det tidligere omtalte krydspres, medarbejdernes forventninger og 

organisationens strategiske udvikling. Udover lederens centrale rolle og adfærd har faktorer 

som: den formelle organisationsstruktur, de anvendte bedømmelses- og belønningssystemer 

og personalepolitikken en afgørende betydning for organisationskulturen og dermed 

medarbejdernes adfærd. 

 

 

En analyse af gymnasiet på de tre niveauer. 
 

Når vi hævder, at enhver større forandring af den gymnasiale kultur er forbundet med 

voldsomme problemer, så antager vi, at der på det enkelte gymnasium er en selvstændig 

organisationskultur, men også at hele gymnasiet som institution har en fælles kultur.  

Der er i denne opgave ikke plads til en gennemgribende analyse af gymnasiets 

organisationskultur. Men vi vil i det følgende alligevel prøve at dokumentere, at gymnasiet 

historisk fremstår som en kollektivt og lighedsorienteret organisation præget af meget faste 

værdier og strukturer, der i meget høj grad kolliderer med de ønsker, der ligger i det krav om 
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samarbejde og indordning, som f.eks. gymnasiereformen og den løst koblede organisation er 

udtryk for.  

 

 

Artefaktanalyse af gymnasiet 
 

En egentlig analyse på artefaktniveau må først og fremmest forankres i kulturgenstandenes 

nuværende fremtrædelsesform, men må i nogen udstrækning også ses som konsekvenser af 

historisk betingede forandringer. Analysen kan her med fordel udvides til en undersøgelse af 

flere af de kulturpåvirkende faktorer, således som Bakka og Fivelsdal gør rede for57. Selvom 

”kulturen udvikles i et kompliceret samspil mellem interne og eksterne faktorer, som gensidigt 

påvirker hinanden” 58, kan en undersøgelse af omgivelsernes art (værdierne i samfundet og i 

tilknyttede organiserede grupper), virksomhedens type (her en læringsinstitution), 

virksomhedens egenart (historikken, størrelsen, ledelsesstilen) og medarbejdernes egenart 

(værdierne, holdninger, sprog, interesser, køn, alder, erfaringer mv) på artefaktniveau bidrage 

til at give et billede af gymnasiet, som en monumental, traditionsrig og regelstyret institution.  

 

Omgivelsernes art 

 

Gymnasiet har i de sidste 100 år været betragtet som den nødvendige uddannelse, hvis man 

ønskede at tage en videregående uddannelse. De høje faglige krav og gymnasiets status 

medførte helt frem til 1970’erne, at kun en beskeden del (op til 10%) af en ungdomsårgang 

valgte gymnasiet. 70’ernes og 80’ernes øgede krav om uddannelse øgede også tilgangen til 

gymnasiet, således at ca. 35% i dag vælger gymnasiet. Med sammenknytningen af HF-

uddannelsens ca. 14% tager altså ca. halvdelen af en ungdomsårgang en almen gymnasial 

uddannelse. Selvom de tekniske- og handelsuddannelserne midt i 90’erne fik gymnasial 

karakter har de ikke formået at ændre dette billede. Således står gymnasiet som en ubetinget 

succes.  

                                                                                                                                                                  
56 Ibid s. 93 
57 Bakka, J.F. og Fivelsdal, E: Organisationsteori, s. 126 f.f. 
58 Ibid s. 126 
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Virksomhedens type og egenart 

 

På trods af de tidligere omtalte reformer og deraf følgende nye bekendtgørelser fremstår det 

nuværende gymnasium med samme sigte, som det havde ved den helt store reform fra 1903, 

nemlig det studieforberedende og det alment dannende. Der er ganske vist indført en 

række nye fag og en større valgfrihed for den enkelte elev, men hovedindtrykket: at eleven 

gennem mødet med videnskabsfag, der konstituerer sig på universitetsniveau, både 

studieforberedes og dannes, er fastholdt. Ligeledes er adgangskravet til de videregående 

uddannelser også dybt forankret i gymnasiets fagrække og relateret til det faglige niveau. 

 

I forlængelse af fagrækken og videnskabstraditionen er kandidatgraden stadig forudsætningen 

for at kunne undervise i gymnasiet. Tanken om at man – i og med man en gang har fordybet 

sig i et stof og fremstillet det som et speciale – dermed også har erhvervet de faglige og 

videnskabsmetodiske kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne bestride hvervet som 

underviser, er en af grundpillerne i det gymnasiale system.  

 

I forlængelse af kandidatgraden ligger det standardiserede pædagogikum, som 

forudsætningen for fastansættelse. På artefaktniveau står det således klart, at gymnasielærere 

pr. definition opfylder ensartede betingelser for fastansættelse. 

 

Den stærke regelstyring og det centrale pædagogiske tilsyn, som afstikker rammerne gennem 

udformningen af bekendtgørelser og cirkulærer og som gennem pensumkontrollen, de centralt 

stillede opgaver, censurpålæggelsen, skolebesøgene, og alle de øvrige styringsredskaber, 

fremstår på en gang som garanten for uddannelsens ensartethed og for den det virkelige 

ansvarsfordelingsforhold: læreren som værende mest ansvarlig overfor ministeriet og 

fagbekendtgørelsen. 

 

Også selve skolebyggeriet har over hele landet fulgt samme mønster. Korridorskolerne med 

klasseværelserne på række dominerer sektoren. Hermed understøttes opfattelsen af en 

læringssituation, som består af en lærer, en klasse og et lokale. ”Bygningerne havde et 

monumentalt præg, blev opført i flere etager og var symmetrisk anlagt med et hævet 
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indgangsparti i midten, som førte ind til et centralt trappeanlæg eller aulaen. Arkitekturen var 

stadig et udtryk for et ordnet og stabilt samfund, ligesom undervisningen var det”59.  

Selvom 1970’erne bød på mange nye byggerier og selvom der skete en vis åbning af skolerne, 

er det stadig klasseværelserne med plads til 24-28 personer, som dominerer byggeriet. 

Indførelsen af særlige faglokaler, som kom med byggeprogrammet i 1971 ændrede ikke 

opfattelsen af gymnasielæreren som den selvstændigt praktiserende underviser med det 

personlige ansvar for, at klassen opfylder det fastsatte pensum. På alle gymnasier er indrettet 

et fællesrum som lærerværelse, mens rektor ofte er den eneste, der har eget kontor. Det 

understøtter opfattelsen af lærerne som en ligeværdig gruppe kun med rektor som direkte 

overordnet. 

 

De materialer, som anvendes til undervisningen, afspejler også en vis kontinuitet. Bogsæt 

anvendes af økonomiske grunde ofte i årevis. Det ses på bøgernes slidtage og måske i den 

trykte liste over, hvem der har anvendt bogen i hvilke år og af de noter, som andre elever 

måtte have skrevet i den. Når enkelteksemplarer går i stykker erstattes de og derved sker 

fornyelsen af bogbestanden i nogen grad ved, at det blot er de eksisterende titler, som erstattes 

af nyere eksemplarer.  

Nogle lærere underviser således ofte med det samme bogsæt eller lærerbogssystem, hvilket 

nemt kan opfattes som udtryk for en vis traditionalisme i undervisningen og dermed måske 

også i undervisningsformerne.  

 

Gymnasiets organisationsstruktur er stadig meget flad. Rektor ansætter og (i yderst sjældne 

tilfælde) afskediger personalet. Med decentraliseringen og ledelsesreformen i 1995 indførtes 

en souschef-funktion som ledende inspektor og et antal øvrige inspektorer i forhold til 

institutionens størrelse, som tilsammen skal udgøre et ledelsesteam. Men mange af de 

opgaver, som inspektorerne udfører er af administrativ art og kun i beskedent omfang af 

ledelsesmæssig karakter.  

 

 

 

                                                 
59 Skolebyggeri nu og i fremtiden, Uddannelsesstyrelsen 1998, s. 7 
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Medarbejdernes egenart 

 

Gymnasiet har i dag en særlig aldersfordeling i og med, at ca. 50% af lærerstanden er mellem 

50 og 60 år60. Det er en stor gruppe lærere, som har fulgtes ad i de sidste 20-30 på den enkelte 

institution og som gennem samtalerne på lærerværelset og måske faggruppemøder i den 

enkelte lærers hjem har lært hinanden at kende på tæt hold. Da mobiliteten i sektoren desuden 

er meget lille og da nyansættelser i sektoren har været beskeden i 80’erne og i 90’erne er 

denne store gruppe lærere et stærkt kulturbærende element i gymnasiesektoren. 

 

Lærerne har været betragtet som ligeværdige. De har alle en kandidateksamen, der består af et 

hovedfag og de fleste tilfælde et sidefag/bifag.  Det har givet sig udtryk i en 

anciennitetsbunden og dermed gennemsigtig og forudsigelig løn. Lærerne har samme 

forberedelsesfaktor til undervisningen, som dermed også betragtes som lige meget værd. 

1988 reformens indførelse af en række nye fag har medført en mindre ”fagkamp”. Der er i 

lærergruppen en klar opfattelse af, at videnskabsbaseret faglighed, metode og terminologi har 

en klar værdi i gymnasiet.  

 

Alt i alt må man på artefaktniveauet sige, at gymnasiet således fremstår som en institution 

med en lang historisk tradition, der har fastholdt sit sigte. Den er præget af en stor gruppe 

lærere, som har ensartet og ligeværdig uddannelsesbaggrund, der er fast forankret i en 

videnskabsteoretisk basis og som i mange år har undervist efter de samme metoder og med de 

samme bøger og i de samme lokaler. Sektoren fremstår desuden som stærkt regelstyret (om 

end der er stor frihed inden for reglerne) og traditionelt stærkt kontrolleret61. Den nationale 

ensartethed i afsluttende studentereksamen fremstår som vigtig i forhold til optagelseskrav på 

videregående uddannelser. På den baggrund står gymnasiet som institution som en noget tung 

og stærkt traditionsbunden organisation. Selvom der indadtil er sket en udvikling på det 

pædagogiske og fagdidaktiske område er uddannelsens mål og rammerne, hvori de opnås, i 

mange henseender uforandrede.  

                                                 
60Gymnasieskolernes Lærerforening 2001 
61 Tidligere havde Undervisningsministeriet et stærkt Centralt Pædagogisk Tilsyn, som gennem centralt stillede 
opgaver, skolebesøg, kontrol af pensumindberetninger, styring af pædagogikum, konsulentbistand, 
efteruddannelse og en censorinstitution var meget tæt på undervisningen og den enkelte lærers kompetencer og 
arbejde. Det er nu noget svækket, men der fastholdes til stadighed en illusion om studentereksamens ensartethed 
på den nævnte baggrund. 
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Værdierne62

Uanset det tiltagende ”krydspres” er der i gymnasiet en stærk selvforståelse i retning af at 

være en eliteuddannelse, som giver direkte adgang til de videregående uddannelser. Den store 

gennemførelsesprocent, som det almene gymnasiums studenter har på disse videregående 

uddannelser bekræfter indtrykket af, at en studentereksamen er en nødvendig og sikker vej til 

samfundets elite. Det forstærker i udpræget grad lærergruppens opfattelse af, at 

studentereksamen bibringer den enkelte elev nogle universielle værdier, som er gangbare selv 

i et samfund i forandring. 

 

Der er for den enkelte lærer en værdi i at bestræbe sig på faglighed og fordybelse i sin 

undervisning. Det opfattes som en ufravigelig betingelse for, at en elev kan nå ind til fagets 

sandhed. Der kan endda spores en tendens til, at den enkelte lærer føler forpligtelsen på 

fagbilaget større end på hovedbekendtgørelsen. 

 

Værdien af den faglige fordybelse er fremhævet med stadigt stærkere røst eftersom elevernes 

indgangsniveau øjensynlig er ændret og antallet af fag er øget, hvilket har reduceret antallet af 

timer til en række fag. 

 

Den enkelte lærers metodefrihed og selvansvar i forhold til undervisningens mål og indhold 

har også overladt det til den enkelte lærer at tilrettelægge arbejdet, som han (og i et vist 

omfang: eleverne) ønsker. Bekendtgørelsernes indholdskrav og lærernes metodefrihed gør 

læreren til klasserummets egen leder – uafhængig af rektors og øvrige inspektorers 

indflydelse.  

 

Der har fra fagforeningsside og fra lærerside altid været en stærk samhørighed og solidaritet. 

Ingen har foreslået ændringer (heller ikke ledelsen), som har kunnet give 

beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Selv mindre ændringer i fagrækken og/eller timetallet 

har man afstået fra, hvis det har haft indflydelse på den enkeltes arbejdsvilkår. ”Udvikling” i 

                                                 
62 Med artefaktanalysen af ”medarbejdernes egenart” kan man også aflæse nogle af de mere ubevidste værdisæt 
og normer, som konstitueres i gymnasiet. Der ligger i denne del af analysen en risiko for en vis sammenblanding 
af værdier, der manifesterer sig på artefaktniveauet såvel som på niveauet med de grundlæggende antagelser. For 
analysens konklusioner er det imidlertid af mindre betydning. 
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betydningen ”ændring af eksisterende struktur og organisering” har således haft vanskelige 

vilkår i organisationen, hvad Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser 

også har vist.  

 

Den flade struktur mindsker muligheden for reelle karriereforløb. Inspektorater har i 

overvejende grad administrativ karakter og betragtes i nogle tilfælde som åndehuller fra 

undervisning og i endnu færre tilfælde som reelle karrieremuligheder. Der er således ikke 

nogen intern konkurrence for at opnå særlige fordele eller hierarkiske placeringer.  

Gymnasielærerne føler sig således i meget stærk grad som værende ”i samme båd”. De agerer 

i de samme rammer og rum og arbejder for samme mål, med ligeværdige midler og med 

samme løn. Som sådan fremstår gruppen som homogen. Det gælder på det enkelte 

gymnasium, men det gælder for så vidt også i hele den almengymnasiale sektor.  

 
Grundlæggende antagelser 
 

Undervisningen opfattes af de fleste gymnasielærere som et meget personligt anliggende. Der 

er ingen rigtige svar på ”optimal læring”, men værdien af faglighed og processen, der følger 

af arbejdet med faglig fordybelse fremstår blandt gymnasielærerne som ufravigelig betingelse, 

hvis de faglige mål skal nås. Uddannelsessystemets opbygning og en indlejret taksonomi 

fremstår som en indiskutabel forudsætning. 

 

De seneste års debat om folkeskolens rolle og elevernes indgangsforudsætninger har 

accentueret gymnasiesektorens krav om veldefinerede faglige og personlige forudsætninger 

for optagelse i gymnasiet. Mange gymnasielærere har følt sig berettigede til at beklage sig 

over elevernes manglede forudsætninger (et krav om ekstern tilpasning) i deres fag og givet 

udtryk for deres frustrationer over ikke at kunne nå pensum og de faglige krav (intern 

integration) og dermed understøttet den grundlæggende antagelse af faglighedens værdi og 

dermed også bekræftet det kulturelle element, der ligger i det gymnasiale lærerfællesskab. 

 

Der er i lærergruppen desuden en klar fornemmelse af, at fagligheden både har en 

naturvidenskabelig og humanistisk-samfundsvidenskabelig indgangsvinkel. Denne opfattelse 

understøttes af gymnasiets traditionelle opdeling i sproglig og naturvidenskabelige linier 
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(grene), hvor det anses for vigtigt, at hver linie har elementer i sig fra den anden (ønsket om 

bred dannelse).  

 

Klasseværelset er forum for lærerens selvudfoldelse og faglige formidling og nødvendig for 

elevernes mulighed for at opfylde kravene til eksamen. Lærerens metodefrihed understøtter 

opfattelsen af en vis ret til individualisme i forhold til undervisningens mål. Modstanden som 

har kunnet spores i visse lærergrupper mod Undervisningsministeriets forsøgsønsker 

(tværfaglighed og særlige arbejdsformer) kan ses som udtryk for, at de opfattes som anslag 

mod denne individuelle frihed. 

 

Opfattelsen af gymnasielærerne som ligeværdige medlemmer af samme stand, som arbejder 

under samme vilkår er understøttet af artefakter som PR-møder, GL møder, lønskalaer mv. 

Gymnasielærerne får derved nemt status af subkultur i hele organisationen, som også tæller en 

anden subkultur som administration med sekretærer, ledelse, pedeller og kantine. Lærerne 

agerer i den forstand som en konsensussøgende gruppe, hvor den enkelte lærer meget nødigt 

bringer sig i en ledelsesposition i forhold til kollegerne. Dette manifesterer sig helt ned i de 

enkelte faggrupper, hvor faggruppeformanden ikke har nogen ledelsesmæssig status, som det 

for eksempel er tilfældet i det britiske skolesystem med begrebet “head of department”.  

 

De grundlæggende antagelser synes således alt i alt at lejre sig omkring størrelser som faglig 

identitet, personlig selvudfoldelse og metodefrihed, formidling af almendannelse og traderet 

viden, tilhørsforhold til en akademisk kreds af ligestillede. Man kan sige, at antagelserne dels 

pointerer en individposition, hvor status, suverænitet og udfoldelsesrum er markører og 

understreger et individuelt drive. Dels peger på en gruppeposition, hvis indre balance ligger i 

en anti-hierakisk opfattelse med stærke ensliggørende bånd, der kan virke begrænsende på 

positionering og avancement.  

 

Man således også sige, at antagelserne – for så vidt de overhovedet hænger sammen – beror 

på en balancering af dette ovennævnte paradoks.   
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Kulturanalyse af gymnasiet - en sammenfatning 
 

Ud fra en kulturanalyse baseret på primært Scheins begreber om kulturer i organisationer er 

det i det foregående blevet fremhævet, at det almene gymnasium som organisation fremstår 

som en enhedskultur, der i høj grad er betinget af en fælles uddannelsesbaggrund hos 

medlemmerne af organisationen. Der er en mulighed for at identificere sig via faget og 

fagligheden, som i høj grad er en afspejling af videnskabsfaget. På det mere affektive niveau 

kan man tale om en udbredt kærlighed til faget, som vi vil påstå har holdt sig hos den enkelte 

lærer over en lang årrække. 

 

For mange er der tale om en fælles ansættelseshistorie, som bunder i eksplosionen i tilgangen 

til gymnasiet fra begyndelsen af 1970’erne og fremefter, hvor en stor del af de nuværende 

gymnasier blev bygget. Således er der tale om en fælles alders- og erfaringsprofil for langt 

størstedelen af de ansatte i det almene gymnasium,  nemlig aldersgruppen på 50-60 år. 

 

Der har været tale om en konsensus om overordnede pædagogiske mål med gymnasieud-

dannelsen, som måske udspringer af samme pædagogiske grundholdninger. Ved dette forstås 

en fælles måde at opfatte fagenes indholdsside på og en ensartet vægtning af fagenes 

forskellige genstandsområder, som går ud over det bekendtgørelsesfastsatte, men som ikke 

nødvendigvis resulterer i en udmøntning i den samme pædagogiske praksis. Derfor er der/ har 

der været en fælles holdning til gymnasiets udviklingsperspektiver og en villighed til at indgå 

konstruktivt i udviklingen. 

 

Der har været en konstruktion af fælles forståelse af kulturen, som også har været synlig ved 

introduktionen af nye kolleger, primært gennem det tidligere pædagogikum, og der har i 

Scheinsk forstand været en etablering af artefakter, værdier og symboler, samt nogle 

grundlæggende antagelser, som udsprang af uddannelsestraditionen og stabiliteten, og som 

alle var enige i. Organisationen havde som sådan opnået en stor grad af selvforståelse over for 

det omgivende samfund. Og det er altså et af de områder, hvor der fra centralt hold penetreres 

mod et nyt kulturparadigme med indførelsen af uddannelsesstillingerne. 

 

I det foregående er der gjort rede for de ydre ændringer, som har påvirket det almene 

gymnasium som organisation. Der er blevet nævnt tre ændringer, som tidsmæssigt er 
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sammenfaldende i 1999: bekendtgørelsen, introduktionen af en ny overenskomst, vedtagelsen 

af Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser - alt sammen pres udefra, som 

organisationen har skullet forholde sig til med henblik på en intern tilpasning. Imidlertid har 

presset ikke i nævneværdig grad påvirket gymnasiekulturen, hvorfor der heller ikke har 

kunnet registreres nævneværdige organisatoriske forandringer på de enkelte institutioner. 

 

Meget – og måske for meget – har været overladt til den enkelte skole og dens ledelse i den 

forandringsproces, som har været ventet af Undervisningsministeriet. I et hæfte om 

udviklingsarbejderne i gymnasiet i 2002-2003 skriver Uddannelsessstyrelsen: 

 

“I et tematiseret udviklingsprojekt kan man på den enkelte skole udarbejde en samlet  

beskrivelse af udviklingsarbejder og forsøg med samme karakter inden for et eller flere af 

indsatsområderne i Udviklingsprogrammet. På denne måde ønsker Uddannelsesstyrelsen at 

fremme en proces på de enkelte skoler, hvor de forskellige initiativer tænkes sammen til en 

overordnet strategi for udviklingen på skolen.” 63

 

Det må siges at være meget forskelligt, der er kommet ud af denne opfordring og det er ikke 

de gymnasiale forsøg på de enkelte gymnasier, der har været eksemplet for den kommende 

reform.  

 

Man kan med andre ord sige, at Udviklingsprogrammet kun i mindre grad har formået at 

rokke afgørende ved den gymnasiale kultur og dermed ved forudsætningerne for at ændre 

undervisningens rammer og indhold på en sådan måde, at det gymnasiet som organisation og 

kultur i højere grad end nu bliver i stand til at registrere og agere i forhold til de krav og 

forventninger som måtte kunne læses ud af Udviklingsprogrammet.  

 

Debatten om fagene, deres indhold, og frem for alt debatten om sammenhæng i det 

gymnasiale forløb, den øgede fokus på kompetencer bl.a. gennem indførelse af nye 

arbejdsformer har imidlertid bragt diskursen ind på lærerværelserne og dermed skabt den 

første spæde grobund for forandring. 

 
                                                 

63 Udviklingsarbejde og forsøg i de gymnasiale uddannelser 2002/2003 - rammer og procedurer; 
Uddannelesstyrelsen, september 2001, s. 11. 
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3. Hvad står tilbage? 
 

På baggrund af vores analyse af krydspresset og af gymnasiekulturen kan vi udlæse en 

kæde af sammenhænge: En international makrokulturel uddannelsesdiskurs har 

aflejret sig nationalt som et krydspres lagt på gymnasiet som institution af en række 

primærinteressenter: aftagerne (erhvervslivet og universiteterne), 

Undervisningsministeriet, Amterne, Gymnasieskolernes Lærerforening og 

elevorganisationerne. 

Det har ført til de omtalte ministerielle udspil, hvis væsentligste tendenser i det 

efterfølgende udlæses og i de efterfølgende teoriafsnit holdes op mod gymnasiets 

nuværende organisation.  
 

Som det er fremgået af gennemgangen peger de forskellige udspil, med forskellige 

vægtninger, på et samlet fremtidigt felt, hvor den ledelsesmæssige indsats skal skærpes. 

Bortset fra Værdier i virkeligheden, der er mere snæver i sit ærinde, indeholder såvel 

Udviklingsprogrammet, Det Virtuelle Gymnasium, Pædagogikumordningen og reformaftalen 

en lang række fællestræk. Nævnt i summarisk og uargumenteret form kunne en oplistning af 

disse fællestræk se således ud: 

 

• lærersamarbejde i forskellige former (sammenhængende forløb, projektgrupper, 

lærerteams, kollegialt samarbejde, fagsamarbejde m.v.)  

• nye ansvarsformer (uddelegering af ledelseskompetence, organisatorisk  ansvar)  

• kompetence- og medarbejderudvikling (et nyt medarbejderbegreb, differentierede 

lærerroller, efteruddannelse) 

• virtualitet (netbaserede forløb, elektronisk informationsstruktur) 

• institutionens performance, selvstændige profil og omstillingsevne (valg af 

fagsammensætninger, brugerorientering, organisatorisk videndeling)   

• omverdensfølsomhed og det kulturelle beredskab (det evige krydspres, organisatorisk 

vilje og evne til løbende forandringer) 
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• værdi- og holdningsbearbejdelse (både i relation til elever og omverden, skolens 

disciplinære grænseflader, kodeks for social adfærd og ”forhold til verden”) 

• ledelsesudvikling (teamledelse hvor rektorale områder er outsourcet, strategisk 

ledelse, udvikling af ledelsesinformation, tættere personalekontakt) 

 

Alt dette peger på en og samme tid på en organisation, der består af en række autonome og 

specialiserede medarbejdergrupper – en løst koblet organisation – og en organisation, som 

samtidig skal markere sig som hel organisation med et sammenhængende sæt af ydelser, 

kompetencer og standarder. En organisation som i forhold til tidligere skal være mere i stand 

til at reagere på omverdenens krav. En helt speciel uddannelsesinstitution, der alligevel er 

mage til alle de andre. En organisation, der består af mange organisationer. En særdeles 

modsigelsesfyldt organisation. En løs og en fast organisation 

 

 

4. Teori 
 
Indledning til teoriafsnittet 
 

Vi vil i de følgende kapitler redegøre for det teoretiske bagtæppe for begrebet løse 

koblinger, og vi vil igennem denne udredning, kvalificere vores forståelse af den 

gymnasiale organisation. På denne baggrund vender vi tilbage til de oplistede punkter 

i en perspektiverende diskussion, hvor vi,  i mødestedet mellem teori og den 

gymnasiale organisatoriske og ledelsesmæssige hverdag, vil pege på de krav, 

problemer og muligheder gymnasieledelserne har for at håndtere fremtidens 

gymnasium, som det tegner sig i reformaftalen og diskussionen op til den.   

  

Teorier om løst koblede systemer og nyere institutionel teori er vokset frem i løbet af de sidste  

ca. 20 – 25 år og  ligger i klar forlængelse af hinanden – løst koblet om man vil eller integreret 

i et fælles teoretisk felt. 
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I takt med en hastig teknologisk udvikling (højere grad af automatisering, billigere 

produktionsmidler, hurtigere kommunikation, bredere netværk, hurtigere og billigere 

transport) er kravene til virksomhederne også vokset. Især stilles der krav om, at 

virksomhederne skal kunne omstille sig til nye produktionsvilkår og nye markedsvilkår med 

meget kort varsel.  

 

Den lidt stive bureaukratiske, stærkt produktionsopdelte og stærkt styrede organisation har 

fået stadigt vanskeligere vilkår og flere og flere organisationer har indrettet sig mere og mere 

fleksibelt i forhold til skiftende vilkår og omgivelser. Det har naturligvis påvirket det private 

marked, men det er også i udstrakt grad trængt ind i den offentlige sektor, som efterhånden er 

kommet til at virke på almindelige markedsvilkår. 

 

Det har ført til udviklingen af et teorifelt, som i dag går under betegnelsen ”Ny institutionel 

teori”. Denne teori har udvidet organisationsbegrebet til at omfatte organisationer, som er 

meget åbne og flydende i forhold til en organisationskerne: en produktion, en fælles identitet 

og en række mere eller mindre faste forbindelser mellem organisationens enkelte dele 

(komponenter). I denne teoriudvikling, som således dækker over et bredt spektrum af 

koblinger mellem organisationens enkelt elementer tales om mere eller mindre ”løse 

koblinger”. 

 

I dette kapitel indkredser vi spørgsmålet og svaret på: ”Hvad er en ”løst koblet” 

organisation”? Vi har valgt at lægge særlig vægt på to forskeres bidrag til denne 

teoriudvikling, nemlig Richard W. Scott, som hører til blandt de første, som formulerer en 

teori om åbne systemer og Karl E. Weick som bl.a. sammen med Orton og John W. Meyer 

nok er den, der mest tydeligt har samlet og beskrevet teorien om den løst koblede 

organisation.  

 

Når vi har indkredset karakteristika ved den løst koblede organisation sætter vi den i 

perspektiv i forhold til andre organisationsformer. Danskeren Finn Borum har på visse 

punkter systematiseret dette organisationsperspektiv mellem koblingstætheden i 

organisationer. Her placerer vi den løst koblede organisation i forhold til disse yderpunkter: 
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den tæt koblede organisation og den dekoblede organisation. Hertil anvender vi også tanker 

tænkt af Ralph D. Stacy. 

Eftersom der på nogle områder er sammenfald mellem den løst koblede organisationsform og 

projektorganisationen, forsøger vi desuden med udgangspunkt i Christensen og Kreiner at 

placere disse to former i forhold til hinanden. 

 

Den store styrke ved den løst koblede organisation er dens ”omverdensfølsomhed”64. Det 

skyldes i høj grad, at dette organisationsperspektiv er mere åbent over for omgivelserne end 

andre, og den nyere institutionelle teori tager oftest afsæt i dette perspektiv på organisationen, 

således som den er konstitueret af de institutionelle omgivelser. Den løst koblede 

organisationsform emergerer eller vælges bevidst ofte, fordi organisationen er tæt koblet til 

disse omgivelser og fordi den løst koblede organisation bedst adapterer denne omverdens 

udfordringer. 

  

Vi har her valgt at lægge vægt på flere forskeres bidrag til teoriudviklingen omkring nyere 

institutionel teori i en stadig mere kompleks omverden, der starter i slutningen af 1970-erne 

med John Meyer, og  udvikles af denne i samarbejde med W. Richard Scott. 

 

Vi inddrager også her aktuelle danske organisationsteoretiske udgivelser, hvor teorier om løst 

koblede organisationer i organisatorisk perspektiv spiller en central rolle og placerer den løst 

koblede organisation i et bredere organisatorisk perspektiv. 

 

En løst koblet organisationsform, hvor de enkelte komponenter selvstændigt reagerer tættere 

på skiftende omgivelser kræver en helt ny form for ledelse. Der er os bekendt ikke udviklet 

nogen særlig og speciel teori om ledelse i den løst koblede organisation, men vi støtter os her 

på enkeltbidrag fra den føromtalte kreds af teoretikere og på egne deducerende vurderinger. 

 

Endelig indeholder kapitlet nogle overvejelser over behovet for implementering af et løst 

koblet organisationsperspektiv i skolesystemet i almindelighed og i gymnasiet i særdeleshed. 

Her støtter vi os til iagttagelser gjort af Andy Hargreaves. 

 

                                                 
64 Se denne afhandling s. 9, note 3 
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Nogle udgangspunkter  
 

Karl E. Weick har siden slutningen af 1970-erne været en af de førende teoriudviklere og har 

løbende udviklet sit teorikompleks – dels ved sammenfatninger og opsamlinger af 

teorikompleksets forskellige aspekter og forskellige teoretikeres bidrag, dels ved nyudvikling 

af mere nuancerede perspektiver og ledelses- og udvekslingsaspekter. 

Weick har således udviklet konsistente beskrivelser af det løst koblede organisatoriske 

teorikompleks. 

 

Richard W. Scott har i samme omfang som Karl E. Weick været en af de førende 

teoriudviklere i hele perioden og fra starten førende i arbejdet med at udvikle 

organisationsperspektivet, så det også rummer den løst koblede organisation. Senere har han 

sammen med John W. Meyer været med i den tidlige teoriudvikling omkring nyere 

institutionel teori. 

Disse to spor har han siden integreret i den løbende teoriudvikling. 

 

Teorierne om løse koblinger tager afsæt i et perspektiv på organisationen, der tager højde for 

organisationens funktion som et rationelt svar på en uforudsigelig opgave og proces. 

Fokus er ikke i så høj grad på selve organisationens strukturer, men på hvordan disse rent 

faktisk fungerer – det er processer og handlinger, der beskrives. 

Dette udvikler vi i teoriafsnittet. 

 

 

Hvad er en organisation? 
 

Ifølge Richard W. Scott konstitueres en organisation af følgende komponenter: Social 

struktur, deltagere, teknologi og mål65.  

 

Den sociale struktur består af den normative struktur, som indeholder de til enhver tid 

herskende værdier, normer og regler i organisationen. Den adfærdsmæssige struktur består af 

                                                 
65 Scott, R.W.: Organizations s. 16 ff 
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typiske eller karakteristiske handlinger, som afspejler organisationens konsistens og konstans. 

Alle sociale grupper i en organisation kendetegnes af disse to komponenter, og den sociale 

struktur kan endvidere enten være formel (sociale positioner og relationer meget velbeskrevne 

og specificerede) eller informel, hvor relationer skifter med person og situation. Scotts 

definition her af den sociale struktur ligger, om end han ikke bruger ordet ”kultur”, meget tæt 

op ad alle de elementer, som hos Schein66 konstituerer organisationens kulturelle elementer 

(artefakter, værdier og grundlæggende antagelser).  

 

Organisatoriske deltagere er de, som leverer bidrag til organisationen. Den samme person 

kan således være deltager i- og bidragsyder til- mange organisationer. Teknologi retter sig 

mod hvilken type arbejde, der er tale om, hvor energien kommer fra og hvilke mekanismer, 

der transformerer input til output. Begrebet har således både bløde og processuelle- og hårde 

og materielle sider.  

 

Mål er naturligvis stærkt afgørende og kontroversielt og dækker bredt over hvad Scott kalder 

”conceptions of desired ends”, altså alle de mål og delmål organisationen måtte have.  

Ud over eller rundt om disse komponenter kommer så omgivelserne, med hvilke 

organisationen står i utallige forhold.   

 

 

Rationelle systemer – målspecifikation og formalisering 
 

Scott anlægger tre synsmåder på organisationer, som i hans gennemgang synes at være 

kronologisk/historisk samtidig med, at han dog understreger, at alle tre organisationstyper 

sameksisterer. Den første er rationelle organisationer.  

 

I selve sproget viser rationelle organisationer deres særpræg. Ord som information, 

effektivitet, optimering, implementering, design, autoritet, regler, direktiver og koordination 

peger på de definitoriske begreber, som rammesætter den rationelle organisation. Det ene 

definitoriske begreb er, at organisationen er målsættende. ”Goals are conceptions of desired 

                                                 
66 Schein, E. H.: Organisationskultur og ledelse 
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ends”.67 Den rationelle organisation lever og overlever ved at vælge mellem forskellige 

alternativer, og valg af mål formgiver så at sige organisationen. Mål peger på hvilke opgaver, 

der foreligger, hvilken slags personale der skal ansættes, og hvordan ressourcerne skal 

fordeles. Organisationer kan have stærke eller svage mål, og de der hører til sidstnævnte kan 

alligevel have underliggende tydelige mål. Scott nævner uddannelsesinstitutioner, hvor man 

kan se flertydige og diskuterbare overordnede målsætninger, medens der eksisterer stærke og 

entydige mål på lavere niveau – på det enkelte fakultet eller i det enkelte fag.  

 

Det andet definitoriske begreb er formalisering (formalization). Formalisering skal overordnet 

ses som et forsøg på at få adfærden standardiseret og reguleret og derved gjort den mere 

forudsigelig. Formaliseringen skal ses som et instrument, der kan reguleres for at forøge og 

forbedre performance. I og med at formaliseringen regulerer adfærd, (rolle)forventninger og 

arbejdsgange reduceres den organisatoriske spænding, der kan opstå i forbindelse med 

magtkampe, karrierekonflikter osv. Den virker også positivt i forhold til back-up- og 

erstatningssituationer og kan for så vidt ses som et forsøg på at opnå organisatorisk 

udødelighed68.  

 

Så opsummerende kan man sige, at rationelle systemer er kollektivt orienterede systemer 

rettet mod gennemførelsen af specifikke mål. Systemet er formaliseret, regelstyret og er 

kendetegnet ved bevidste, målrettede handlinger. 

 

 

Naturlige systemer 
 

Tankesættet bag naturlige systemer siger helt overordnet, at organisationer først og fremmest 

er grupper, kollektiver; om de er målsøgende er mindre væsentligt. Tænkningen anerkender 

for så vidt eksistensen af de begreber, der ligger til grund for den rationelle organisation, men 

lægger den afgørende vægt på karakteristika, som organisationer deler med andre sociale 

grupper. Optikken lægges tre steder. 

 

                                                 
67 Scott, R.W.: Organizations s. 30 
68 Ibid s. 33 
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Målkompleksitet er et kendetegn – eller en synsmåde – der grunder sig på to forhold. For det 

første vil en organisations overordnede og officielle mål altid sameksistere med underliggende 

og adfærdsregulrende mål for organisationens deltagere. For det andet vil en organisation 

altid, nærmest pr. definition, udover sine output goals have nogle support- eller maintenance 

goals69 : mål, der er til for at opretholde organisationens liv, dens stofskifte så at sige. At sikre 

organisationens eksistens er noget meget centralt for tænkningen, der taler om organisationen 

som mål for organisationen, at dens overlevelsesinstinkt bliver den egentlige ledetråd. Også 

det er der to forklaringer på: Den første peger på, at organisationer er sociale systemer, der har 

nogle basale behov for at overleve. Det kan være både på individ- og kollektivt niveau, hvor 

organisationstilhørsforholdet giver magt, prestige, indhold eller morskab i tilværelsen. Et 

eksempel er politiske partier, der i løbet af deres levetid glider af på radikaliteten for at sikre 

fortsat eksistens, magt og indflydelse. Den anden forklaring flytter den rationelle optik fra 

beslutning som et mål til implementering som mål. Derved skabes en mere irrationel 

beslutningsproces som kreerer bedre resultater. 

 

Formelle strukturer eksisterer, men eroderes, suppleres og transformeres ved dannelsen af 

informelle strukturer. Disse svarer til de personlige, situationsafhængige interaktioner. 

Medarbejderne tager historier, dagsordener, værdier m.v. med sig ind i organisationen. Det er 

vigtigt at understrege, at informelle strukturer er strukturerende og i den forstand stabile: 

”Participants within formal organizations generate informal norms and behavior patterns: 

status and power systems, communication networks, sociometric structures, and working 

arrangements”70  

 

Den tredje optik er, hvad Scott kalder for funktionel analyse. Tænkningen her går ud på at 

understrege, at organisationens dele, den måde den er udformet på, de strukturelle 

karakteristika, der nu knytter sig til den, er et resultat af de behov, organisationen støder 

på.”Showing that a given structure meets a functional need constitutes a functional 

”explanation” for that structure”71

 

                                                 
69 Ibid s. 52 
70 Ibid s. 54 
71 Ibid s. 54 
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Blandt mange relaterede rationelle tænkeformer eller skoler er der to, som kan være relevante  

at trække ud: 

Elton Mayo og Human Relation School betoner, at den enkelte ansatte ikke agerer som en 

rationel og økonomisk aktør, men som”.. complex beings with multiple motives and values, 

they are driven as much by feeling and sentiment as by facts and interests, and they do not 

behave as individual isolated actors but as members of social groups exhibiting commitments 

and loyalities stronger than than their individual self-interests”72 Ud af dette springer en 

interesse for den måde ledelsen agerer på i forhold til medarbejderne primært for at påvirke 

adfærd og motivation hos den enkelte medarbejder. Douglas McGregor X- og Yteorier 

sammenfatter og kodifiserer mange af opfattelserne, og pointen er, at menneskeopfattelsen 

determinerer de organisatoriske strukturer. Human Relation skolen var meget interesseret i 

den positive relation mellem tilfredshed og produktivitet. Man lagde vægt på lydhørhed over 

for de ansattes behov og problemer, på ny ledertræning og på at gøre op med den fastlåste 

funktionelle specialisering fra den rationelle skole. Jobberigelse og jobrotation kom f.eks. på 

banen. 

 

Talcott Parson´s Social System. Parson er kendt for AGIL modellen: Adoptation (at få 

tilvejebragt ressourcer), Goal attainment (at sætte og implementere mål), Integration (at 

opretholde sammenhæng og koordination) and Latency (at skabe, bevare og flytte systemets 

kultur og værdier): Modellen beskriver fire basic functions, som alle sociale systemer må 

være i stand til at håndtere for at kunne overleve. Vi vil ikke gå yderligere ind tænkningens 

nuancer, fordele og problemer, hvoraf der i følge Scott er en del.   

 

Opsummerende siger Scott, at hvor de rationelle systemer fokuserer på de normative 

strukturer i organisationerne, interesserer de naturlige systemer sig for de adfærdsmæssige 

strukturer. 

 
 

Organisationer som åbne systemer 
 

Tænkningen omkring de åbne systemer opstod efter 2. verdenskrig og var inspireret af 

cybernetiske systemer og informationsteorier. Hovedtanken er, at systemer – i videste 

                                                 
72 Ibid s. 58 
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forstand – er kendetegnet ved samlinger eller kombinationer af dele, hvis relationer gør dem 

forbundne og afhængige af hinanden. Men systemer er meget forskellige. Går man fra 

mekaniske over organiske til sociale systemer bliver de mere komplekse og varierede. I det 

mekaniske system er afhængigheden mellem delene meget udtalt og relationerne meget 

fastlagte. I organiske systemer er den indre afhængighed mindre og relationerne mere 

fleksible. I sociale systemer som grupper og organisationer er forbindelserne mellem 

enkeltdelene relativt løse – der er tale om løst koblede systemer73. Dette udgangspunkt bygges 

op af Bouldings 9-trins klassifikationsskema, med eksempler fra de simpleste og lavest 

stående systemer til de mest komplekse. De kommenteres således: ”From levels 1 to 8, 

systems become progressively more complex, more loosely coupled, more dependent on 

information flows, more capable of self-maintenence and renewal, more able to grow and 

change, and more open to the environment”74. Scott peger så på fire synsmåder: 

 

Organisationer som cybernetisk system. Tankegangen er for så vidt enkel. Grundlæggende er 

der tale om et mekanisk system, f.eks. et varmesystem med en opvarmningsenhed 

(produktion) en termostat (information om til eller fra) nogle omgivelser i form af temperatur, 

der melder tilbage til termostaten. Hvis dette enkle system foldes ud ses en organisation med 

kontrol, programmer, produktion, feedback, policy, omverden og omverdens feedback. Denne 

feed-back kaldes også enkelt- og dobbeltloop læring og hele systemet hænger således meget 

mere sammen med omgivelserne og består af langt flere og komplekse informationsstrømme 

end den rationelle organisation. 

 

Organisationer som løst koblede systemer betyder, at systemet ikke nødvendigvis hænger 

sammen: ”The normative structure of an organization is only loosely coupled with its 

behavioral structure. Rules does not always goven actions”75  Begrebet ”løse koblinger” går 

på mange ledder på organisatorisk- , afdelings- og på personniveau. 

 

Organisationer som åbne systemer. Åbne systemer er i stand til selvopretholdelse (self-

maintenence) på baggrund af gennemstrømningen af ressourcer fra omverdenen. Det rejser 

spørgsmålet om grænsedragning. Scott peger f.eks. på uddannelsesinstitutionerne. Hører 

                                                 
73 Ibid s. 77 
74 Ibid s. 78 
75 Ibid s. 82 
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studenterne med til universitetet – også i ferierne? Grænsedragningerne og problemerne 

omkring dem søges løst ved entropibegrebet. I følger termodynamikkens 2. lov går systemer 

mod stigende entropi (=energi som ikke kan omsættes i arbejde). Netop åbne systemer, som 

kan hente energi fra omgivelserne kan opnå negativ entropi eller som Scott skriver 

negentropy. Forskellen mellem biologiske og sociale systemer er, at de biologiske gennem 

evolution over tid ændrer sig, medens de sociale over meget korte tidshorisonter kan ændre 

fuldstændig karakter. Pointen er, at åbne systemer netop er åbne; de indoptager omgivelserne 

og opbygger kompleksitet, så de hele tiden tilpasser sig vekslende krav fra omverden. Scott 

refererer the law of limited variety:” A system will exhibit no more variety than the variety to 

which it has been exposed in its environment”76  

 

Organisationer som hierakiske systemer. Komplekse systemer bliver generelt hierarkiske, ikke 

i traditionel forstand, men i relation til grupperinger og niveauer. Der er det specielle med de 

løst koblede organisationer, at forbindelserne og samhørigheden/afhængigheden i en 

systemkomponent synes at være tættere og større end dem mellem systemkomponenterne. I 

dette korte afsnit omtales units – komponenter – der fungerer uafhængigt af ledelse, men med 

forbindelser på kryds og tværs.  

 

Blandt interessante tænkemåder eller skoler vil vi nøjes med at trække en enkelt frem: 

 

Kontingens teorien pointerer, at der ikke findes én rigtig organisationsform, at alle ikke er lige 

rigtige og at den bedste aflæses i omgivelserne, eller rettere i den måde organisationen 

afhænger (are contingent on)  af omverdenens konditioner. Lawrence og Lorch77 

argumenterer for, at jo mere differentieret omverden er, jo mere differentieret må systemets 

subsystemer være. Videre: Jo mere differentieret subsystemerne er, desto større sandsynlighed 

eller fare er der for konflikt mellem organisationens deltagere.  Derfor foreslås – lidt 

skematisk måske – at subunits: ”should be suited to the specific environment to witch it 

relates, and the differentiation and mode of integration characterizing the larger organization 

should be suited to the overall environment within witch the organization must operate” 78

 

                                                 
76 Ibid s. 85 
77 Ibid s. 89 
78 Ibid s. 90 
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Opsummerende peger Scott på, at med de åbne systemers opkomst skifter fokus fra struktur 

til proces, organisationernes grænser bliver flydende, forbindelserne mellem subsystemerne 

løsnes og organisationerne selv skifter karakter, ændres løbende for at modsvare 

omgivelsernes krav.      

 

 

Karl E. Weicks beskrivelse af den løst koblede organisation: 
 

Karl E. Weick er den, som måske mest indgående har arbejdet sig frem mod en konsistent 

beskrivelse af den løst koblede organisation. I en artikel som er skrevet allerede i 198279 tager 

han udgangspunkt i bevægelsen og udviklingen væk fra de rationelle organisationer mod de 

naturlige og især åbne systemer. Han indkredser kort de vigtigste kendetegn ved de rationelle 

organisationer – målfokuseringen, strukturens entydighed over individet, kontrollen – og slår 

fast, at forandringer i sådanne organisationer er et spørgsmål om, at tilstrækkelig mange 

beslutningstagere enes om mål og teknologi. De åbne systemer, derimod, er kendetegnet ved 

opmærksomheden på kompleksiteten hos den individuelle ”komponent” – såvel gruppe som 

enkeltperson – de løse forbindelser mellem dem og deres evne til at agere i forhold til 

omverden. Det får også konsekvenser for organisationens grænser, der bliver amorfe – og alt 

dette gør ledelsen, og især forandringsledelsen, til et problem. Og det er dét, der er Weicks 

undersøgelsesprojektet.  

 

Weick fortsætter med at fastslå, at et system er ”a set of interacting units with relations 

among them”  og skriver dermed, at der eksisterer løse koblinger mellem komponenter, hvis 

A påvirker B pludseligt (i stedet for kontinuerligt) lejlighedsvis (i stedet for konstant) 

negligibelt ( i stedet for signifikant) indirekte (i stedet for direkte) og eventuelt (i stedet 

øjeblikkeligt). At forstå og tale om løse koblinger er at forstå begivenheder, der udfolder sig 

diskontinuert, sporadisk og uforudsigeligt – hvis de udfolder sig.  

 

I artiklen peger Weick på nogle af de områder, der har betydning for forståelse af løse 

koblingers natur: 

 

                                                 
79 Weick, K.E.: Management of Organiszational Change Among Loosely Couled Elements 
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Løse koblinger og system integration. Normalt, siger Weick, forestiller man sig, at en større 

differentiering mellem et systems komponenter er nødvendig, når den komplekse omverden 

trænger sig på80 - og det giver problemer med koordinationen. Derfor er svaret ofte fastere 

koblinger og integration. Omvendt argumenterer Weick for, at høj differentiering bør medføre 

lav integration. Det forøger ikke nødvendigvis succes og indtjening på kort sigt, men 

forbedrer organisationens improvisations- og tilpasningsevne (selfdesign). 

 

Løse koblinger og analyseniveauer. Når man diskuterer betydningen af løse koblinger – deres 

effekt og virkning –  skal man, ifølge Weick, være opmærksom på hvilket niveau, man 

bevæger sig på, og hvor man sætter sit forsøg på ændring ind. Det forholder sig nemlig sådan, 

at koblingerne – i analytisk sammenhæng – ændrer karakter afhængig af, hvorfra man ser 

dem. Betragter man således to personer, så er forbindelserne inde i denne lille gruppe faste i 

forhold til dem, der gælder for de andre i afdelingen. Ser man på afdelingen så er 

forbindelserne internt i afdelingen faste, medens de er løse i forhold til virksomheden. Og så 

fremdeles. Det er, fortsætter Weick, lettere at intervenere i en komponent, det er mindre 

diffust og mere overskueligt, end hvis man forsøger at sætte ind mellem komponenter. Derfor 

skal man være meget bevidst om det niveau og det mål, der er genstand for intervention og 

forandring.  

 

Løse koblinger og Bounded Rationality. Systemer bliver stedse mere løst koblede jo større de 

bliver eller jo mere komplekse deres omgivelser bliver, men kognitive processer på 

mikroniveau kan også producere løse koblinger. Som Weick skriver: Folk oplever ting 

forskelligt, har ikke de samme årsag-virknings forestillinger og kan derfor ikke i særlig stor 

udstrækning dele opfattelser med andre. Mennesker møder også sammenhænge og situationer 

forskelligt, i mødet indfortolker de så at sige sig selv, og alle disse forhold skaber løse 

koblinger - mellem mennesker, opfattelser, syns- og fortolkningsmåder osv. Dette forhold 

forstærkes af, at mennesker (uden for ledelsen) har begrænset information. De genererer 

derfor billeder, ”memories”, der ikke er tæt knyttet til detaljer, deres nærvær er fluktuerende, 

de hæfter sig ved forskellige ting og reagerer derfor på forskellige ting – og på forskellige 

tidspunkter. Kort sagt: Bounded Rationality er udtryk for et løst koblet mentalt landskab. Og 

omvendt: Hvis rationaliteten bliver mindre begrænset så vil nærværet øges, den kognitive 

                                                 
80 ibid s.381 
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kompleksitet ligeså og mennesker vil kunne dele vigtig viden ”importent variables” og tætte 

koblinger vil opstå. 

 

 

Orton og Weick 

 

I en lidt senere artikel81 som må betegnes som det bidrag, som i videst omfang og mest 

systematisk beskriver den løst koblede organisation kortlægger Orton og Weick 1990 

litteraturen om løst koblede organisationer frem til 1990. I artiklen peger de på, at denne 

organisationsform i øvrigt har sin rod i uddannelsessektoren82. Deres redegørelse struktureres 

af fem overordnede områder som udfoldes i analysen: årsagssammenhæng, type, effekt, 

kompensation og produkt (organisatoriske konsekvenser). 

 

Forfatterne åbner deres definition af en organisation mere, idet de nu henviser til, at den blot 

består ifølge dem af mindst to komponenter: a) en struktur som konsoliderer og forbinder en 

række elementer med hver sit særpræg og b) en række elementer som er mere eller mindre 

forbundet i en struktur. Der er nu tale om en meget bred definition, der næsten omfatter 

enhver relation. 

 

 
Årsagssammenhæng 

 

Orton og Weick  angiver tre grundlæggende årsager til at en organisation kan fremstå som løst 

koblet: uklare definitioner af mål og midler, fragmenterede eksterne omgivelser, 

fragmenterede interne omgivelser. 

 

Uklare årsagssammenhænge f.eks. om organisationens mål og midler kan medføre ringe 

gensidig information, forskellig produktionstakt og tilfældige berøringsflader. Udadtil kan det 

give billedet af en løst koblet organisation – uden at den måske i øvrigt opfylder 

organisationens egentlige mål. 

                                                 
81 Orton, J. D, Weick, K.E.: Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization, Academy of Management Review 
Vol 15, No 2 1990 
82 s. 208 
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En organisation med fragmenterede eksterne omgivelser giver også fragmenterede 

berøringspunkter med omgivelserne og måske derfor også internt. En afhandling om 

Handelshøjskolen83 gennemgår, hvordan CBS er opdelt i en række forskellige afdelinger, som 

hver især har relativt tætte koblinger til forskellige dele af omgivelserne, men væsentligt 

løsere koblinger internt. 

 

Orton og Weick sammenligner det da også med projektbaserede teams, der løser forskellige 

opgaver. 

 

 

Typer af løse koblinger 

 

Orton og Weick nævner 8 typer af løse koblinger: mellem individer, enheder (teams), 

hierarkiske lag, organisationer, organisationer og omverden, aktiviteter, ideer og intentioner 

og handlinger.  

 

Det gør på en gang teorikomplekset meget uoverskueligt, for så vidt som enhver 

sammenhæng mellem komponenter konstituerer betingelserne for, at man kan karakterisere 

organisationen som løst koblet. Men omvendt afgrænser de forskellige koblingstyper også de 

virksomheder, hvor det er særlige koblinger, der nødvendiggør en optimering af 

virksomhedens produkt.  

 

Interessant for os, der her fokuserer på det gymnasiale perspektiv, er især de fire førstnævnte, 

idet der i dag kan registreres forbindelser mellem individer, enheder, teams (faggrupper, 

lærerteams omkring en klasse), hierarkiske lag (lærere og ledelse) og organisation/omverden.  

 

Vi skal senere karakterisere det nuværende gymnasiums historiske struktur som tæt på at være 

dekoblet for så vidt, som der kun i beskeden grad i dag er koblinger mellem de enkelte lærere. 

Udviklingen peger på behovet for at forbindelserne her styrkes. Det samme gælder grupper af 

lærere (lærerteams). Organisationen af skolens administration og forholdet mellem 

                                                 
83 Christensen, J.T.:  Informationsteknologi i et løst koblet system. Belyst gennem en case på Handelshøjskolen  
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administration, ledelse og lærere har en række koblinger. Forbindelsen til omverdenen og til 

andre organisationer er kun sporadisk og tilfældig og måske mest organiseret omkring 

skolernes ledelser. 

 

 

Effekt 

 

Orton og Weick peger på, at de positive effekter af løst koblede systemer er: modularitet 

(opdeling af arbejdet), så der opnås reduktion af berøringsflader (i gymnasiet er vi på vej fra 

den anden side: vi bevæger os fra et næsten helt dekoblet system: den privatpraktiserende 

lærer til et løst koblet med et tættere samarbejde lærerne imellem). Det løst koblede system 

giver en nødvendig varians og bredde i organisationen, så der samlet kommer en bedre 

registrering/analyse af produktionen og et større adfærdsmæssigt spænd.  

 

 

Kompensation for løse koblinger 

 

Orton og Weick nævner med udgangspunkt i administration af uddannelse, at hvis man 

betragter de løse koblinger som en uønsket og emerget tilstand, så er der tre måder at 

kompensere herfor: stærkere ledelse, fokuseret opmærksomhed og opdyrkning af fælles 

værdier. 

En stærkere ledelse kan synes nødvendig, når der f.eks. er uklare og konfliktende mål. 

Lederen må derfor udføre ledelse af den enkelte for at bringe vedkommende tilbage på sporet.  

Den fokuserede opmærksomhed kan være nødvendig, hvis enheden er meget stor og målet 

meget bredt. 

Udbredelse af fælles værdier kan være med til at skabe større tryghed og sikkerhed i gruppen 

og måske endda klarere mål. Her er Orton og Weick stærkt på vej ind i de kulturskabende 

værdier. 

 

Produkt – organisatoriske konsekvenser 
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Orton og Weick peger her på fem områder, hvor den løst koblede organisation kan få 

konsekvenser: vedholdenhed, afskærmning, tilpasningsdygtighed, tilfredshed, effektivitet. 

Vedholdenhed henviser til stabilitet og kontinuitet i arbejdet, men også at formen risikerer at 

komme til at repræsentere en vis modstand mod forandring. Den løst koblede organisation 

kommer let til også at bestå af en række subkulturer, som er tæt knyttede til medlemmernes 

interaktion og bevæger sig dermed i retning af den tæt koblede organisations faste strukturer. 

En vis ”afskærmning” rummer mulighed for, at subkulturen fleksibelt kan organisere sig 

omkring teamsamarbejdet, såvel som mere individuelt og at beslutningsvejene- og 

processerne dermed bliver kortere og hurtigere. Den større nærhed i den enkelte 

delorganisation skaber en ”tilpasningsdygtighed” for de enkelte dele såvel som for hele 

organisationen. Det sker almindeligvis både gennem assimilation og accommodation.  

Orton og Weick finder også, at den enkelte medarbejder oplever større personlig tilfredshed i 

et løst koblet system, fordi man ikke arbejder helt alene, men heller ikke så tæt sammen, så 

der opstår mange gnidninger og konflikter. 

 

 

Effektivitet  

 

Det kan være vanskeligt at afgøre, om en organisation er effektiv, fordi der er mange  

forskellige parametre, som kan indregnes. Orton og Weick stiller selv spørgsmålet om en 

organisation er effektiv, hvis den er sammenhængende, vedholdende, omverdensfølsom, og i 

øvrigt har tilfredse medarbejdere? Elementer som produktivitet og markedsandele kan også 

indgå i vurderingen.  

 

 

Løse koblinger i organisatorisk perspektiv 
 
Finn Borum konkretiserer i sin bog organisationsteori84 i direkte forlængelse af Orton og 

Weicks teorier, at organisationer på den ene side kan anskues i spændingsfeltet mellem ”løs” 

(uafhængighed) og tæt ”kobling” (afhængighed) og på den anden side i spektret mellem 

mængden af elementer med eget særpræg. Borum påpeger, at der heri ligger den styrke, at 

                                                 
84 Borum, F.: Strategier for organisationsændring, s. 95 
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organisationen kan karakteriseres som en dynamisk organisme præget af forskelligartet 

sammenhæng, interaktion og koordination.  

Borum har udfærdiget et skema om koblinger i organisationen, som således også gælder for 

Orson og Weick: 

 

 
Mange elementer med 

særpræg 

Ingen elementer 

med særpræg 

Stor sammenhæng 

mellem elementer 

 

Løst koblet system 

 

Tæt koblet system 

Ingen sammenhæng 

mellem elementer 

 

Dekoblet system 

 

Ikke-system 

 

 

Tager man udgangspunkt i dette lille skema, kan man med rimelighed skyde sig ind på nogle 

af de karakteristika, der kendetegner organisationernes sammenkoblinger. 

 
 

Tæt koblede organisationer 

 

Ralph D. Stacy85 peger på, at systemer kan karakteriseres som tæt koblede, når der er klart 

definerede informationsveje, beslutningsgange og mål for virket. De ses oftest i effektive og 

planlagte produktionsprocesser, der kræver velkoordinerede forretningsgange. En fejl i 

produktionsprocessen påvirker oftest den samlede produktion. Stacy refererer Perrow86,  idet 

han finder, at karakteristisk for den tæt koblede organisation er:  

• Ingen forsinkelser i processen 

• Ingen variationer i nogen sekvenser af processen 

                                                 
85 Stacey, R.D.: Strategtic Management and Organisational Dynamics s. 88 
 
86 Perrow, C: Normal Accidents Living with High Risk Tecnologies, New York: Basic Books. 1984 
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• Kun en metode til at nå målet 

• Ingen ”slip” mellem virksomhedens enkelte systemer og organisationens komponenter 

• Enhver buffer i systemet er planlagt på forhånd 

• Mulige udskiftninger af elementer i processen er på forhånd planlagte. 

 

Sammenlignet hermed betyder de løse koblinger derimod, at der er en buffer mellem de 

enkelte grupper. Der kan meget vel være forsinkelser og forandringer mellem de enkelte 

sekvenser i systemet. Alternative metoder kan adapteres efter behov ligesom buffere og 

redundans kan optages i systemet.  

 

Således er løst koblede systemer naturligvis mindre effektive end det tæt koblede, men de er 

til gengæld mindre følsomme over for forstyrrelser, fordi arbejdsgange, beslutninger og 

informationer i en gruppe ikke påvirker andre grupper. Det løst koblede system kan således 

bedre tilpasse sig implementerede opgavers krav.Mange organisationer har både dele som er 

tæt koblede og dele som er løst koblede.  

Det vil vi vende tilbage til i afsnittet om gymnasiet. 

 

 

Dekoblede organisationer 

 

I Borums skema er den dekoblede organisation karakteriseret ved at have mange elementer 

med hver deres særpræg – uden at der egentlig nogen særlig forbindelse mellem dem. Oftest 

er hvert enkelt element veldefineret. Arbejdsopgaverne i denne organisationsform kan være 

vidt forskellige og helt uafhængige, men kan også være strukturelt koblet, som det er tilfældet 

i skolesystemet, hvor hver lærer praktiserer i hvert sit klasseværelse. 

 

I modsætning til det tæt koblede system er der i det dekoblede system ingen sammenfald 

mellem elementerne, hvad der betyder, at de enkelte komponenter kan arbejde uafhængigt af 

hinanden.  
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I modsætning til den tæt koblede organisation er arbejdsgangene i den dekoblede ofte 

afsluttede i mødet med komponenten. Der er ikke tale om nogen indre produktions-

afhængighed.  

 

Den løst koblede organisation og projektorganisationen 

 

Den løst koblede organisation minder i den her beskrevne form i stærk grad om projekt-

organisationen. I en lille bog af Søren Christensen og Kristian Kreiner87 karakteriserer 

forfatterne et projekt som noget komplekst: det trækker på ”deltagere for forskellige 

afdelinger i organisationen”. Opgaverne i en projektorganisation er unikke – organisationen 

er ikke skabt alene for at løse netop denne opgave, men organisationen kan håndtere dem med 

assistance fra forskellige medlemmer. Projekter er også midlertidige, ligesom de er 

tidsbegrænsede, idet projektet og organisationen omkring det opløses ved løsningen. Endelig 

er de målrettede – de peger frem mod en bestemt løsning.  

 

Der er i denne karakteristik en indsnævring i forhold til den løst koblede organisation, som 

også godt kan håndtere løbende og forskelligartede opgaver. Selvom en løst koblet 

organisation meget vel kan have midlertidige, tidsbegrænsede og målrettede opgaver, 

adskiller den sig fra projektorganisationen ved faktisk at være koblet med andre dele. Der er 

altså forskelle i graden af ekstern og intern fragmentation. 

 

Projektorganisationen og den løst koblede organisation adskiller sig også ved deres 

omverdensfølsomhed. Det er styrken ved den løst koblede organisation, at den hele tiden 

sigter på at harmonisere sit forhold til omgivelserne, hvor projektorganisationen isoleret 

arbejde på at opfylde målet, mens den  eksisterer. 

 

 

Opsamling 

 

Spektret fra det fuldstændigt dekoblede system over det løst koblede system til det 

fuldkomment tæt koblede system er bredt og grænserne mellem dem er flydende. Hver sin 

                                                 
87 Christensen, S. og Kreiner, K:  Projektledelse i løst koblede systemer 
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form har styrker i forhold til de opgaver, de skal løse. Det store arbejde består i at kunne 

analysere og opfylde koblingsbehovet i forhold til en optimering af virksomhedens ydelse og i 

forhold til den enkelte medarbejders og afdelings kompetenceudvikling. 

 

Organisationen og omverdenen – løse koblinger 
 

Som det er fremgået af vores gennemgang, spiller omverdenen er meget stor rolle i de 

forskellige teoridannelser i forbindelse med løst koblede organisationer. Vi vil i de næste 

afsnit følge op på dette ved at kaste lys på de institutionelle teorier, der udvikledes 

sideløbende med f.eks. Weicks tænkning.  

 

I de første formuleringer af nyere institutionel teori er perspektivet på relationerne mellem 

organisationen og omverden, og på omverdens konstituering af selve organisationen. 

Jepperson og Meyer88 peger på, at rationaliserede formelle og tæt koblede organisationer 

konstrueres som konsekvens af det rationaliserede samfunds institutionelle strukturer. Der 

bliver en tæt sammenhæng mellem organisationens opbygning og funktion og den 

offentlighed, der udgøres af kollektive diskurser, professioner, videnskaber, 

sammenslutninger og enkeltpersoner. Den samfundsmæssige udvikling danner derved en 

kontekst for den enkelte organisations dannelse og struktur. 

 

Samtidig skabes der en kontekst for rationaliserede myter, der formuleres og formidles 

gennem vigtige meningsdannere, uddannelsessystemet og love og regler. Disse 

gennemtrænger organisationerne og definerer både de rationelle aktiviteter – strukturer, 

funktioner og samarbejdsformer – og de fortolkningsrammer89, som medarbejderne anvender. 

Det er således ikke i så høj grad organisationen, der tolker omverden, men nok så meget 

omverden der gennemtrænger organisationen.90

 

                                                 
88 Jepperson, R.L. and Meyer, J.W.: The Public Order and the Construction of formal Organizations in Powell, 
W. W and DiMaggio, P.J.: The New Institutionalism in Organizational Analysis (1991) s.206-208 
89 Fortolkningsrammer beskrives i Borum, F.: Strategier for organisationsændring (2002) s. 110 som ”en 
betegnelse for aktørernes verdensopfattelse, deres system af tro og værdier om omverdenen, organisationen, 
teknologi (mål-middel sammenhænge), værdier og interesser 
90 Meyer, J. W. and Rowan, B.: Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony in 
Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. s. 44 
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Konsekvensen af denne opfattelse af koblingen mellem organisationen og omverden er, at 

organisationer, der er åbne for - og i stand til - at inkorporere de samfundsmæssige 

rationaliserede elementer i deres formelle strukturer, maksimerer deres legitimitet91, deres 

ressourcer og dermed deres overlevelsesevne.92  

 

Organisationerne er altså konstitueret af de institutionelle omgivelser – omgivelser der 

almindeligvis beskrives som relativt homogene – og pointen er, at organisationerne er tæt 

koblet til denne omverden. Strukturer og fortolkningsrammer er  således sociale institutionelle 

konstruktioner. 

 

I de senere formuleringer af nyere institutionel teori nuanceres opfattelsen imidlertid af 

koblingen mellem organisationen og omverden. Tænkningen fokuserer på den stadigt 

tiltagende kompleksitet i omgivelserne. Det giver organisationerne mulighed for at vælge 

differentierede strategier som svar på de institutionelle pres. Dette medfører større 

heterogenitet i de organisatoriske former og praksisser, og fokus er nu i højere grad på løse 

koblinger mellem organisationerne og omverden.  

 

Kompleksiteten i omgivelserne kan f.eks. bestå i modstridende tekniske pres fra offentlige 

myndigheder, konkurrerende krav fra forskellige dele af omgivelserne og forskellige 

faggrupper, der prioriterer forskelligt (ekstern legitimitet/kontrol af interne arbejdsprocesser).  

Organisationerne får således råderum til i dette institutionelle krydspres at anvende 

differentierede strategier. De kan helt overordnet vælge mellem at gå på kompromis, afvise 

eller helt underlægge sig presset. De kan øge den interne kompleksitet ved f.eks. vælge at gå 

organisatorisk til værks og nyopdele organisationen for at klare forskellige pres. 

Organisationerne kan også vælge mellem forskellige legitimitetsområder og sætte nye i 

forhandlingsspil med omgivelserne, for at bevare/forsvare den interne autonomi.93

 

Forskydningen i perspektivet fra de tætte til de løse koblinger til omverdenen ændrer dog ikke 

ved det overordnede perspektiv, at de rationelle formelle organisationer stadig etableres og 

fungerer indenfor en overordnet samfundsmæssig kontekst. En samfundsmæssig kontekst, 

                                                 
91 Legitimitet: accept, anerkendelse, autorisation og rettighed. Vi uddyber legitimtetsbegrebet på s. 73-74 
92 Ibid. s. 53 
93 Powell, W.W.: Expanding the Scope og Institutional Analysis in Powell and DiMaggio s. 192-197 
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hvor de helt overordnede centrale institutioner i den vestlige verden er kapitalismen, familien, 

den bureaukratiske stat, demokratiet og kristendommen – institutioner der både er konkrete 

materialiserede strukturer og symbolske systemer94. 

 

De enkelte organisationer fungerer indenfor en specifik institutionel kontekst – en institutionel 

logik – der sætter rammerne for både de rationelle aktiviteter og fortolkningsrammerne; men 

kompleksiteten i omgivelserne muliggør en individuel og organisatorisk autonomi til ikke 

bare at reproducere, men også genfortolke og udvikle både praksis og symboler i 

organisatorisk perspektiv og egeninteresse.95 Stigende forskellighed i omgivelser genererer 

altså stigende forskellighed i organisationer. 

 

Det betyder, at organisationer udvikles over tid  og - pointerer Friedland - i et vist omfang 

gennem adaptive og uplanlagte historiske processer, og derfor ikke alene gennem bevidste 

beslutningsprocesser.96

 

Således er der i høj grad  tale om løse koblinger mellem omverden og organisationen, og 

koblingerne befinder sig både på organisations- og aktivitetsniveauet, og individ og 

fortolkningsniveauet. Selve organisationen tolkes også som bestående af løst koblede enheder 

med en vis funktionel integration.  

 

Skiftet medfører en anden opfattelse af organisationens regler og normer end i traditionel 

organisationsteori. Regler og normer er ikke internaliserede værdier, men procedurer der 

anvendes fleksibelt og refleksivt til at forsikre aktørerne og andre om, at der reageres og 

handles rimeligt. Der kræves altså ikke konsensus om værdier i organisationen, men om 

procedurer. Det teoretiske fokus er ikke rettet mod engagement, værdier og motivation, men 

mod rutiner, forudsætninger og logisk regelfølgning som handlingsskabende.97

 

Der stilles således spørgsmål ved traditionelle opfattelser af begreber som værdier og kultur i 

organisationer. Orton og Weick har ellers fremhævet fælles værdiers funktion som skabende 

                                                 
94 Friedland, R. and  Alford, R.R.: Bringing Society Back In in Powell and DiMaggio s. 249 
95 Friedland og Alford in Powell and DiMaggios. 250-255 
96 Scott, R.W.: Unpacking Institutional Arguments in Powell and DiMaggio s. 49 
97 Introduction i Powell and DiMaggio s. 14-21 
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tryghed, sikkerhed og sammenhæng i organisationen – det der kan binde løst koblede 

organisationer sammen.98  

 

I senere formuleringer af teorikomplekset fokuseres også (som det vil fremgå senere) på 

meninger, værdier og fortolkningsrammer og magtfulde aktørers mulighed for at genfortolke 

og udvikle disse; men man viger fortsat udenom at inddrage kulturfeltet som sådan. 

Problematikken omkring værdier og kultur udvikles således ikke nærmere, og det er måske 

også svært håndterlige begreber i et teorikompleks der, som vi har været inde på, lægger 

vægten på rutiner, logisk regelfølgning og løbende legitimitetsopnåelse. Der er således et 

element af ureflekteret organisatorisk aktivisme, som måske afskærer teorien fra at interessere 

sig særlig meget for kulturbegrebet99.  

 

 
Det organisatoriske felt  

 
De institutionelle teorier fokuserer, som det er fremgået, på organisationens forhold til 

omverden. Omverdensbegrebet nuanceres og dynamiseres ved at se organisationerne som 

koblet i organisatoriske felter. Et organisatorisk felt defineres af Scott og Meyer som ”a 

collection of organizations operating in the same domain, as identified by the similarity of 

their services, products or functions – together with those organizations that critically 

influence the performance of the focal organizations: for example, major suppliers and 

customers, owners and regulators, funding sources and competitors. “ 100 Der er altså tale om 

ret stort felt, et udvekslingsfelt, der kan være konstitueret af markedet, staten og andre 

myndigheder eller professioner.   

 

Grænserne for det organisatoriske felt er funktionelt, ikke geografisk defineret.101 De 

organisatoriske felter kan variere meget mht. graden af dominans af henholdsvis tekniske eller 

                                                 
98 Orton, J.D. and Weick, K.E.: Loosely Coupled Systems, A Reconceptualization (1990) s. 211-213 
99 Det kan I et overordnet perspektiv forekomme lidt paradoksalt. Som sagt, fastholder teorikomplekset den 
samfundsmæssige kontekst som værende kapitalismen, familien, den bureaukratiske stat, demokratiet og 
kristendommen. Institutioner som alle opfattes som materialiserede strukturer og symbolske systemer, men også 
institutioner, der om noget er kulturbærende/producerende – og som organisationerne vel at mærke er indlejret i. 
Derfor står kulturbegrebet ikke i modsætning til teoridannelsen, tværtimod, men det komplicerer den unægtelig. 
Det vender vi tilbage til.  
100 Scott, W.R. and Meyer, J.W.: The Organization of Socital Sectors in Powell and DiMaggio s. 117 
101 Ibid s. 118 
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institutionelle omgivelser, beslutningsstrukturer, organisationsniveauer og kontrol mellem de 

enkelte niveauer102 Vi vil i det følgende koncentrere os om de tekniske og især institutionelle 

omgivelser. 

 

Tekniske omgivelser er omgivelser, hvor produkter eller service produceres og udveksles på 

markedet, så organisationen belønnes for effektivitet og effektiv kontrol med 

produktionssystemerne. Organisationerne forventes at koncentrere sig om kontrol og 

koordination af de tekniske processer og vil beskytte disse processer mod omgivelserne. 

 

Institutionelle omgivelser er omgivelser, hvor der er krav, ønsker og værdier, som 

organisationerne skal leve op til for at opnå legitimitet. Organisationerne opnår legitimitet og 

støtte ved opfyldelse af omverdens forventninger - der f.eks kan komme fra offentlige 

institutioner, fra organisationer, fra fagprofessionelle eller generelt accepterede 

værdisystemer103. 

 

Offentlige institutioner som gymnasier fungerer selvfølgelig i stærke institutionelle 

omgivelser og svage tekniske omgivelser, om end man må sige, at der her er en stigende 

fokusering på output. Skolens resultater skal måles (fravær, karakterer, gennemførelsespro-

center osv.). 

 

I tidlig nyere institutionel teori fokuseres der, analogt med hvad vi tidlige har skrevet, på 

homogeniteten i det organisatoriske felt, både når det gælder de rationelle strukturer og 

fortolkningsrammer. 

 

I senere formuleringer af nyere institutionel teori fokuseres på, at homogeniteten i det 

organisatoriske felt kun gælder for strukturer, funktioner og samarbejdsformer. Når det drejer 

sig om handlinger og målopfyldelse, så er der meget stor variation i det organisatoriske felt. 

Der er således ikke kun tale om løse koblinger mellem omverden og organisationen, men også 

mellem organisationerne i det organisatoriske felt og mellem organisationens strukturer og 

målopfyldelsen.  

 

                                                 
102 Scott, W.R. and Meyer, J.W.: The Organization of Socital Sectors in Powell and DiMaggio s. 137 
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Både forskningen omkring nyere institutionel teori og specifikt om løse koblinger har 

beskæftiget sig mest med organisationer, hvor de institutionelle processer er dominerende, 

bl.a. offentlige virksomheder. 

 
 

Organisationer i institutionelle omgivelser 

 

Organisationer i institutionelle omgivelser søger at opnå ekstern og intern legitimitet. Dette 

skal sikre, at organisationen kan tiltrække kvalificeret professionelt personale. Samtidig skal 

organisationen opfattes som en legitim samarbejdspartner i det organisatoriske felt og kunne 

etablere relationer til private og offentlige organisationer i omverdenen. 104  

 

Kurt Klaudi Klausen beskæftiger sig mere indgående med legitimitetsbegrebet. 105

Det afgørende for legitimiteten er ifølge Klaudi, at noget både er og endnu vigtigere opfattes 

som legitimt – retligt eller moralsk gyldigt, retfærdiggjort og anerkendelsesværdigt. Der er 

altså i høj grad tale om en opfattelse, der skal skabes ( i det organisatoriske felt ) indadtil som 

accept hos medarbejderne, udadtil i forhold til samarbejdspartnerne og politisk. I den politiske 

kontekst handler det både om at leve op til lovmæssig forvaltning og producere ydelser til 

modtagernes tilfredshed. 

 

Organisationer i institutionelle omgivelser, der skal sikre legitimitet og samtidig kunne handle 

individuelt og effektivt søger derfor at undgå for tæt kontrol, og søger også aktivt at løsne de 

aktiviteter – det organisationen rent faktisk gør – fra de organisatoriske strukturer/funktioner, 

så der etableres løse koblinger.106 Organisationerne søger således at undgå omfattende kontrol 

og stram koordinering, da dette vil skabe konflikter og måske endog tab af legitimitet107. 

Derfor løses dilemmaet mellem de rationaliserede myter, der definerer de rationelle aktiviteter 

og samarbejdsformer og kravet om effektivitet gennem løse koblinger. 

                                                                                                                                                                  
103 Ibid s. 123 
104 Powell and DiMaggio: The Iron Cage Revisited in Powell and DiMaggio s. 73 
105 Klausen, K.K.: Skulle det være noget særligt ? Organisation og ledelse i det offentlige,  bl.a. s. 106 og s.  
      147 som anvendt her 
106 Scott and Meyer in Powell and DiMaggio s. 125 
107 Man skal være opmærksom på, at legitimitet ikke noget en organisation har i forhold til een ekstern aktør, 
men i forhold til mange og i mange forskellige former. For meget (myndigheds)kontrol kan således øge 
legitimiteten i forhold til myndigheden, men svække den i forhold til brugeren eller aftageren. Der er tale om et 
komplekst spil, hvor ledelsen må agere i forhold til prioriteringer og administration af love og autoriteter. 
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Der finder en dekobling sted mellem strukturer og aktiviteter ved en udstrakt uddelegering i 

organisationen til fagfolk/professionelle, ved at opstille vage eller tvetydige mål, ved at undgå 

for omfattende integration og ved at sætte menneskelige relationer højere end formel 

koordination. Derved kan legitimiteten bevares samtidig med, at der sikres en vis effektivitet. 

 

Organisationerne, der fremtræder med en meget ens struktur kan således udvise stor diversitet 

i aktuel praksis. Organisationer med løse koblinger udvikler sig ikke anarkistisk, så længe de 

kan bevare den interne og eksterne tillid og aktørerne uformelt stadig koordinerer indsatsen. 

Det er vigtigt at undgå både intern og ekstern inspektion og evaluering, der kan fokusere på 

dekoblingen.108

 

 

Perception af omgivelserne 

 

Omgivelserne lægger sig således på mange måder ind over organisationen, som på den anden 

side må forsøge ledelsesmæssigt at navigere i forhold hertil. Dette område – omgivelser, 

ledelse og organisation – vender vi i uddybet og diskuterende form tilbage til senere, men vil 

her i teoridelen introducere nogle af problematikkerne. 

 

I andre organisationsteorier er det ledelsen, der fra sin position i organisationen, reducerer 

kompleksiteten i omverden og forsøger at skabe et fælles billede, der danner udgangspunkt 

for en rationel strategi med fælles klare mål og midler, der søges skabt konsensus om i 

organisationen. Man kan tale om på grænsen ledelse. 

Rationaliteten sikres for både ledelse og medarbejdere ved ledelsens perception af omverden, 

og dens evne til at formidle denne perciperede rationalitet i begribelig form til medarbejderne. 

 

I teorierne om løse koblinger opereres med begrebet ”bounded rationality” og de 

begrænsninger eller den realisme, det tilføjer ledelsesaspektet. Weick109 udvikler dette og 

mener ikke, det er er ledelsens opgave at forsøge at reducere kompleksiteten og udarbejde 

                                                 
108 Meyer, J.W. and Rowan, B.: Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony in 
Powell and DiMaggio s. 57-59 
109 Weick, K.E.: The Social Psychology of Organizing (1979) s. 103, 109 
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rationelle strategier med klare fælles mål og midler. Han mener, at det vil virke begrænsende 

på medarbejderne, der godt kan fungere og skabe de nødvendige inkrementelle ændringer 

uden at forstå det samlede komplekse system. Han går endda så vidt, at han hævder, at det 

erfaringsmæssigt viser sig, at organisationen kan fungere uden at nogen forstår den samlede 

kompleksitet, bare der er simple sociale strukturer til at koordinere indsatsen. 

Det afgørende er nemlig handlinger, også når de ikke er målrettede, men i et vist omfang 

bygger på improvisation, for det er handlingerne, der er meningskabende i organisationen.110

Ledelsens opgave er derfor ikke at udarbejde overordnede rationelle strategier, men at fremme  

processer til forandring. 

 

Weick modificerer dog andet sted sin opfattelse og fremhæver, at perception af omgivelserne 

får betydning, når organisationens konkurrenceevne og overlevelse ikke er direkte afhængig 

af omgivelserne. Når omgivelserne ændrer sig, kan der derfor være situationer, hvor 

organisationen ikke pr. automatik tilpasser sig, hvorfor der kan være behov for en overordnet 

perception 111.  

 

Perspektivet på perception af omgivelserne afspejler tydeligt teoriudviklingen omkring nyere 

institutionel teori og teorierne om løse koblinger. I de tidlige formuleringer af 

teorikomplekset, hvor fokus er på organisationen som konstitueret af de institutionelle 

omgivelser, er perspektivet omverdens gennemtrængning af organisationen, ikke 

organisationens tolkning af omverden. Den institutionelle kontekst sætter rammerne for både 

de rationelle aktiviteter og fortolkningsrammerne, og organisationerne ses som løst koblet 

uden behov for samlede rationelle organisationsspecifikke strategier. Ledelsens perception af 

omgivelserne og udarbejdelse af rationelle strategier er ikke i fokus, selvom Weick allerede 

meget tidligt problematiserer dette. 

 

I de senere og mere nuancerede formuleringer af teorikomplekset fokuseres på kompleksiteten 

i omgivelserne, og de muligheder det giver organisationerne for at vælge differentierede 

strategier. Organisationerne kan indenfor den institutionelle kontekst genfortolke og udvikle 

både praksis og symboler i organisatorisk perspektiv og egeninteresse. Kompleksiteten i 

                                                 
110 Ibid. s. 120, 245 ff. 
 
111 Ibid s. 178 
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omgivelserne og mulighederne for differentierede strategier som svar på institutionelle 

krydspres  peger på behovet for et øget fokus på perception af omgivelserne. Dette er da også 

perspektivet på perception af omgivelserne i de senere formuleringer af teorikomplekset, som 

det vil fremgå af det følgende afsnit. 

 

 

Forandringer, udvikling og ledelse i organisationerne og det organisatoriske felt 
 

I de tidlige formuleringer om nyere institutionel teori er der i et vist omfang fokus på 

forandringer og udvikling, mens ledelse i den nye type organisation ikke fylder meget. 

 

Den ideelle løst koblede organisation har som tidligere påpeget en stor tilpasningsevne til 

forandringer i omverden – forandringerne sker som en løbende inkrementel proces, hvor de 

enkelte enheder i organisationen umiddelbart reagerer på forandringerne. De enkelte 

komponenter er netop ikke indlejret i overordnede organisatoriske bindinger til samlede 

udviklingsstrategier, og de rokker derfor heller ikke i deres udviklingsproces ved hele 

organisationens stabilitet. 

 

Udviklings- og forandringsprocesser kan ideelt set foregå uden store omkostninger for 

organisationen og kræver ikke overordnede strategiske tiltag og komplekse evaluerings- og 

koordineringssystemer. Der er også råd til at forsøge og tage fejl, fordi fejltagelsen kun har  

lokal rækkevidde112. 

 

De inkrementelle forandringer – den konstante evolutionære udvikling – er den afgørende 

faktor for organisationens udvikling, ikke en udvikling mod fælles mål eller en udvikling mod 

mere orden og struktur, men en naturlig selektion af handlinger  - også når de ikke er 

målrettede. 

 

Ledelsens opgave er derfor ikke at udarbejde overordnede rationelle strategier og kontrollere, 

at de iværksættes og gennemføres, men at fremme  processer til forandring. Der er nemlig 

ikke én løsning, der er rigtig. Organisationen skal være løst struktureret for at kunne adaptere 
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de løbende forandringer i omverden, og dette kan ødelægges ved efterfølgende 

efterrationalisering og strukturering.113

 

Det er ledelsens opgave at sikre, at udviklingsprocesser finder sted, at der stilles spørgsmål 

ved bestående løsninger og svar, at organisationen forholder sig aktivt til omverden – den skal 

ikke reducere kompleksiteten eller fremme tilpasning til omverden. Organisationen skal 

visualiseres som et evolutionært system, hvor medarbejdere, der handler, belønnes.114

 

Ændringsstrategier er således (som Finn Borum formulerer det) ikke traditionelle rationelle 

strategier, men mere komplekse, anarkistiske og konkrete med et stort islæt af inspiration, 

improvisation og skøn. Handlingerne kan være intuitive eller ubevidste og gå forud for 

diagnoserne. Opgaven er at få tilstrækkeligt mange eller meningsskabende aktører til at 

interessere sig for at føre ændringsstrategien ud i livet og til at skabe mening med projektet.115  

Her er det tydeligvis den erfarne konsulent, der taler, og man kan alt efter temperament tale 

om situationsbestemt ledelse eller ”mudling through”. 

 

Ledelsen fremmer processer til forandring i løst koblede organisationer ved at 

• Udfordre og skabe tvivl om antagelser i organisationen 

• Resocialisere til individualitet og uafhængighed 

• Bruge informationsdeling og opmærksomhed som forandringsagent 

• Skabe variation og stress i kendte variable 116 

 

Det problematiske ved dette perspektiv på forandringer, udvikling og ledelse i løst koblede 

organisationer ligger i (som Weick formulerer det samme sted) organisationernes manglende 

evne til at håndtere store og omfattende forandringer i omverden, der ikke kan rummes i 

inkrementelle forandringer i enkelte dele af organisationen. Organisationers evne til at 

respondere på forandringer, der har betydning for hele organisationen, kræver samtidighed i 

                                                                                                                                                                  
112 Weick, K.E.: Management of Organizational Change Among Loosely Coupled Elements in Paul S. 
Goodman: Change in Organizations (1982) s. 387-388 
113 Ibid. s.146, 186 
114 Ibid. s. 243-244 
115 Borum, F.: Strategier for organisationsændring (2002) s. 122-123  
116 Weick, K.E.: Management of Organizational Change Among Loosely Coupled Elements s. 391-402 
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hele organisationens samsvar med omgivelserne eller  ændrer radikalt på rutiner rummes 

heller ikke i dette perspektiv.117

 

 

Senere formuleringer af  nyere institutionel teori  

 

I senere formuleringer af nyere institutionel teori og teorier om løse koblinger lægges der et 

andet perspektiv på forandringer, udvikling og ledelse.  

Udviklingsperspektivet og forandringsprocesser i et løst koblet organisatorisk felt ses nu som 

en gensidig udvekslingsproces, hvor feltet løbende udvikles, men tenderer mod at skabe nye 

status-quo situationer. 

 

Institutionelle strukturer og symboler ikke bare reproduceres, men transformeres også af 

individers og organisationers handlinger. Regler og symboler fungerer dels internaliserende,  

skaber konformitet og forsegler handlinger i organisationer og det organisatoriske felt. Men 

de kan også fungere med udadrettet kraft og optræde som ressourcer, idet de kan 

transformere, målrette og frigøre individer, grupper og organisationers aktiviteter. Regler og 

symboler kan være formidler af organisatorisk energi.118   

 

I de konflikter, der opstår, kan organisationer søge at forsvare deres praksis og symboler mod 

følgerne af forandringer i andre organisationer i det organisatoriske felt, eller de kan søge at 

overtage de nye symboler og en ny praksis – under alle omstændigheder tvinges de til at 

reagere på udfordringerne i det organisatoriske felt. 

 

De enkelte organisationer fungerer som tidligere nævnt indenfor en specifik institutionel 

kontekst – en institutionel logik – der sætter rammerne for både de rationelle aktiviteter og 

fortolkningsskemaerne; men kompleksiteten i omgivelserne muliggør en individuel og 

organisatorisk autonomi til ikke bare at reproducere, men også genfortolke og udvikle både 

praksis og symboler i organisatorisk perspektiv og egeninteresse.119

 

                                                 
117 Ibid. s. 389-391 
118 Friedland, R and Alford, R.R.: Bringing Society Back In in Powell and DiMaggio s. 254-55 
119 Friedland og Alford i Powell and DiMaggios. 250-255 
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Undersøgelser bekræfter da også, at forandringsagenter ved bevidste anstrengelser kan 

institutionalisere meninger, værdier og normer i organisationen og det organisatoriske felt og 

skabe forandringer i den organisatoriske adfærd.120

 

Forandringsagenter eller magtfulde aktører i organisationerne har nu fået en afgørende 

position i teorierne om udvikling. Aktørernes udgangspunkt for handling er rationalitet eller 

”bounded rationality” og deres personlige fortolkningsrammer. De perciperer omverden, 

erkender behov for forandring og udvikler strategier til forandring, som de gennem deres 

magtposition i organisationen kan implementere. 121

 

Behovet for forandring kan skyldes, at staten eller det organisatoriske felt skaber chok, der 

kræver organisatoriske svar. Disse chok afspejler enten en rekonstruktion af gældende regler 

eller nye organisatoriske strategier, der underminerer reglerne. Behovet kan også skyldes 

turbulens i det organisatoriske felt. Endelig kan behovet for forandring emergere fra 

aktørernes position i organisationen, men det kræver magtfulde aktører i  organisationer med 

stor gennemslagskraft. Dette skal ses i sammenhæng med, at perspektivet på det 

organisatoriske felt er skiftet fra et fokus på de normative aspekter i feltet til et fokus på feltet 

som et udtryk for magtfulde organisationers konstruktion. 122

 

Når magtfulde aktører gennem deres position i organisationer artikulerer og implementerer 

nye strategier, perciperes dette af aktørerne i de andre organisationer i det organisatoriske felt. 

Giver strategiskiftet gode resultater, tvinges de øvrige organisationer i  feltet til at reagere, og 

de nye strategier vil gradvist institutionaliseres i det organisatoriske felt, og en ny stabil 

status-quo er etableret. 123

 

Når det gælder konkrete bud på ledelse i løst koblede organisationer, så rummer de senere 

formuleringer af nyere institutionel teori og teorier om løse koblinger ikke mange bud. Men 

                                                 
120 Galaskiewicz, J.: Making Corporate Actors Accountable in powell and DiMaggio s. 309-10 
121 Fligstein, N.: The Structural Transformation of American Industry in Powell and DiMaggio s. 311-17 
122 Ibid. s. 311-317 
123 Ibid. s. 311-317 
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som for de første formuleringer af teorierne har Weick 124 igen nogle mulige perspektiver på 

ledelse. 

 

Individuel ledelse: Ledelsen skal have direkte kontakt med den enkelte medarbejder, 

kommunikere visioner og etablere forbindelse mellem visionerne og den enkelte 

medarbejders handlinger. 

Fokuseret opmærksomhed: Ledelsen skal fokusere på enkelte indsatsområder, allokeringen af 

ressourcer til disse og handle kraftfuldt. 

Fælles værdier: Fælles værdier skal anvendes som den samlende basis. 125

 

Skiftet i perspektivet på forandringer, udvikling og ledelse fra de første formuleringer til de 

senere formuleringer af nyere institutionel teori og teorierne om løse koblinger afspejler ikke 

en modsætning, men snarere et skift i fokus. I de første formuleringer er udgangspunktet 

formodentlig de traditionelle strategiske ledelsesteoriers begrænsninger, når de konfronteres 

med virkelighedens organisationer, og fokus er derfor på inkrementelle ændringer uden 

central styring og løse koblinger – velvidende at disse også har deres begrænsninger. I de 

senere formuleringer er udgangspunktet tilsyneladende, at kompleksiteten og forandringernes 

omfang og hastighed i omverden nødvendiggør et mere nuanceret blik på forandringer, 

udvikling og ledelse i organisationer og det organisatoriske felt. Fokus er derfor både på 

elementer fra mere traditionel strategisk ledelse, inkrementelle ændringer og løse koblinger. 

Det viser sig, at løse koblinger som begreb er lige så komplekst, uhåndterligt og svært 

definerligt, som den virkelighed, det skal beskrive. 

 

 

Mellem traditionel og løst koblet organisation i uddannelsessektoren 
 

Andy Hargreaves hører til de teoretikere, som tydeligst har argumenteret for en mere bevidst 

intenderet løst koblet organisationsform i uddannelsessektoren. Han laver en ganske klar 

                                                 
124 Orton, J.D. and Weick, K.E.: Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization (Academy of Management 
Review 1990 vol. 15)  
125 Orton, J.D. and Weick, K.E.: Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization (Academy of Management 
Review 1990 vol. 15) s. 211-213 
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analyse af den nuværende organisationsforms svagheder og argumenterer overbevisende for 

en bevægelse i retning af den løst koblede organisation. 
 

Andy Hargreaves analyserer i sin bog: ”Nye lærere, nye tider – lærerarbejde og lærerkultur i 

en postmoderne tid” undervisningsvilkårene og lærerkulturen både i en traditionel 

skolekultur126 og i, hvad han betegner som en mere mosaikagtig løst koblet127.  

 

Andy Hargreaves anskuer skolekulturen på linie med vores Schein-inspirerede analyse og 

peger på, at i de tilfælde, hvor der overhovedet initieres samarbejder, som peger i retning af en 

ny kultur er det karakteriseret ved at det sker spontant og frivilligt, idet samarbejdet 

hovedsageligt opstår inden for lærernes egen nærmeste kreds og initieret af dem selv. 

Kendetegnende har det også været, at de har være udviklingsorienterede for de enkelte lærere 

selv. Ofte er de opstået tilfældigt og har sjældent været led i en større skoleudviklingsstrategi. 

 

Modsat peger Hargreaves på, at den ”konstruerede kollegialitet” (som den f.eks. findes i en 

løst koblet organisation) både er obligatorisk og administrativt reguleret som følge af et 

administrativt påbud, som er nedlagt i organisationen. Samarbejdet bliver derved både 

forudsigeligt, eftersom det ligger som et implicit krav og implementeringsorienteret for så 

vidt, som samarbejdet er etableret omkring opnåelsen af det endelige mål.  

 

I denne omstrukturering af organisationen peger Hargreaves på risikoen for, hvad han kalder 

en ”Balkanisering” – opsplitning af organisationen. Risikoen er, at arbejdsfællesskabet 

forbinder mennesker, så disse fællesskaber konsolideres og dermed isolerer de enkelte 

enheder fra hinanden – måske endda bliver indbyrdes konkurrerende. Om den balkaniserede 

kultur siger Hargreaves, at den bl.a. er karakteriseret ved en lav gennemtrængelighed. De 

enkelte komponenter bliver let isolerede og det er ikke så almindeligt at tilhøre flere grupper. 

Den risikerer at skabe en stor stabilitet og dermed en tendens til at fastholde medlemmerne i 

den samme struktur. Det enkelte medlem kommer således også nemt til at identificere sig 

personligt med den gruppe/komponent vedkommende tilhører og der skabes nemt en 

subkultur i organisationen, hvor den enkelte positionerer sig og falder til. 

                                                 
126 Således som vi også tidligere har analyseret. Kulturanalyse af gymnasiet 
 
127 Hargreaves, A: Nye lærere – nye tider. s. 244 
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Risikoen er således, at den traditionelle kultur med den privatpraktiserende lærer i et vist 

omfang blot skaleres op til at rumme de samme risici for en lærergruppe, idet grupperne også 

let kan atomiseres eller tydeligt indgå i konkurrencelignende vilkår, hvad der i en skolekultur 

ikke er befordrende for skolens samlede mål. Det udvidede arbejdsfællesskab i en løst koblet 

organisering rummer imidlertid også den fare, at det af den enkelte lærer kommer til at føles 

for komfortabelt og behageligt, således at arbejdsfællesskabet begrænses til mere sikre og 

mindre kontroversielle områder inden for arbejdet. Risikoen er også, at det bliver 

konformistisk og konstrueret, således at det medfører gruppetænkning og dermed 

undertrykkelse af den enkelte lærers individualitet eller det ikke udnytter og udfordrer den 

enkelte lærers potentialer. 

 

Alligevel finder Hargreaves, at der er et behov at udvikle samarbejdskulturen: ”Et af de nye 

og mest lovende metaparadigmer i den postmoderne tidsalder er arbejdsfællesskabets 

metaparadigme som et artikulerende og integrerende handlings- planlægnings- kultur-, 

udviklings- organisations- og forskningsprincip”128. Han peger på, at en 

organisationsændring, som fører til et stærkere samarbejde skaber betydeligt bedre vilkår for 

organisationens samlede virke og for den enkelte deltagers. Hargreaves peger således på 

muligheden af, at læreren får en mere tydelig moralsk støtte i sit arbejde, hvilket både på en 

gang kan styrke initiativ og beslutsomhed og samtidig tillade en vis sårbarhed. Samarbejdet 

kan øge effektiviteten for så vidt, som undervisningen er koordineret og for så vidt som et vist 

kvalitativt niveau fastholdes. For den enkelte lærer kan arbejdsbelastningen deles i gruppen. I 

sin stærkeste form sætter arbejdsfællesskabet lærerne i stand til at indgå i deres omgivende 

miljø på en mere selvtillidsfuld og slagfærdig måde og til bedre kunne forholde sig til 

mængden af mulige og umulige fornyelser og forandringer. 

 

Arbejdsfællesskabet skaber bedre rum for fælles refleksioner og større forståelse for 

organisationen og dens vilkår bla. i omgivelserne. Endelig giver arbejdsfællesskabet bedre 

muligheder for at lære af hinanden og dermed øge den enkelte lærers kompetencer ligesom 

fællesskabet sammen hurtigere vil kunne reagere på skiftende vilkår. 

 

                                                 
128 Hargreaves, A.. Nye lærere, nye tider – lærerarbejde og lærerkultur I en postmoderne tid,  s. 310 
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Andy Hargreaves gør sig således til talsmand for behovet for en restrukturering af 

skolesystemet. Med henvisning til Wehlage, G., Smith, G. og Lipman, P129, refererer han, 

hvad han kalder nogle “modige principper for en restrukturering” af en skolekultur.  

 

1. Restuktureringen bør resultere i en øget autonomi inden for den enkelte skolebygning, i 

ledelse på græsrodsniveau og i en styrkelse af lærerne, så de gøres fri af centralistiske 

bureaukratier og deres forstenende virkninger. 

2. Lærerne har behov for større fleksibilitet med hensyn til skemalægning og 

sammensætning af eleverne for at kunne skabe positive omgivelser og innovative 

læseplaner, som fremmer præstationerne for elever, der er på vippen. 

3. Restruktureringen skulle gerne gøre skolerne mere lydhøre over for eleverne gennem 

forskellige former for individualisering.  

4. Iværksættelse af omfattende efteruddannelse og personaleudviklingsaktiviteter 

5. Eksternt samarbejde med andre institutioner. 

 

Hargreaves konkluderer, at ”der er bred enighed om, at den slags organisationer, der mest 

sandsynligt vil blomstre i den postmoderne, postindustrielle verden, er dem, der er 

karakteriseret ved fleksibilitet, tilpasningsdygtighed, kreativitet, opportunisme, 

samarbejdsevne, stadig forbedring og udvikling, en positiv indstilling til problemløsning og 

vilje til at maksimere deres evne til at lære mere om deres omverden og om sig selv”130.  

 

Selvom Hargreaves her peger på vilkår i det canadiske folkeskolesystem har principperne 

meget til fælles med det danske gymnasiale system.  

 

Et aktuelt dansk eksempel 

 

Nogle af de problemfelter, som Hargreaves peger på, optræder også i en af de mange – 

diskurssættende – publikationer, som Undervisningsministeriet har udsendt i en lind strøm i 

perioden, hvor Udviklingsprogrammet har kørt. I hæftet ”Udviklingstendenser i det almene 

                                                 
129 “Restructuring urban schools: The new futures experience” i ”American Educational Research Journal”, 29(1) 
s. 51-93 
130 Hargreaves, A: s. 93 
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gymnasium”131 analyserer forfattergruppen132 den virkning programmet har haft på områder 

som: undervisningens organisering, oprettelse af fagpakker, nye fag og faglighed, 

kompetenceudvikling og kultur og organisation i gymnasiet.  

 

Forfatterne peger på det faktum, at der på gymnasierne har været ”rig lejlighed til at fortolke 

Udviklingsprogrammet i overensstemmelse med de forestillinger, vaner og 

forståelsesmønstre, som gør sig gældende på forskellige skoler”, fordi programmet er 

udformet som nogle generelle anvisninger, som skal ”oversættes og konkretiseres på den 

enkelte skole, som således ikke bare skal forholde sig til påbud ”udefra”, men også 

konfronteres med sin egen evne til at reagere og agere i forhold til omverdenspresset”133. 

Gruppen peger på, at en række af de beslutninger, som hidtil har været forankret i ministerier 

og amter nu er overladt til skolernes ledelse og til lærergruppen, hvad der i sig selv øger det 

kulturelle krydspres på det enkelte gymnasium. Men der ligger også implicit i udtalelsen, at 

der har været en diskrepans mellem programmets intentioner og den måde, som det har 

materialiseret sig på.  

 

Gruppen peger således på, at de organisatoriske forandringer, der er sket, primært er resultater 

af indførelsen af årsnormen. Rapporten peger således også indirekte på, at der ikke er iværksat 

konkrete forsøg med større strukturelle ændringer. Gymnasiets ledelse har fået en mere 

væsentlig rolle i forhold til det pædagogiske udviklingsarbejde som følge af 

decentraliseringen og det derfor er nødvendigt, at ”udvikle nuancerede og tydelige 

styringsredskaber, som kan begrundes over for lærerkollegiet, og som kan give modspil til de 

initiativer, der kommer fra lærerne. Der er ligeledes meget, der tyder på nødvendigheden af 

at udvikle en lærerprofessionalitet, som også indbefatter evnen til at  kunne indgå i 

organisatoriske sammenhænge”134.  

 

                                                 
131 Uddannelsesstyrelsen, 2003, hæfte 36b s. 51 ff. 
132 Fem forskere under DIG 
133 Undervisningsministeriet hæfte 36 b. s. 52. Det har således været muligt at gå aktivt ind i 
Udviklingsprogrammet, men også at lade det passere forbi… 
134 Hæfte 36a, s. 17 
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Det har især været en udfordring for den eksisterende gymnasiekultur, som gruppen med 

analytisk udgangspunkt i Schein finder ”ikke har noget fælles værdigrundlag”135, fordi 

lærergrupper på en og samme skole kan ”have meget forskellige grundlæggende antagelser 

om lærerarbejde, elever og ledelse” eller fordi ledelsen orienterer ”sig mod officielle værdier, 

som ikke hænger særligt godt sammen med fx lærernes implicitte værdier”136. 

 

Der ligger heri en indirekte kritik af skoleledelserne og af lærerprofessionalisme. Man har 

ikke evnet at omsætte programmets intentioner og årsagen er manglende styring og for stærk 

en selvstændighedskultur i lærergruppen. En årsag kan nu også findes i 

Undervisningsministeriets tilskudspolitik. Her støttede man bredt alle forsøgstyper, hvad der 

jo i sig selv også har signalværdi. 

 

Men det er en stor styrke, at Udviklingsprogrammet har afsat en diskurs, som trods alt er 

trængt ind i gymnasiet. Det har accentueret det tidligere omtalte krydspres og er blevet 

tydeligere med tankerne bag den nye reform. Selvom der således ikke er direkte politisk krav, 

peger tankerne i retning af behovet for et styrket lærersamarbejde, en større organisationel 

fleksibilitet, et øget administrativt ansvar og frihed for den enkelte og for gruppen og frem for 

alt: en øget omverdensfølsomhed. 

 
 

Evaluering som middel til organisationsudvikling 
 

Stort set alle organisationsudviklingsteorier arbejder med evalueringer, og stort set alle 

offentlige organisationer forventes løbende – både i overordnet organisatorisk forstand og i 

relation til enkelte ydelser – at udvise (selv)evaluerende adfærd. Tænkningen i forbindelse 

med løse koblinger har, som vi skal se, et noget tvetydigt forhold til evaluering og feed back; 

derfor vil vi kort opholde os ved problematikken. 

 

                                                 
135 Umiddelbart forekommer det som en modsætning til det vi har skrevet  om værdierne og de grundlæggende 
antagelser, men det gruppen her peger på er, at lærerautonomien, som grundlæggende antagelse, rummer retten 
til forskellighed. 
136 ibid. Gruppen skriver i øvrigt her, at dette er udtryk for, at gymnasiet ”traditionelt er løst koblet” – at der kan 
findes tilfældige subkulturer, som har forskelligartede synspunkter. Det er en anvendelse af begrebet, som 
henfører til tilfældigt opståede interessegrupper og harmonerer ikke med vores opfattelse af løse koblinger og af 
et løst koblet system. 
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I bogen ”Den rituelle refleksion” karakteriserer Peter Dahler-Larsen  løst koblede 

organisationers fortrin ved at de præsenterer ”elegante løsninger på komplekse problemer”137 

fordi den løst koblede organisation samlet lettere kan respondere på ”heterogene omgivelsers 

modsatrettede krav, mens man fastholder visse funktioner og værdier som stabile”138. 

 

Den sammensatte gennemstrukturerede og måske hierarkiske organisation er tungere at flytte 

i forhold til ændrede krav, fordi det er alle dele af organisationen, der i givet fald skal flytte 

sig. Den løst koblede organisation er i denne sammenhæng mere følsom overfor omgivelserne 

og kan hurtigere tilpasse sig nye krav og forventninger.  

 

I takt med at stadigt flere organisationer må tilpasse sig omgivelserne f.eks. gennem 

omdannelse mod mere løse konstruktioner stiger behovet også for, at organisationens enkelte 

dele er i stand til at analysere omgivelsernes behov og sine egne produktionsmidler og 

derefter tilpasse dem hinanden. Det lægger i sig selv op til, at den enkelte komponent 

etablerer et analyse- og evalueringsapparat. 

 

Men netop skiftende og måske uforudsigelige omgivelser øger behovet for en vis innovativ 

kraft i organisationen og et sådant ønske kolliderer nemt med den feed back, som en 

evaluering af en tidligere handling og en analyse af en situation, som måske er ændret 

efterfølgende.  

 

Weick139 peger netop på, at et system, der løst koblet søger at holde sig á jour med de 

skiftende omgivelser er kendetegnet ved følgende mønstre: 

• Det værdsætter improvisation og intuitive handlinger højere end planlagte 

• Det søger muligheder frem for det sædvanlige 

• Det opfinder løsninger hellere end det låner dem fra andre 

• Det dyrker forandring mere end vane 

• Det værdsætter tvivl højere end klarhed 

                                                 
137 s. 53 
138 Ibid 
139 Weick, K. E. “Organizational design: Organizations as self-organizing systems“ 1977 – her gengivet i 
Staceys, R.D. “Strategic Management and Organisational Dynamics” 2003 (s. 91) 
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• Det bygger på forskelligartede evalueringer af performance mere end det regner med 

forklarende systemer 

• Det fremmer tvivl mere end det forsøger at fjerne tvivl 

• Det er konstant eksperimenterende frem for søgende efter færdige løsninger 

• Opmuntre til modsætninger frem for at dæmpe dem.140 

 

Et sådant system er nok mindre effektivt end et tæt koblet, men kan meget bedre adaptere til 

nye situationer og måske endda selv være med til at skabe nye behov.  

 

Evalueringer i et sådant dynamisk system skal designes og anvendes med omtanke. Weick 

mener141 faktisk, at evalueringer – feed back – er nærmest meningsløse, fordi de kommer for 

sent og fordi de dermed er falske. Feed back kan være oplagt i tæt koblede organisationer, 

hvor aktivitet og konsekvens er tæt forbundne, men i åbne og løst koblede organisationer, 

hvor forandring og nytænkning i sig selv udgør en kvalitet fungerer det ikke: ”To change 

people without using feedback is to use modeling, role playing, case method, lectures, 

selfmonitoring, guided imagery, audiovisuel presentations, alone time reading, projects and 

field experiences” siger Weick.  

Aktører i løst koblede organisationer har kun sig selv, sine værdier, sin improvisation, 

vedholdenhed, evige organisatoriske forstyrrelser at forholde sig til.  

 

I sin bog ”Den Rituelle Refleksion” behandler Peter Dahler-Larsen evalueringer i løst koblede 

organisationer. Uden direkte at imødegå Weick anerkender Dahler-Larsen, at ”Institutionel 

teori forudser, at der ikke nødvendigvis er særlig meget sammenhæng mellem momenterne i 

en evaluering”142 , men påpeger, at det i stedet bliver op til den enkelte at rekonstruere en 

meningssammenhæng. Peter Dahler-Larsen taler om en ”oversættelse” af en mening, som 

flyttes fra et univers til et andet og som derfor ikke forbliver det samme. Omgivelserne og 

evalueringerne af handlinger filtreres så at sige gennem lokale redigeringsregler: ”Begreber 

som oversættelse, spejling og identitet kan bruges til at se på, hvordan aktører skaber mening 

ud af de løst koblede, institutionaliserede organisationer”143. 

                                                 
140 Weick, K.E. ” Manageing Change Among Loosely Coupled elements“ s. 377 
141 Ibid 
142 Ibid s. 118 
143 Ibid s. 120 
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Der er i dag forventninger til, at organisationer legitimerer sig, hvad der i sig selv kan være et 

problem for den komplekse og løst koblede organisation, som er i stadig forandring. Her kan 

evalueringen ifølge Peter Dahler-Larsen hjælpe ”med at genkende sig selv via en ydre 

anerkendelse af, at der er tale om en acceptabel aktør, der anvender tidens accepterede 

procedurer og tankefigurer til at løse accepterede problemer på accepterede måder. Dermed 

indskriver evaluering sig i den måde, hvorpå der signaleres legitim ledelse gennem 

dataindsamling”144. 

 

Derved bliver evalueringen et middel i en selvreflektionel og selvreferentiel proces og 

bidrager samtidig til organisationens identitet og legitimitet. Men der er mere tale om et 

skjold – opbygningen af et image – i en kultur, som Peter Dahler-Larsen betegner som ”den 

refleksive modernitet”. 

 

Netop fordi koblingsgraden kan variere, ligesom de omgivelser organisationen skal agere i 

kan have forskellige udtryk og konsistens, så kan evalueringer udføres meget forskelligt og 

med forskelligt udbytte. 

 

Tilbage står en afklarende diskussion af evalueringens omfang og funktion i en løst koblet 

organisation. Weick er afvisende, idet evalueringens rationelle, systematiserende og 

bagudskuende karakter er fremmed for ånden bag løse koblinger. Den lægger, som det er 

fremgået, vægt på improvisation, bevægelse og tilfældighed. Dahler-Larsen synes lidt 

dobbeltbundet: Evalueringen har sin største berettigelse i legitimeringen, men er egentlig lidt 

af et nødvendigt onde – en organisatorisk manér. Vi finder ingen af positionerne 

tilfredsstillende og savner deres blik for det kvalitetsudviklende, og det man i mangel af bedre 

kunne kalde selvkritisk refleksionsevne. Vi mener ikke en organisation – løst koblet eller ej – 

kan være foruden evaluering, at organisationer vil degenerere og henfalde i ukritisk 

selvtilstrækkelighed, hvis de ikke til stadighed forsøger at forholde sig både kritisk og 

analytisk til deres aktiviteter. Dette udgangspunkt vil vi kvalificere i den afsluttende 

diskussion.   

 

                                                 
144 Ibid s. 131 
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5. Gymnasiet som løst koblet organisation 
 

Det (primo juni 2003) netop fremlagte forlig om gymnasiereformen fremhæves af 

politikerne som værende den største og mest gennemgribende reform af gymnasiet i de 

sidste 100 år. Et sådan udsagn kan altid diskuteres, men givet er det, at gymnasiet 

organisatorisk set har ikke har forandret sig meget og at den kommende reform 

lægger op til især organisatoriske og dermed også arbejdskulturelle meget store 

forandringer.   

I dette kapitel indkredser vi gymnasiets nuværende organisationsform og beskriver de 

områder, hvor gymnasiet kan udvikles hen imod løse koblinger. 

 

Gymnasiet er en organisation 
 

Gymnasiet lever til fulde op til de krav, som Scott stiller til en organisation. Der er en tydelig 

social struktur og en række deltagere – primært lærere, en teknologi og en række mål.  

 

 

Fra dekoblet til løst koblet gymnasium 
 
Set i overordnet organisatorisk perspektiv har det enkelte gymnasium i sine 100 år været et 

dekoblet system. Tankegangen har været, at det enkelte fag i sig selv har bidraget til 

studentens almene dannelse og studieforberedelse og at summen af arbejdet med de enkelte 

fag gav den færdige student. 

 

Organisatorisk har det enkelte gymnasium således haft faget som centralt fundament og været 

organiseret omkring det med et tidsskema, et lokale, en klasse og en lærer. Mere end 75 % af 

den enkelte ansattes arbejdstid er således sket i ”ensomhed” i forhold til dette arbejdsvilkår, 

og reelt er læreren med dette arbejde ikke indgået i virksomhedens organisation, for så vidt 

som læreren alene har været ansvarlig overfor fagbekendtgørelsen og dermed ministeriet. 
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Skolens ledelse 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 

enkeltes arbejdsindsats og arbejdsform, om end ledelsen har indflydelse på 

ressourceallokering, tilrettelægning af arbejdstiden mv.  

 

Samarbejde er især sket omkring skolens demokratiske strukturer – forskellige udvalg, som 

har taget stilling til opgaver og forventninger, som har ligget uden for institutionens egentlige 

kerneydelse. Denne del af samarbejdet kan til en vis grad karakteriseres som en løst koblet del 

i den samlede organisation. Et vist samarbejde har også kunne fremmes inden for faggrupper 

– af administrativ og udviklingsmæssig karakter og i enkelte tilfælde også tværfagligt. 

 

Det er således 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 undervisere.  

 

I forhold til gældende bekendtgørelser har denne organisationsform uomtvistelige og 

velkendte fordele. Metodefriheden har traditionelt motiveret og skabt spændende og kreative 

formidlere. Lærerkompetencekravet, den faglige efteruddannelse, de faglige foreninger, den 

centralt fastlagte eksamen og dermed følgende censurudveksling har bidraget til udvikling af 

den faglige-didaktiske udvikling.  

 

Omvendt er det også sket, at lærere har reproduceret sig selv og er blevet uinspirerende og 

dårlige formidlere i deres fag, uden at nogen har registreret det eller kunnet gøre noget rigtigt 

ved det. 

 

Set i Weicks optik og i reformens perspektiv lægges der op til en ny og anderledes 

organisering af arbejdet, hvor den løst koblede organisationsform er et adækvat bud. 

Reformen lægger således op til, at der i fremtiden skal skabes løse koblinger: mellem 

individer (især lærerne omkring en klasse), enheder (lærerteams for forskellige klasser), 

hierarkiske lag (klassens lærere, teams, en administrativ og en pædagogisk ledelse), 

organisationer (øvrige gymnasier og gymnasiale uddannelser), organisationer og omverden 
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(omverdensfølsomhed). Der kan også hævdes en styrkelse af koblingerne mellem aktiviteter, 

ideer og intentioner og handlinger for så vidt, som de indgår i det daglige arbejde.  

 

 

Koblingen mellem lærerne i en klasse 
 

Med indførelsen af studieretninger bliver der betydeligt større sammenhæng mellem en 

klasse, dens fag og dens lærere end i dag, hvor flere klassers elever er spredt på valgfagene. 

Denne sammenhæng skal ifølge aftalen bruges til at sikre betydeligt mere tværfagligt arbejde. 

Samarbejdet vil også medføre meget stærkere fokus på koordineringen af klassens 

arbejdsformer, variation og progression igennem hele forløbet.  

 

Selvom den enkelte lærer vil få flere klasser, betyder det for de nuværende traditionelle 

valgfag alligevel, at læreren vil kunne nøjes med at identificere 2 – 5 klasser hvortil 

vedkommende er knyttet. 

 

En større del af arbejdstiden vil bindes i koordinerende møder og i analyser af klassens og den 

enkelte elevs udvikling og kompetencer. Metodefriheden reduceres, selvom den største del af 

undervisningen stadig vil være et forhold mellem den enkelte lærer og klassen. Til gengæld 

vil der være en gevinst ved, at den enkelte lærer knyttes til en gruppe, som læreren kobles til 

socialt og fagligt.  

 

Undervisningen afprivatiseres og der opstår forhåbentligt en åbenhed i organisationen, hvor 

inspiration og kollegial supervision bliver en naturlig del. Det vil givet vis også mindske 

antallet af lærere, hvis undervisning er blevet helt utidssvarende. 

 

Et gymnasium, hvis organisation består af løst koblede lærergrupper omkring de enkelte 

klasser vil til gengæld i langt højere grad end nu kunne tage ansvar for klassens forløb. 

Lærerne vil (i modsætning til nu) selv kunne lave skemaer, planlægge efteruddannelse, egen 

undervisningstid mv. – en frihed, som i fult mål vil erstatte tabet af metodefrihed. 

 
 
 

 92



Koblingen med – og mellem lærerteams og hierarkiske lag 
 

Da hver enkelt lærer ofte vil være tilknyttet 2– 5 klasser, er der fordele ved at danne 

lærerteams bestående af  2-3 lærere for hver klasse, som har det overordnede ansvar for 

klassens forløb og dermed også ledelsesansvar.  

 

Et lærerteam kan således have et vist ledelsesansvar overfor lærergruppen omkring klassen. 

Det kan omfatte sikringen af skemaet, klassens samlede forløb (progression, ekskursioner, 

vejledning mv) - den enkelte lærers årsnorm, efteruddannelse, udvikling, ressourceallokering 

mv. Men lærerteamet har også forbindelsen til øvrige lærerteams, såvel som til skolens 

samlede ledelse og dermed til skolens samlede målsætning og værdigrundlag. 

 

Læreteamet kan desuden have ansvar for at klassens forløb er i overensstemmelse med 

omgivelsernes krav (IT, samarbejde med erhvervslivet mv.). 

 

 

Koblingen mellem organisationer og mellem organisationer og omverden 
 

I gymnasiet som løst koblet organisation vil den enkelte delorganisation og de koordinerende 

dele have særligt ansvar for at sikre forbindelse til – og samarbejdet med – omgivelsernes 

interessenter. Den enkelte organisation kan ikke forandre sig meget uden at det indirekte også 

påvirker de øvrige gymnasier/gymnasiale uddannelser, hvorfor der må være forbindelse 

mellem de almene gymnasier, såvel som mellem de almene gymnasier og htx, hhx. Men 

forbindelserne skal også skabes til folkeskolerne, de videregående uddannelser, til 

erhvervslivet mv.  

 

Hver organisationskomponent må være opmærksom på omgivelsernes behov, kunne tolke 

dem og omsætte tilpasningsønsker til konkrete handlinger.  
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Konsekvenser for den enkelte lærers arbejde og kompetencer 
 

Timingen af Udviklingsprogrammets iværksættelse var uheldig, for så vidt som indførelsen af 

årsnormen og tjenestetidsaftalen fra 1999 har fået hæmmende virkning på programmet. Det 

har ikke været nemt for den rektor, som måtte ønske at omsætte Udviklingsprogrammets 

intentioner på sin skole. Med denne overenskomst er gymnasiet vendt delvist tilbage til en 

organisationsform, som er karakteriseret ved at have en meget tæt sammenhæng mellem 

arbejdsindsats og løn og det kan flere steder synes som om, at forandringer har fået 

vanskeligere vilkår. Nogle iagttagere har ligefrem hævdet, at gymnasielærerne har forandret 

deres rolle fra at være selvstændige individer i en lærende organisation til at blive 

skridttællende lønarbejdere145. 

 

Ovenstående og kulturens grundlæggende antagelser i øvrigt kan altså siges at have en 

hæmmende virkning på omstillingsprocessen som først og fremmest indebærer indførelsen af 

nye arbejdsområder og løsninger, men i mange tilfælde også et behov for en reel 

kompetenceudvikling af lærerne. Dette udfolder vi i det efterfølgende. 

 

Først og fremmest skal en ny lærerrolle og læreridentitet internaliseres. Det er ikke kun en 

bevidsthedsændring og et identitetsskift, der giver læreren forudsætningerne for at tage 

ansvaret for helheden frem for faget. Der er tale om udvikling af den personlige kompetence, 

der rummer en faglig åbenhed i forhold til samarbejdet med andre fag og kolleger, såvel som 

håndteringen af den usikkerhed, som er forbundet med implementering af nye arbejdsformer. 

Læreren skal kunne eksponere sin faglighed i forhold til kollegerne, hvilket indebærer, at han 

selv skal være i stand til at skabe tryghed og selv føle sig tryg. Der forestår her en større 

kompetenceudvikling i forhold til supervision og kollegavejledning. 

 

I samarbejdet mod en sammenhængende helhed skal læreren således kunne forhandle sig 

tilrette om mål, indhold og metoder i undervisningen med andre kolleger. Flere af de nye 

arbejdsformer (f.eks. projektarbejdet) kræver, at lærere kan give en mere personlig vejledning 

af proces og produkt end man er vant til. Det er ofte vejledning, som sigter på elevens 

kompetenceudvikling og det er et område, som givet vil være nyt for mange.  

                                                 
145 F.eks. Gymnasieskolernes Rektorforenings daværende formand Marianne Ziebrandsen på rektormødet 2000. 
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Men læreren skal også kunne honorere kollegers krav og selv stille krav til kolleger. Som 

lærer kommer man tættere på den enkelte kollega på godt og ondt og det kræver en 

professionel distance.  

 

Sammen med kollegerne vil den enkelte lærer i langt højere grad end vedkommende har været 

vant til skulle italesætte sine undervisningsintentioner, ligesom han sammen med andre skal 

kunne evaluere gruppens undervisning. Den løst koblede organisation vil styrke omverdens-

følsomheden og læreren vil blive nødt til måske mere end tidligere at tage aktivt stilling til 

den uddannelsespolitiske diskurs. 

 

Arbejdet i teams (komponenter) vil føre til større administrativt og organisatorisk ansvar. Der 

vil blive behov for at kunne administrere og foretage løbende organisatoriske ændringer. Det 

betyder, at læreren skal være parat til at påtage sig administrative og organisatoriske opgaver 

og sikre en koordineret og relevant informationsformidling. Det er opgaver, som hidtil har 

ligget i administrationen, men som bedre ligger i teamet. 

 

En række pædagogiske, administrative og organisatoriske opgaver er således placeret i det 

enkelte lærerteam. De er flyttet fra skolens administration og ledelse, hvilket skaber helt nye 

og anderledes krav til skolens ledelse. 

 

 
Et svensk eksempel. 

 

Der er os bekendt endnu ingen danske gymnasier, som konsekvent fungerer som en løst 

koblet organisation, selvom vi på hver af vores egne arbejdspladser har taget de første spæde 

skridt i den retning.  

 

Det drejer sig primært om indførelse af lærerteams med afgrænsede ansvarsområder, så som: 

• sikring af koordineret indskoling 

• sikring af tværfagligt arbejde 

• fælles indsats omkring studieteknik 

• koordinering af undervisningsformer 
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• koordinering af grammatik 

• koordinering af ekskursioner, studieture mv. 

 

          Der er også en vis delegering af ansvar. Det drejer sig om: 

• ændringer af skemaet (pædagogiske eller private grunde) 

• fordeling af timer til projektarbejde 

 

Men der kan decentraliseres meget mere og de enkelte teams er stadig for løst defineret, idet 

man omkring den enkelte klasse nok kan identificere en kerne af fællesfagslærere, mens der i 

periferien er en række lærere i valgfag, som således er knyttet til (for) mange teams og derfor 

ikke rigtigt hører med i en komponent. Mulighederne for at formere konkrete løst koblede 

komponenter vil givet blive meget bedre efter den nye reform, hvor klasserne er sammensat i 

studieretninger og således undervises mange flere timer sammen med en noget mindre gruppe 

af lærere.  

 

I Sverige har vi imidlertid fundet Olympiaskolan i Helsingborg, hvor man reelt har dannet en 

løst koblet organisation. Her har man dannet en række ”arbetslag” (komponenter/teams) 

omkring de enkelte linier/klasser (i Sverige har man flere studieretninger). Disse komponenter 

er ganske faste, idet der kun sker udskiftninger ved afgang. De har desuden ganske frie 

beføjelser i  forhold til, hvordan de ønsker at opfylde målsætningerne og i tillæg hertil også 

ganske store ansvarsområder. Disse teams er i formen således ganske tæt på at fungere som en 

løst koblet organisation.  

 

Den faste teamstruktur har fungeret i nogle år, hvad der ifølge rektor Leif Andersson har skabt 

en vis balkanisering146. Man har gode ”con-amore teams” og man har mere umage 

sammensatte teams. Ifølge rektoren er et par af disse teams sammensatte af ældre lærere, som 

ikke har fundet det umagen værd at prøve at arbejde sammen, hvad der også afspejler sig i 

deres årlige rapport. Man har valgt ikke at fremtvinge nye konstellationer, men gennem 

samtaler med de pågældende teams at skabe en kulturforandring.  

 

                                                 
146 Rektor bruger ikke dette ord, men indholdet svarer godt til Hargreaves påpegning af risici i 
organisationsformen. 
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Styrken i organisationsformen er ifølge rektor Leif Andersson, at det enkelte team netop 

arbejder tæt sammen for at opnå nogle fælles mål og nogle team-definerede mål. Disse mål er 

meget konkrete og kvantificerbare.  

 

Således står skolens målsætning klar for alle ansatte og årets delmål er udmeldt. Teamet har 

konkrete ressourcer til at opfylde målene: timer til samarbejde, faciliteter og økonomi til 

indkøb mv.  

 

Ved skoleårets afslutning foretages en grundig evaluering blandt elever og i lærerteams. Her 

spørges tæt ind til både elevers og læreres (teams) bidrag i forhold til at opfylde de enkelte 

mål og det udgives efterfølgende i en dokumentationsrapport. I skoleåret 2001-2002 spurgte 

man således eksplicit til f.eks. 

• Hvordan har handlingsplanen fungeret? Hvilke mål er opnået? Og hvordan er de opnået? 

• Hvilke tværfaglige samarbejder har man haft i året? 

• Hvordan har kommunikationen været med andre teams og ledelsen (og ledelsen af 

teamet)? 

• Hvilke andre aktiviteter har teamet initieret? 

• Hvilke internationale kontakter har man haft? 

• Hvordan teamet ønsker at udvikle kommunikationen i det kommende år? 

• Samarbejdet med eleverne og elevråd 

• Hvilken kompetenceudvikling har teamet haft i det forløbne år og hvilken man ønsker i 

det kommende år? 

• Samarbejdsklimaet i teamet 

• Størrelsen af ansvaret. 

 

Samarbejdsformen er relativt ny på skolen og stadig i en udviklingsfase. Rektor Leif 

Andersson vurderer, at man er i en positiv udvikling, om end det har været – og stadig er – en 

stor kulturforandringsproces: Lærerne modtog den nye organisering meget forskelligt. Nogle 

teams har udviklet sig meget dynamisk, mens andre er mere optagede af, at ”räknar 

undervisningstimmar och tycker att allt var bättre för”147.  Leif Andersson finder, at der her er 

                                                 
 
147 e-mail udveksling d. 12. juni 2003 
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en meget tydelig skillelinie mellem ældre lærere og yngre lærere. De ældre har ifølge ham en 

tendens til at lægge vægten på de faglige emner, mens de yngre i højere grad fokuserer på 

elevernes læring og på selve lærerprofessionen. Også når det kommer til den faglige diskurs 

skriver Leif Andersson: ”Även har finns en tydlig uppdelning i äldre och yngre. De äldre har 

svårt att lämna et pradigm, som innebar regelsturning, fast schema, tjänstefördelning som 

inte går at ändre, uppgifter, som de inte anser tillhör undervisningen. De yngre talar mindre 

om undervisning, mer om elevernas lärande”. 

 

Rektor Leif Andersson bekræfter, at der er kommet en meget mere synlig diskurs om skolens 

rolle i – og forhold til – omgivelserne, ligesom den fagligt didaktiske og pædagogiske debat er 

styrket betydeligt. Han bekræfter også, at ledelsens rolle er ændret for så vidt som man nu i 

højere grad spørger ind til teamets indsats og målopfyldelse og i betydeligt mindre omfang 

kontrollerer.  

Men Leif Andersson betoner også kulturforandringsprocessen, hvor det øjensynligt er 

nemmere at skabe en ny kultur hos yngre kolleger end at forandre den hos de ældre. 

 

 

6. Ledelse i gymnasiet  
 
Fremtidens gymnasieledelse skal agere i flere rum eller dimensioner. Den skal agere i 

forhold til en bekendtgørelse, en overenskomst og en diskurs, der afsætter en række 

krav til dybtgående ændringer. Den skal – fortsat - agere i forhold til gymnasiets 

egenart og historisk betingede konstitution, ikke mindst dets kultur. Og den skal, som 

et helt afgørende element, også agere i forhold til sig selv og udvikle de nødvendige 

kompetencer og indsigter.  

 

Sagt i krystallinsk form kan man således sige, at ledelsen udfoldes i forhold til, et 

lovmæssigt/juridisk-,  et kulturelt- og et selvreflekterende rum. Disse tre størrelser vil 

vi undersøge og i lyset af tænkningen omkring løse koblinger diskutere i dette afsnit. 
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Reform, overenskomst og krydspres 
 

På baggrund af  folketingets reformforslag og amternes overenskomstpolitik må man 

overordnet slå fast, at folketinget og amterne langt hen ad vejen har lagt en strategi, der på 

mange måder placerer hovedansvaret for udviklingen på ledelsen på den enkelte skole.  

 
Hvad reformen angår, så skal skolerne, som det er fremgået af gennemgangen, skabe 

sammenhæng og progression i gymnasiet. Skolerne skal knytte fagpakkefag og valgfag 

sammen, så der opstår sammenhæng på tværs af traditionelle fagopdelinger. Skolerne skal 

ændre tænkning i fag til tænkning i faglighed og læring. Skolerne skal skabe institutionel 

ansvarlighed. Skolerne skal på egen hånd føre diskursen ind i gymnasiets indre. De kræfter, 

strukturer og fortolkningsrammer, der er knyttet til faggymnasiet og den traditionelle 

tænkemåde har reformforslaget nok udfordret, men måske ikke rokket afgørende ved. Alene 

det faktum at antallet af fag ikke er beskåret148, siger noget om den begrænsede 

risikovillighed, der ligger bag forslaget. Den faglige diskurs må formodes stadig at stå stærkt - 

om end ikke usvækket. 

 

Reformforslaget rummer som nævnt ikke et fagpakkegymnasium, men en blanding af valg- 

og fagpakkegymnasium, der ønsker at øge mulighederne for at skabe mere sammenhæng og 

progression. Men reformforslaget bliver næppe det chok149, det nulpunkt, fra hvilket der 

direkte ad politisk vej og vilje kan skabes forandringer i det organisatoriske felt. 

Reformforslagets største chokeffekter vil nok først komme, eller ikke komme, når den enkelte 

skole skal træffe de nødvendige valg, som konsekvens af reformen. Det vil f.eks. være valg af 

fagpakker eller valg af hvilke fag, der skal indgå i fagpakker udover de på forhånd givne – et 

valg, hvor man skal afveje hensyn til evt. fortsat ansættelse af nuværende lærere med skolens 

interesser i en bestemt faglig profil. 

 

                                                 
148 Nogle enkelte fag (musik, billedkunst, film og tv) er blevet formindsket i og med de blevet valgfag. Et andet 
er modificeret (geografi er blevet til naturgeografi) medens et enkelt er pustet lidt op (samfundsfag).  
149 Vi tænker f.eks. på den type chok, som vi tidligere i opgaven har refereret Neil Fligstein for: chok, som 
genereres af rekonstruktion af gældende regler og kræver organisatoriske modsvar. 
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Reformforslaget rummer massive hensigtserklæringer af diskursiv karakter og forventninger 

om, at skolerne decentralt træffer nogle af de mange beslutninger, politikerne har valgt ikke at 

tage.  

 

Alt det ovenstående kan man sige meget godt og dårligt om - det er ikke vores ærinde – men 

man må konstatere, at gymnasieledelserne  og organisationen står overfor voldsomme 

udfordringer. Som nævnt tidligere150, så afsætter reformen og krydspresset krav omkring 

lærersamarbejdet i forskellige former, nye ansvarsformer, virtualitet, institutionens profil og 

fremtræden, omverdensfølsomhed, værdi og holdningsbearbejdelse og ledelsesudvikling. 

Disse områder vender vi tilbage til. 

 

Hvad overenskomst151 angår, så har Amtsrådsforeningen  ved overenskomstforhandlingerne i 

1999 og 2001 haft som intention at få individualiseret både arbejdstiden herunder 

forberedelsestiden og lønnen. Dette er i princippet også lykkedes. Hverken arbejdstid eller løn 

skal udelukkende tildeles automatisk, men i stort omfang tildeles individuelt. Men 

Amtsrådsforeningen har efterfølgende ikke vist sig særlig villig til at påtage sig ansvaret for, 

at amterne har levet op til intentionerne. Ved de amtslige aftaler er størstedelen af den 

arbejdstid, der var tiltænkt individuelt uddelt, efterfølgende blevet fordelt automatisk på alle 

lærere, og Ny Løns individuelle andele er stort set udmøntet som funktionstillæg, mens de 

kontroversielle individuelle kvalifikationstillæg udgør en meget begrænset andel.  

 

Endvidere anfægter Amtsrådsforeningen ikke GL´s meget snævre definition af 

forberedelsestid og centrale styring af alle de såkaldt lokale forhandlinger. GL sidder tungt på 

de decentrale forhandlinger, men Amtsrådsforeningen hævder, at den enkelte rektor ifølge 

overenskomsten har et stort uudnyttet råderum til at individualisere både arbejdstid og løn. 

GL har således relativt uantastet fået lov til fortsat at fastlægge processer, strukturer og 

fortolkningsrammer for arbejdstid og løn i forhold til lærerne, og dermed for de aftaler, der 

skal opfattes som legitime både internt og eksternt i forhold til GL.  

 

                                                 
150 Denne afhandling s. 48-49 
151 Vi går ikke her ind i de nye forhandlinger, der synes under vejs og de åbninger der måske tegner sig fra GLs 
side, vi forsøger kun at forholde os konstaterende i forhold til, hvordan feltet tager sig ud optil nu. 
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Alt i alt må man sige, at gymnasiets ledelser er lidt på åben mark. Meget synes overladt til det 

lokale ledelsesmæssige niveau. Og det kan man have principielt to tilgange til: Enten, at det 

ligger i forlængelse af  god (dansk) tradition med lokal implementering og demokratisk 

samtale: Evt. små reelle skridt er bedre end ballade og uforudsigelighed . Eller at det, der 

kunne have været et paradigmeskift, fuser ud under dække af fleksibilitet i løsningerne. 

 

Den diskussion vender vi også tilbage til. 

 

 

Organisationskulturen 
 

Som vi tidligere har gjort rede for er gymnasiekulturen kendetegnet ved to ting. For det første 

en lang ret ubrudt historie, der, både på institutions- og individ plan, vidner om en meget høj 

grad af faglighed og professionalisme. Organisationen udviser mange tegn på egalitet og 

selvforvaltning, færre på fleksibilitet og omverdensorientering. Kort sagt: En meget traderet 

professionskultur, med høje faglige standarder og relativt lave tolerencetærskler for 

forandringer. En relativ uflyttelig organisation. For det andet en gryende nyorientering 

accentueret af bl.a. det begyndende generationskift i lærergruppen og yderligere potenseret af 

den nye pædagogikumordning. Man kan på lærerværelserne iagttage balanceforskydninger i 

faggrupperne, høre nye spørgsmål blive stillet – også af lidt ældre kolleger. 

 
I dette felt af barrierer og muligheder skal ledelsen altså ind. Det er et meget afgørende felt, så 

meget desto mere som at, diskursen, som omtalt tidligere, i vid udstrækning kan forventes at 

skulle implementeres lokalt. 

 

Det hører med til billedet af professionskulturen at nævne, at undersøgelser152 viser, at 

professionelle, hvortil lærerne hører, er tilbageholdende i forhold til ændringer. Karina 

Sehested har undersøgt, hvad der sker, når en offentlig myndighed iværksætter 

strukturændringer. Hun sammenligner psykologer, lærere og socialrådgivere153. Her fokuseres 

                                                 
152 Sehested, K: Professioner og strukturændringer in Niels Ejersbo: Politikere, ledere & professionelle i 
kommunerne – effekter af strukturændringer 
153 Det skal bemærkes at Sehested beskæftiger sig med kommunalt ansatte folkeskolelærere, psykologer og 
socialrådgivere. Mange af de forhold, der knytter sig til både lærerne og psykologerne, rækker ind over 
gymnasielærerfeltet. De forskellige detaljer vedr. hendes undersøgelse kan læses på p. 109-110 
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kun på de to førstnævnte. Der er en meget oplagt forskel. Psykologerne er med i 

strukturændringerne, de er en del af problemløsningerne og forholder sig også til de 

nødvendige forandringer hos sig selv. Forklaringen ligger i deres vidensgrundlag og arbejde. 

Man kan sige, at psykologer er uddannet i helhedsorienterede problemløsninger og i deres 

daglige erhvervsfunktion arbejder de måske endnu mere i en holistisk forståelses- og 

fortolkningsramme154. Helt modsat forholder det sig med lærerne. Deres viden koncentrerer 

sig om undervisning af børn,  deres praksis er isoleret til klasseværelset og de har, i det 

omfang de overhovedet har det, kun samarbejde med lærere – ikke med andre 

personalegrupper. Den strukturændring, der for psykologerne er en faglig udfordring er for 

lærerne et overgreb, som man bør afskærmes fra. 

 

Ser man på, hvordan de to grupper oplever presset på deres autonomi, er det også tydeligt, at 

psykologerne hurtigere, bedre og nemmere tilpasser sig. Lærerne afviser f.eks. nye 

myndighedsledere (skoledirektør) som ikke har rod i undervisningsverdenen, de er tøvende i 

forhold til at iværksætte målsætningsdiskussioner og rent afvisende, når det kommer til 

kvalitetsmålinger. Som Sehested skriver: ”det hierarkiske beslutningssystem i forvaltninger 

støder sammen med lærernes faglige demokratiske beslutningskultur, og det har stor 

betydning for deres reaktioner på ændringer. En topstyret ændring kan give problemer i 

forhold til en så selvstyrende og fagligt demokratisk anlagt professionel gruppe som 

lærerne”155. 

 

Både psykologer og lærere bruger individuelle strategier, som nævnt bare med forskellig 

intension. En anden forskel er, at psykologerne ikke støtter sig til deres fagforening, som 

ifølge dem ikke er tilstrækkelig parat til ændringerne. Lærerne forsøger at mobilisere 

fagforeningen, de forsøger i det hele taget at konservere. F.eks. fastholder de gamle 

kontaktmønstre til forvaltningen og politikere, selv om beslutningsstrukturen er blevet lavet 

om. 

 

                                                 
154 Her tænkes på blikket på klienten, der ses i forhold til hele livssituationen og den institutionelle proces, hvor 
han også fra psykologen er underlagt et helhedssyn, bl.a. via samarbejdet med andre personalegrupper.  
155 Ibid s. 140 
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I konklusionen henholder Sehested sig til, at professionelles reaktionsmønstre over for 

strukturændringer hænger meget sammen med deres vidensgrundlag, arbejdsmåde, 

selvstyring og beslutningskultur. 

 

Der er således ingen tvivl om at den (gymnasiale)professionskultur er en stor ledelsesmæssig 

udfordring i relation til omfattende ændringer. 

 

 

Kulturstrategi  

 

Kulturstrategier beskæftiger sig ifølge Finn Borum 156 med tilpasning, innovation og 

forandring af fastgroede forestillinger og normer som følge af pres og krav fra omverden, 

opfatter ledelsen som forandringsagent, men lægger også vægt på selvrefleksion og 

læreprocesser. Indenfor det løst koblede perspektiv taler man om første ordens forandringer, 

forandringer der kun vedrører aktivitetsniveauet (tilpasning), og anden ordens forandringer, 

forandringer der også vedrører fortolkningsskemaerne (transformation).157  

 

Udfordringerne til gymnasiet nødvendiggør en kulturstrategi, der både indeholder tilpasning 

og transformation. 

 

Edgar Schein har beskæftiget sig med organisationens udviklingstrin og de dertil hørende 

relevante ændringsmekanismer158 – et perspektiv på kulturstrategier, der stadig anvendes.159 

Relevante ændringsmekanismer i forbindelse med gymnasiereformen kan være ” planlagt 

ændring ved organisationsudviklingsprojekter og skabelse af parallelle læringsstrukturer ” og 

”ændring ved tilførelse af udenforstående ”160  

 

Selve transformationen af gymnasiet fra et dekoblet system til et løst koblet system er en 

vigtig forudsætning for kulturstrategien. De nye strukturer, de nye koblinger er umiddelbart 

ændringer på artefaktniveau; men etableringen af lærerteams med nye ansvarsområder og 

                                                 
156 Borum, F: Strategier for organisationsændring (4.opl. 2002) s. 15 og 69-78  
157 Ibid s. 110 
158 Schein, E.H.: Organisationskultur og strategi (1994) s. 282-308 
159 se f.eks. Borum, F. s. 69-78 
160 Schein, E.H:: Organisationskultur  s. 283 
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udstrakt kompetence vil udfordre traditionelle værdier og aktualisere nye: fagfaglighed - 

tværfaglighed, den privatpraktiserende lærer – lærerteam, metodefrihed og selvansvar – 

udvikling af fælles metoder og teamansvarlighed, lønmodtager – medarbejder. 

 

Erfaringerne fra forsøgsvirksomheden i forbindelse med Udviklingsprogrammet161 viser da 

også, at etablering af lærerteams omkring fagsamarbejde har den beskrevne virkning. Fokus 

skifter fra identifikation med faget til et fælles fokus på elevernes læreprocesser og 

kommunikation og lærersamarbejde får en anden vægt. Dette foregår indenfor den dekoblede 

struktur og har begrænset effekt, hvorimod Olympiaskolan som tidligere omtalt har etableret 

den løst koblede struktur, der for alvor kan realisere arbejdet med lærerteams. Dette giver 

også ledelsen mulighed for fokuseret opmærksomhed på udviklingen af de enkelte 

lærerteams. Fokuseret opmærksomhed og allokering af ressourcer betragtes af Weick som et 

vigtigt perspektiv på udvikling af den løst koblede organisation. 

 

Gleerup 162peger på etablering af en kontekst for kulturel selvrefleksion som den vigtigste 

strategiske ledelsesopgave i gymnasiet. Det drejer sig om at iværksætte og vedligeholde en 

proces, hvor der sker fremadrettede forskydninger i kulturens grundlæggende antagelser eller 

dilemmaer.  Konteksten kan være hele lærergruppen, som Gleerup fokuserer på i forbindelse 

med pædagogiske dage; men i vores vil det være oplagt at fokusere på grupper af lærere, der 

har en klasse, et projekt, en fagpakke fælles – lærerteams, der ikke afspejler traditionelle 

fortolkningsrammer. Det er ledelsens opgave at styrke disse grupper mere end til faggrupper, 

udvalg under pædagogisk råd, GL-klubber og andre grupper, hvor perspektivet er den 

individuelle lærer, faggruppen eller lønmodtageren frem for den organisationsansvarlige 

medarbejder.Således kan parallelle læringsstrukturer etableres.  

 

Det nye pædagogikum er endnu en måde at etablere parallelle læringsstrukturer og samtidig 

tilføre udenforstående på. Det nye pædagogikum er målrettet mod gymnasiereformen og 

involverer både de mange nye kandidater og vejlederne. Lærerteams og det nye pædagogikum 

er således vigtige elementer i en kulturstrategi, og de korresponderer med Weicks 

perspektiver på ledelse i en løst koblet organisation, som vi tidligere har redegjort for. Her 

lægges vægt på, at ledelsen fremmer processer til forandring ved at udfordre og skabe tvivl 

                                                 
161 Udviklingstendenser i det almene gymnasium – hæfte 36a (Uddannelsesstyrelsen 2003) 

 104



om antagelser i organisationen, udvise fokuseret opmærksomhed og resocialisere. Her er 

lærerteams oplagte som fokus, og vægtningen af pædagogikum ligeledes.  

 

Etableringen af gymnasiet som et løst koblet system med lærerteams og det nye 

pædagogikum er vigtige dele af kulturstrategien, men de skal sættes ind i en overordnet 

sammenhæng. I overgangsfasen til de løst koblede komponenter fungerer, må den enkelte 

skoleledelse iværksætte en strategi, som kan sikre en implementering som accepteres i 

kulturen. Vi kan bl.a. her kort pege på John P. Kotter, som er stærkt inspireret af Schein. Han 

peger i bogen ”I spidsen for forandring” 163 på de organisationskulturelle faktorer, der er 

afgørende ved kulturstrategier og understreger vigtigheden af, at organisationens medlemmer 

oplever, at forandringerne er nødvendige. Ledelsen må skabe en forståelse herfor, hvis det i 

øvrigt ikke fremstår tydeligt. Det kan f.eks. med udgangspunkt i konkrete problemstillinger, 

ske ved at udfordre og skabe tvivl om antagelser i organisationen. Oprettelsen af en styrende 

koalition, der har medlemmer med gennemslagskraft og troværdighed og som positivt og 

aktivt vil arbejde for forandringen, vil kunne give intentionerne den fornødne legitimitet.  

 

Det er nødvendigt for skolens ledelse at skabe en vision, der giver et klart billede af, hvordan 

fremtiden skal se ud og begrunde hvorfor det er væsentligt at stræbe efter denne fremtid. 

Kotter mener, at en god vision vil kunne tydeliggøre ændringskursen, motivere medarbejderne 

til at tage initiativer i den ønskede retning samt hurtigt og effektivt koordinere medarbejdernes 

handlinger. I tillæg hertil er det væsentligt, at visionen er kommunikeret ud til alle gerne 

gentagne gange og i forskellige fora. Ledelsen må her selv tro på visionen og udvise 

troværdighed i relation til dens gennemførelse og i relation til overbevisningen af 

medarbejderne.  

 

Kulturstrategien skal således tage udgangspunkt i ledelsens overordnede vision og strategi. 

Der skal etableres en oplevelse af nødvendigheden af forandring og en styrende koalition og 

lærernes fortolkningsrammer skal udfordres, så hensigtsmæssige udviklingsprocesser 

fremmes.  

 

                                                                                                                                                                  
162 Glerup, J. og Wiedemann, F.: Kulturens koder (Odense 1995) 
163 Kotter, J.P.: I spidsen for forandringer 
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Kommunikation og information er helt centralt. Den skal rettes mod alle lærere; men 

konteksten  kan også være grupper af lærere, grupper der ikke afspejler de traditionelle 

fortolkningsrammer. Det er et led i strategien at styrke disse grupper.  

 

 

Ledelsen selv 
 

Weick har som tidligere nævnt fokuseret på løst koblede organisationers manglende evne til at 

håndtere store og omfattende forandringer i omverden, der ikke er forenelige med 

organisationens løbende inkrementelle forandringer i enkelte dele af organisationen. 

Organisationers evne til at respondere på forandringer, der har betydning for hele 

organisationen, kræver hvad man kan kalde et organisatorisk samsvar. Altså en samtidig og 

samlet reaktion eller strukturel ændring som svar på omgivelsernes krav. 

 

Gymnasiets samsvar med omgivelserne kræver en strategi, der omhandler både de rationelle 

aktiviteter – strukturer, processer og samarbejdsformer – og fortolkningsrammer. Det er en 

opgave, ledelsen må påtage sig i samarbejde med andre forandringsagenter i gymnasiet, og 

der er ikke, hverken i praksis eller i de nyere formuleringer af teorikomplekset, som vi 

anvender, en modsætning mellem overordnet strategisk ledelse og den løst koblede 

organisation. Der er tale om forskellige perspektiver på strategisk ledelse. 

 

Johnson og Scholes 164 anlægger tre perspektiver på strategisk ledelse. 

 

Strategi som plan: ledelsen træffer de strategiske beslutninger ud fra rationelle, analytiske og 

strukturelle overvejelser. Strategien kan derved blive langsigtet, skabe sammenhæng og 

kommunikeres éntydigt. Dette skal være den overordnede ramme for strategien, velvidende at 

strategi er mere kompleks, end designperspektivet forudsætter. Derfor suppleres med de to 

øvrige perspektiver, der korresponderer med tankerne om den lærende organisation. 

 

Strategi som erfaring: inkrementel udvikling som resultat af individuelle og kollektive 

erfaringer indenfor kulturen. Ledelsen formaliserer den emergerede strategi, kan 

                                                 
164 Johnson, G. and  Scholes, K.: Exploring Corporate Strategy,  kap. 1  
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kommunikere den og sætte den i system. Der tages her hensyn til den kulturelle dimension, 

medarbejderne involveres og deres erfaringer udnyttes.  

 

Strategi som idé: emergerer fra organisationen i dens daglige arbejde med at takle usikkerhed 

og forandring. Der er ikke konsensus i organisationen, som i de to øvrige perspektiver på 

ledelse, men diversitet og forskellighed. Udviklingen kan ske inkrementelt, men også 

pludseligt. Ledelsen coacher, skaber sammenhæng og fremmer/forsvarer/selekterer idéer. Der 

lægges her vægt på at fremme innovation og undgå, at kulturen blokerer for udvikling.  

 

I erkendelse af, at ledelsen står over for at skulle implementere væsentlige dele af diskursen 

selv, at den i vid udstrækning skal agere i forhold til kulturelle dimensioner, og at den 

kommer til at fungere i et system, der bevæger sig mod løse koblinger, vil det førstnævnte 

perspektiv nok påkalde sig mest opmærksomhed. Men eftersom at organisationen bevæger sig 

mod løse koblinger vil de to andre også have deres berettigelse. Det gælder ledelsesmæssigt 

om at kunne dossere og variere smidigt og i overensstemmelse med organisationens 

udvikling. 

 

 
Ledelse, dilemmaer og kompetencer i et løst koblet system 
 

Som vi tidligere har gjort rede for, har gymnasiet historisk og organisatorisk været at betragte 

som et overvejende dekoblet system. De sidste 10 – 15 års udvikling af udvalgsstrukturen har 

tilføjet organisationen nogle løse koblinger inden for de hierarkiske lag, men har ikke165 på 

afgørende vis sat spørgsmålstegn ved den grundlæggende struktur. Imidlertid lægger 

tænkningen bag reformen op til, at der skabes løse koblinger mellem individer, enheder, 

hierarkiske lag, organisationer og omverden. Med andre ord: set i forhold til tidligere er der 

altså tale om øget forbindelse mellem gymnasiets dele. At gå fra dekoblet til (løst) koblet er at 

etablere forbindelser. At forbindelserne er løse og ikke faste medfører, at komponenterne er 

relativt autonome og agerer inden for et givet – og i forhold til den enkelte lærer - øget  

ansvars- og opgavefelt.  
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Hermed er vi ved et grundlæggende ledelsesmæssigt dilemma i den løst koblede organisation. 

På den ene side skal ledelsen trække sig tilbage i forhold til tidligere. Den skal, som vi har 

beskrevet, tillidsfuldt afgive ansvar og opgaver, der tidligere lå i ledelsens hænder til f.eks. 

lærerteams. Den skal derfor bruge de frigjorte ressourcer til andre opgaver i stedet for nidkært 

at kontrollere lærerne. På den anden side må ledelsen sikre organisationens eksistens og 

sammenhængskraft. De løse koblinger må ikke udvikles til selvtilstrækkelige eller 

konkurrerende komponenter, hvis horisont kun er lokal. Denne fare for balkanisering, som 

Hargreaves er inde på, er det ledelsens opgave at holde øje med. 

 

Og hvordan løses dette dilemma? Et generelt og teoretiske svar grunder sig på flere forhold: 

 

For det første er løst koblede organisationer åbne og bevægelige organisationer, der i meget 

høj grad er følsomme over for omverden og i stand til løbende at justere sig i forhold til 

denne. 

 

Det betyder for andet, at antallet og fordelingen af løse koblinger ikke er fikseret. F.eks. er 

lærerne på en skole med i flere teams og de skifter som bekendt. 

 

For det tredje medfører eksistensen af løse koblinger ikke eksklusionen af tætte ditto.  

 

Disse forhold peger på, at ledelsens fremmeste opgave er at overvåge, at organisationens tætte 

koblinger virkelig er tætte. Den skal sikre, at organisationen f.eks. har synlige, forpligtende og 

levende fora, hvor dens overordnede mål, visioner og indsatsområder bliver kommunikeret og 

diskuteret. Man kan lidt formalistisk og firkantet sige, at jo færre tætte koblinger 

organisationen har, desto mere vitale bliver de.  

 

De peger også på, at ledelsen skal have mulighed for sikre, at de løse koblinger virkelig er 

løse. Det vil sige, at komponenternes aktivitet skal være selvberoende, men ikke isolerede fra 

andre og aldrig i modstrid med organisationens overordnede mål. 

 

                                                                                                                                                                  
165 Dette så meget desto mere som at udvalgene på mange skoler i løbet af de sidste år har tabt energi og mistet 
forbindelse med den øvrige del af lærerkollegiet og PR. 
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Og det peger endelig også på, at ledelsen løbende skal sikre at forholdet mellem de løse og 

tætte koblinger er optimalt. 

 

For at kunne mestre disse overordnede fordringer må ledelsen sørge for at tilvejebringe de 

nødvendige kompetencer. 

 

 

Perspektiver for ledelse i gymnasiet 
 

Ledelsen skal varetage mange forskellige roller og funktioner samtidig. De traditionelle 

funktioner som administration, koordination, planlægning, håndhævelse af regler og rutiner er 

ikke mindre krævende end før, men de er ikke tilstrækkelige. Decentraliseringen har flyttet 

mange tidskrævende administrative opgaver ud på gymnasierne166. Hvis ledelsen oven i dette 

skal varetage de nye ledelsesfunktioner kvalificeret, så kræver det et styrket og opkvalificeret 

ledelsesmiljø. Ledelsen skal nu kunne handle strategisk, men også kunne varetage de sociale 

og personalemæssige relationer. Den må formulere en sammenhængende løn- og 

personalepolitik, og den skal implementeres individuelt for hver enkelt medarbejder. Ideen 

bag de nye lønformer er jo et tættere forhandlings- eller udvekslingsfelt mellem parterne.  

 

Ledelsen skal desuden operere i et meget personligt og følelsesmæssigt felt over for nye typer 

medarbejdere, der i deres horisont ligger langt fra den traditionelle gymnasieansatte – man 

taler om et nyt og intimiseret medarbejderbegreb167, der afsætter kvalitativt nye forventninger 

til relationen mellem ledelse og medarbejder. 

 

Ledelsen skal udvikles til en egentlig teamledelse med udstrakt kompetence til de enkelte 

medlemmer af teamledelsen. Realiseringen af dette kræver en fælles afklaring af visioner, 

                                                 
166 Dette problemkompleks er der udførligt gjort rede for i Rektorforeningens ledelsespapir: Rektors 
ledelsesansvar – fra driftsledelse til udviklingsledelse. Rektorforeningen 2001 
167 Åkerstrøm Andersen, N. og Born, A.W. gør i deres bog: Kærlighed og omstilling, 2001, rede for, hvad de 
kalder et nyt og intimiseret medarbejderbegreb. Udviklingen har at gøre med ændringer i de offentlige 
forvaltningsapparater gennem forrige århundrede, og resultatet er fuldstændig ændrede holdninger til f.eks. 
ansvar, tryghed og omstilling. Den offentlige ansatte har bevæget sig fra embedsmand til medarbejder. Generelt 
indeholder det nye medarbejderbegreb helt ændrede opfattelser af forholdet mellem privatsfære og arbejde, hvor 
i mellem der ikke længere er skodder, men derimod gensidige forpligtigelser for medarbejder og arbejdsgiver til 
professionelt at interessere sig for. Både ny løn og pædagogikumordningen lægger sig i øvrigt i forlængelse af 
denne tænkning. 
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værdier og holdninger, og en realistisk vurdering af de enkelte lederes kompetencer, stærke og 

svage sider. De personlige og sociale kompetencer vil blive helt centrale, og de er traditionelt 

vægtet meget lidt ved ansættelse af rektorer og inspektorer. Ledelsesteamet skal udvikles ved 

ledelsesudvikling og evt. ved udskiftning af ledere, der ikke matcher de nye krav.  

  

Man kan altså sige, at ledelsen både skal tættere på og længere fra den enkelte medarbejder. 

Nærværende personaleledelse og overskuende strategisk tænkning. Eller - for at formulere det 

på en Weicksk måde: Intervenere i den enkelte komponent og sørge for at koblingerne i 

organisationen er afbalanceret og intakte. Man kan også, med baggrund i vores beskrivelse af 

kulturen sige, at ledelsen, for ikke at være et fremmedlegeme nødvendigvis, skal have det ene 

ben i den kultur som hovedparten af gymnasiets ansatte stadig er rundet af. Men samtidig skal 

ledelsen tage skridtet over i en anden og noget anderledes opfattelse af organisation og 

ledelse. Man kan endelig sige, at moderne ledelse er at kunne håndtere dilemmaer, at kunne 

rumme flere – og ind i mellem – modstridende sandheder.    

 

En lidt anden måde at sige det samme på er, at ledelsen skal kunne håndtere og reducere 

kompleksitet. Moderne åbne organisationer er underlagt et voldsomt kompleksitetspres fra 

omverdenen. Derfor kan organisationen ikke nøjes med at stå i et enkelt udvekslingsforhold 

med omverden. I stedet for en eller få optikker, skal den derfor betjene sig af mange 

optikker168 De åbne og løst koblede organisationer er en organisation med mange optikker, 

mange delkomponenter (teams, udvalg, arbejdsgrupper, specialistfunktioner), der selv agerer i 

forhold til omverden, og som derfor er i stand langt hen ad vejen at håndtere kompleksiteten.  

 

Men samtidig er denne nødvendige differentiering af organisationen jo i sig selv udtryk for 

opbyggelsen af en (indre) kompleksitet. Og den skal jo også håndteres. Dette 

”paradoksproblem” efterlader ledelsen med et overordnet problem i retning af at styre og 

reducere organisationens samlede ”konditionering” af kompleksiteten. Dette gøres først og 

fremmest via den organisatoriske læring. Men også forbindelsen og udviklingen af den 

enkelte medarbejder er afgørende. Det handler det næste afsnit om.   

                                                 
168 Qvortrup, L. Det lærende samfund, hyperkompleksitet og viden, s. 203 
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Human Resource Management som led i et samlet strategisk koncept  
 

Når vi vælger at inddrage HRM som led i et samlet strategisk koncept, så skyldes det, at 

Weick, som tidligere omtalt, sætter fokus på individuel ledelse i en løst koblet organisation. 

Ledelsen skal have direkte kontakt med den enkelte medarbejder, kommunikere visioner og 

etablere forbindelse mellem visionerne og den enkelte medarbejders handlinger. 

 

HRM er et koncept, der sætter personaleledelse og personaleudvikling ind i en overordnet 

virksomhedsstrategi og anviser nogle konkrete personaleværktøjer, der skal integreres i dette. 

HRM handler altså om samspillet – interaktionen, synergien og konflikterne mellem 

organisationen og individet. Det gælder både, når der er tale om læring og 

kompetenceudvikling,  og når det gælder psykologiske kontrakter mellem organisationen og 

den enkelte medarbejder.169  

 

HRM vil måske umiddelbart i gymnasiet opfattes som fremmedartet eller managementagtig, 

men det er en tænkning, der kvalificerer et meget forsømt område i gymnasiet – 

personaleledelse og personaleudvikling -  og sætter det i sammenhæng med den overordnede 

strategi. Personaleudvikling har været den enkelte lærers eget ansvar og derfor et spørgsmål 

om, hvilke faglige kurser det var muligt at komme på, og hvilke personlige initiativer og 

forsøg den enkelte deltog i. 

 

Personaleledelse har ikke været individuel og målrettet, og medarbejderudviklingssamtaler 

har ofte været uforpligtende eller rituelle og er ikke blevet fulgt op. Ledelsen har derved 

fraskrevet sig muligheden for direkte at påvirke den enkelte lærers kompetenceudvikling og 

fortolkningsskemaer. 

 

Ved at inddrage HRM i det overordnede strategiske koncept åbnes der nu mulighed for 

                                                 
169 Larsen, H.H.: Human Ressource Management. Spydspidser i den aktuelle debat – i Henrik Holt Larsen (red): 
Human Ressource Management i modlys – spydspidser og dilemmaer  s. 13 . 
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at arbejde med at påvirke lærernes værdier og holdninger for at skabe involvering og 

engagement i skolens overordnede udvikling.  

 

Personalepolitikken skal i HRM understøtte den nødvendige kvalifikations- og 

kompetenceudvikling, og den enkelte medarbejders personlige udvikling og karriereforløb 

skal planlægges i fællesskab mellem ledelsen og læreren. Ledelse bliver i et vist omfang 

belønningsledelse, belønning for udvikling og fleksibilitet, der er centrale begreber. Her 

kommer begrebet den psykologiske kontrakt ind. Den psykologiske kontrakt udtrykker 

medarbejdernes/organisationens gensidige forventninger til, hvad de skal præstere, og hvad 

den anden part til gengæld vil give dem. Det kan være et spændende og udviklende arbejde, 

kompetenceudvikling, højere effektivitet, direkte honorering af medarbejderne og bedre 

service.170  

Overordnet er der fire områder for HRM - strategien 

 

1. Gymnasiet skal have tilstrækkeligt med personale med forståelse for vision, mission, 

værdier og strategi – og evnen til at arbejde ud fra dette.  

2. Lærerne skal have de nødvendige kompetencer til at udfylde deres rolle i organisationen.  

3. Lærerne skal rent faktisk agere i overensstemmelse med ovennævnte, og det er vigtigt at 

organisationskulturen værdsætter den ønskede adfærd. 

4. Gymnasiet skal kunne tiltrække og fastholde det nødvendige personale, og sikre at 

personalet opfylder forventningerne til indsats. 171  Der er altid fokus på at tiltrække og 

fastholde arbejdskraft, men hvad er den optimale fastholdelsestid af personalet for 

organisationen ? Vel ikke nødvendigvis nærmest livslang ansættelse på det samme 

gymnasium, som der har været tradition for i mange år.  

 

HRM strategien skal som nævnt i afsnittet om den overordnede strategi være fremadrettet og 

udviklingsorienteret. Den skal implementeres og evalueres løbende. 

 

Det betyder, at der skal arbejdes med konkrete redskaber som bl.a. 

 

                                                 
170 Ibsen, F.: Løn som fortjent (2001)  s.74, 79-84 . 
171 Schuler mfl.: HRM and its Link with Strategic Management i John Storey: Human Resource Management – a 
critical text (2001) s. 121  
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• uddannelsesprogrammer 

• nye organisationsstrukturer 

• jobdesign 

• medarbejderudviklingssamtaler 

• nye lønsystemer 

• personaleudvælgelse 

• kommunikation.172. 

 

Human Ressource Management er en naturlig og nødvendig del af ledelsen af en løst koblet 

organisation. Man kan sige, at HRM er velegnet til at håndtere modsætninger eller dilemmaer, 

idet konceptet forbinder den enkelte ansattes horisont med virksomhedens. Man kan også 

sige, at HRM sikrer organisationens fundamentale tætte koblinger mellem de hierarkiske lag. 

Man sikrer sig herigennem desuden det nødvendige overblik og indsigt i, hvad der rør sig i 

organisationens mange delkomponenter. Og omvendt giver det også ledelsen inspiration og 

input til den strategiudvikling, der, som vi refererer Johson og Scholes for, løbende opstår i 

organisationen, og som enten kan forblive som det de er: mindre inkrementelle strategier eller 

kan løftes og perspektiveres i forhold til hele organisationen. 

 

 

 

7. Afslutning og afrunding 
 

       Opgavens indhold og pointeringer 
 

Vi har i denne afhandling vist, at gymnasiet befinder sig i et krydspres mellem en række 

primært eksterne og sekundært interne interesser, som med stigende styrke har presset sig ind 

i undervisningssektoren – i første omgang manifesteret som et diskursivt pres, men nu i anden 

omgang gennem en gymnasiereform som implementeres i 2005.  

 

                                                 
172 Jeppesen, H.J.: Er Human Ressource Management et tveægget sværd ud fra et arbejdsmiljøperspektiv i 
Bevort mfl. Engagement i arbejdet. Involvering i organisationer(1995) s. 248 
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De store forandringer kommer først og fremmest gennem et krav om tværfaglighed og om 

sikring af, at eleverne møder forskellige arbejdsformer og udvikler almene, tværfaglige, 

sociale og personlige kompetencer. Men eleverne skal også sikres et koordineret 

indskolingsforløb, så de bliver bedre rustet til at vælge, hvilke fag og fagområder de vil 

fordybe sig i. Samtidigt ligger der også et krav til, at gymnasiet åbner sig mod dets 

aftagerinstitutioner og i højere grad leverer den vare, som efterspørges. 

 

Ovenstående peger på, at gymnasielærerne, som vi har været inde på, er nødt til at arbejde  

anderledes end man hidtil har gjort, idet reformen implicit kræver meget stærkere 

lærersamarbejde, meget stærkere koordinering af det samlede forløb, meget mere 

kommunikation om udvikling af elevernes kompetencer og meget stærkere kontakt med og 

engagement i omgivelserne.  

 

Lærerne skal således skifte fokus fra elevens indlæring af faget, som det er formuleret i 

bekendtgørelsens fagbilag til elevens udvikling – eller om man vil: til gymnasiets 

hovedbekendtgørelse: den alment dannede og studieforberedte student. Lærerens 

ansvarsområde udvides til at dække både faget og helheden.  

 

Der ligger i dette fokusskift kimen til et stort indgreb i lærernes arbejdsvilkår. For at danne os 

et udgangspunkt for at vælge, hvordan en ny arbejdstilrettelæggelse kan ske, har det derfor 

været nødvendigt at afdække den nuværende organisation og kultur.  

 

Med udgangspunkt i Scheins kulturanalysemodel har vi vist, hvordan de nuværende 

grundlæggende antagelser manifesterer sig i en historisk, traditionel og individualiseret 

forankret kultur centreret omkring en stærk fokus på faglighed og en vis afstandstagen fra 

administrative og ledelsesmæssige procedurer og en vis uvanthed med stærkt kollegialt 

tværfagligt samarbejde. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes de institutionelle behov, som skal opfyldes ved 

overgangen til arbejdet under den nye gymnasiereform.  
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Vi har i opgaven fundet, at en løst koblet organisationsform vil være et fornuftigt bud på en 

imødekommelse af de udfordringer, det nuværende dekoblede gymnasium står overfor. Den 

løst koblede organisationsform rummer tæt samarbejdende komponenter (her lærerteams), der 

er løst koblet til organisationens øvrige komponenter og ledelsen. Komponenterne er samtidig 

løst koblet til omverden, og det giver denne organisationsform en omverdensfølsomhed, som 

det nuværende dekoblede gymnasium mangler. 

 

Vi har derfor med udgangspunkt i den mest betydningsfulde litteratur og forskning inden for 

nyinstitutionel teori afklaret principperne og betingelserne for den løst koblede 

organisationsform: dens styrker og svagheder i forhold til andre former, dens forbindelse med 

omverdenen, dens muligheder i skolesystemet, dens mulighed som selvreferentielt system og 

de krav den stiller til ledelse. 

 

Denne organisationsform stiller store krav til den enkelte medarbejders kompetencer, men vi 

mener, at gymnasielærerne er karakteriseret ved at være højt og ganske ensartet uddannede 

(kandidatgrad) og utroligt ansvarlige over for deres fag og for deres undervisning. Denne 

ansvarlighed kan både være konserverende, hvis den ikke udfordres, og pege fremad, hvis den 

bliver bragt ind i nye sammenhænge. Sidstnævnte er f.eks. den nye pædagogikumordning og 

det igangværende generationsskifte på lærerværelserne.  

 

Vi har både i særskilte afsnit og undervejs peget på nogle af de ledelsesmæssige dilemmaer 

der opstår, når gymnasiet bevæger sig mod en løst koblet organisation. En omdannelse af 

gymnasiet til løst koblet organisation indebærer en kulturforandring. Gennemførelsen af en 

sådan indeholder en række ledelsesmæssige dilemmaer af organisatorisk, men især af 

strategisk art. Vi har valgt ikke at trænge særlig dybt ind i de strategier, som må tilrettelægges 

for at skabe den forandring, men peger på nogle veje og redskaber, som vi i tidligere opgaver 

har fundet hensigtsmæssige også til denne udvikling.  

 

I det følgende vil vi i diskuterende og perspektiverende form forsøge at samle op på tre 

problemområder eller temaer, som vi i opgaven har lovet at vende tilbage til. Diskussionen vil 

således også udgøre afslutningen på opgaven. 
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Evaluering og løse koblinger 
 

I kapitlet om evaluering gjorde vi - over for Weicks synspunkt om det modsatte - gældende, at 

evalueringer giver mening i en løst koblet organisation som gymnasiet173.  

 

Som princip kan Weick have ret i, at en omverden og en løst koblet organisation, som begge 

er i bevægelse, nok lader sig evaluere i en situation, men at situationen er ophørt i det øjeblik 

evalueringen er færdig, hvorfor den i bedste fald kan blive ligegyldig og i værste fald 

misvisende eller ligefrem blokerende. Man kan også sige, at Weick pointe ikke kun angår den 

løst koblede organisation, men peger på et immanent problem ved evaluering som sådan. 

Derfor har den en vis gyldighed, men den er på den anden side også alt for kategorisk. Om det 

sidste først. 

  

Weick´s  vurdering af forholdet mellem de løst koblede organisationer og omgivelserne kan 

synes noget firkantet. Nok befordrer løse koblinger hurtige og løbende lokale ændringer, men 

for det første, er der vel næppe udelukkende tale om dag-til-dag ændringer, og for det andet er 

ændringerne jo netop ikke af strukturel og afgørende karakter174. Dette forhold bliver særlig 

tydeligt, hvis man betragter gymnasiet og dets omgivelser. Forandringerne her sker ikke så 

hurtigt, at intentioner og handlingsmønstrer forandres totalt i løbet af kort tid. Det betyder, at 

refleksioner over praksis kan øge forståelsen for handlingskoblede sammenhænge og være 

fundament for nye og forandrede strategier og nye handlinger. Der ligger her en 

kvalifikationsproces, som virker ind på fremtidige handlinger – både de der foretages bevidst 

og planlagt, og de der foretages intuitivt og undertiden ubevidst. 

  

Vi mener m.a.o., at evalueringen i dette lys er et velegnet middel til den løst koblede 

komponents kontinuerlige og selvkritiske refleksion. Den er tillige en nødvendig del af den 

omverdensfølsomhed som Weick plæderer så meget for. Ja, man kan sige, at evalueringen 

kvalificerer de kompetencer, der sikrer de løbende og omverdensfølsomme handlinger.    

 

                                                 
173 Denne afhandling s. 86-87 
174 For god ordens skyld: Vi er helt bevidst om at der er tale om ændringer i komponenter. Ændringerne hér tager 
sig langt større ud end de gør set med organisationens optik, hvor de altid vil synes inkrementelle. Og det er de 
ingenlunde for komponenten. Men selv komponenter må formodes at have et organisatorisk liv. De ændrer sig 
ikke afgørende hver og hver anden dag. 

 116



Noget andet er, at komponenten og organisationen må undgå, at refleksionen bliver rituel, 

således som Dahler-Larsen også advarer mod. Her må ledelsen være i dialog med teamet med 

henblik på at bibeholde en vis meta-reflektiv distance, således at også kompetencen udvikler 

evnen til at vurdere relevansen af – og kvaliteten af – evalueringer. 

   

Weicks pointe er jo rigtig for så vidt som, at mange evalueringer i vores og andre systemer 

ikke fungerer, og det har givetvis noget at gøre med den tidsmæssige og rumlige afstand, der 

er mellem handling og feedback. Og i den forstand kan tankesættet bag de løse koblinger godt 

kvalificere evalueringen. Gymnasiet, sådan som vi forestiller os det, bør blive langt bedre til 

arbejde med evalueringer, der ligger meget tættere på aktør og bruger. Lokale, kontinuerlige 

og overskuelige evalueringer175. Evalueringer i regi af teams, konsulentfunktioner og 

enkeltlærere, men også i regi af ledelsen i relation lærere om omverden. 

 

Gymnasiet har i seneste år skullet forholde sig til mange store og organisationsrettede 

evalueringer, så mange, at evalueringsbegrebet nu mest forbindes med omfattende, 

ressourcekrævende og mere eller mindre rituelle undersøgelser, der sjældent virker direkte 

tilbage på handlingsniveau. Og det er synd.  Som vi fremhævede tidligere i opgaven, så må 

organisationer og deres medarbejdere ikke henfalde i ”ukritisk selvtilstrækkelighed”176. Over 

for dette fungerer evalueringer som organisationens åbne vindue, der giver frisk luft og 

minder medarbejderen om, at aktiviteten har et navn, en hensigt og kvalitet, der altid kan 

gøres til genstand for diskussion.  

 

 

Den løst koblede organisationsform 
 

Vi har søgt at vise, at hele teorikomplekset omkring nyere institutionel teori og teorierne om 

løst koblede organisationer er komplekst, modsætningsfyldt og udvikles over tid. 

 

                                                 
175 Vi taler ikke nødvendigvis om undersøgelser, spørgeskemaer eller skriftlighed. Vi efterspørger en approach, 
en nysgerrighed efter at få omverdenens eller brugerens tilbagemelding på det man gør. Meget kan indbygges i 
måden man gør ting på, enkle rutiner kan indarbejdes og evt. nødvendige men overskuelige og brugbare 
skriftlige ting kan produceres løbende. Det ligger uden for opgavens område yderlige at konkretisere. 
176 Ibid 
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Udgangspunktet for teoriudviklerne har tilsyneladende været konstateringer af 

begrænsningerne i traditionel organisationsteori og strategisk ledelsesteori, når de 

konfronteres med virkelighedens organisationer. I takt med at teorikomplekset er blevet mere 

accepteret og anvendt er perspektivet skiftet fra de inkrementelle ændringer uden central 

styring i løst koblede organisationer til løst koblede organisationer, hvor både traditionel 

strategisk ledelse og inkrementelle ændringer indgår i organisationsdesignet. 

 

Weick177 har selv tydeliggjort dilemmaet ved teorikomplekset. De enkelte komponenters 

løbende adaptering af forandringer i omgivelserne, uafhængigt af samlede 

udviklingsstrategier og udviklingen i den øvrige organisation harmonerer ikke just med 

organisationens nødvendige evne til at reagere på omfattende forandringer i omverden. 

Reaktioner, der har præg af samsvar: koordinerede og samtidige handlinger, der på trods af 

forskellighed i udtryk og niveau peger i samme retning.  

 

Derfor handler både organisationsform og ledelse i den løst koblede organisation om balance. 

Organisationen skal være løst koblet, så den kan møde løbende udvikling i omverden med 

inkrementelle  forandringer uden at hæmmes af bureaukrati, hierarki og kontrollerende feed-

back systemer. 

 

Organisationen skal være løst koblet, så den kan takle omfattende forandringer i omverden 

med organisatoriske samsvar uden at hæmmes af manglende sammenhængskraft, anarki og 

mangel på refleksioner bygget på fremadrettede evalueringer.  

 

Derfor peger vi på en løst koblet organisation med lærerteams med veldefinerede opgaver og 

kompetencer, hvor selvrefleksion og fremadrettede evalueringer kombineres med strategisk 

ledelse i form af kulturstrategi og HRM.  

 

Ledelsen skal mestre individuel ledelse178, være tæt på den enkelte medarbejder og tage hånd 

om dennes kompetenceudvikling. Den enkelte medarbejders udvikling skal indforskrives i 

organisationens udvikling, og i dette øjemed er HRM et nødvendigt ledelseskoncept i den løst 

                                                 
177 Se denne afhandling s. 75-76 
 
178 Se s. 73 Orton og Weick om perspektiver på ledelse. 
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koblede organisation. Ledelsen skal anvende fokuseret opmærksomhed, fokusere på enkelte 

indsatsområder og allokere ressourcer til dette og handle kraftfuldt. I dette perspektiv sætter vi 

fokus på lærerteams som rammen for udvikling, hvor balancen mellem teamets kompetence 

til at reagere på omverdens krav, og ledelsens mulighed for fokuseret opmærksomhed mødes. 

 

Ledelsen skal sikre fælles værdier som den samlende basis. I denne sammenhæng fokuserer vi 

på kulturstrategi, selvom det anvendte teorikompleks ikke rigtig har haft blik for dette begreb. 

Ledelsen skal forholde sig strategisk til organisationen – være langt fra, og have direkte 

personlig kontakt til den enkelte medarbejder – være tæt på. 

 
Vi vurderer med baggrund i dette, at en løst koblet organisationsform vil være et fornuftigt 

bud på en imødekommelse af de udfordringer, som gymnasiet står i. Denne organisationsform 

stiller store krav til den enkelte medarbejders kompetencer, men vi mener, som det er 

fremgået, at gymnasielærerne er karakteriseret ved at være højt og ganske ensartet uddannede 

og særdeles ansvarlige over for deres fag og for deres undervisning. Vores analyse og 

diskussion af kulturen peger på at denne store medarbejderressource rummer både 

omstillingsmuligheder og fare for konserverende forsvarsmekanismer.  

 

Og her må ledelsen stå sin prøve. Vi har peget på generationsskiftet og 

pædagogikumordningen som medhjælpende løftestænger, og vi har også strejfet muligheder 

inden det virtuelle felt, som f.eks. lægger op til nye lærerroller, hvor især ældre lærere kan 

eksponere deres faglighed i forskellige former for konsulent-, støtte- og mentorfunktioner. 

Der kunne nævnes flere ting som ledelsen kan og bør tage afsæt i, men det helt afgørende er 

imidlertid ledelsen selv. Den skal, som vi flere steder har strejfet, være langt mere 

målsættende og synlig i sin ledelsesform.  

 

Det målsættende og strategiske har vi været inde på, men synligheden vil vi kort dvæle lidt 

ved. Den synlighed, vi taler om, kommer indefra; den beror alene på den holdningsafklaring 

og beslutsomhed, der findes i ledelsen. Bevares, alle kan blive bedre til at kommunikere og 

performe, og der ligger megen nødvendig ledelsesudvikling gemt her, men det helt afgørende 

er, at ledelsen har en sag, den skal videre med. Ledelsen skal i langt højere og personligt og 

forpligtigende grad diskutere, hvad man ønsker at stille op med skolen: hvilket særpræg og 
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retning ønsker man, den skal have, hvilke normer ønsker, man den skal fremme – eller 

undertrykke, hvordan sikrer man sig den nødvendige kontakt med omverden?  

 

Skoleledelser skal stille sig selv grundlagsspørgsmål. Om faglighed og organisatorisk 

sammenhængskraft og etos. Det har de måske gjort længe. Men nu skal de svare på dem. Og 

melde ud. 

 

Reform eller revolution – eller handel   

 

Hvilken skæbne får reformen? har vi spurgt tidligere i afhandlingen179 Vil den medføre 

dybtgående ændringer på de områder, vi gjort rede for i opgaven eller forsvinder den så at 

sige, når den møder og opsuges i gymnasiekulturens pragmatiske hverdag? Svaret, hverken 

kan eller skal vi give her, men spørgsmålet, som vi har stillet tidligere i opgaven, peger på 

nogle vigtige ledelsesmæssige parametre, som vi afslutningsvis vil berøre. 

 

For det første peger problematikken på et overordnet myndighedsfelt, hvis aktører først og 

fremmest er amter og ministerium over for skolen. I dette myndighedsfelt må også amter og 

ministerium forholde sig til sig selv som ledelse. Hvor meget vil de sikre processen, hvilken 

efteruddannelses-, dialog og kontrolmæssig rolle vil de spille? Er alt simpelthen overladt til 

den lokale rektor, eller har man en overordnet f.eks. amtslig strategi for det kvalitetsløft 

reformen gerne skulle give? Har rektorerne den fornødne ledelseskraft og indsigt? At 

spørgsmålene desværre er relevante, kan ses af den lident flatterende rolle amterne spillede 

sidste gang de var – eller kunne have været – på banen i forbindelse med ny løn. Dér svigtede 

de det centrale ledelsesansvar og lod GL om det, hvorfor fagforeningen i vid udstrækning 

satte dagsordenen. Problemet skærpes også af at reformaftalen, som vi har vist, kun går et vist 

stykke ad vejen. Meget overlades til det lokale niveau og til den vilje og evne, der er her til at 

implementere diskursen. 

 

For det andet peger problematikken således på det lokale myndighedsfelt, hvor rektor og den 

øvrige ledelse meget nøje må gøre op med sig selv, hvordan man vil bruge implementeringen 

af reformen. Og hermed er vi tilbage ved ledelsesdilemmaerne. Der er naturligvis utallige 

                                                 
179 Denne afhandling s. 100 
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lokale afvejninger som skal gøres, men der er vel især én overordnet strategisk overvejelse der 

trænger sig på. Og den har både med reformen og gymnasiekulturen at gøre. 

 

Vi har mange steder i opgaven påpeget reformens betoning af lærersamarbejde, lærerteams, 

nye ansvarsformer og udviklingen af organisatoriske kompetencer hos lærerne. Reformens 

hensigt med at tvinge lærerne væk fra den traditionelle fagidentitet  er entydig og markant. 

 

Vi har også i afsnittet om kulturen understreget, at gymnasiekulturens antagelse om lærerens 

faglige udgangspunkt, identitet og suverænitet er fundamental. Eller med Schein: 

grundlæggende. Lærerens ståsted og horisont ligger i vid udstrækning stadig i forestillingen 

om den privatpraktiserende fagperson, der inden for en bekendtgørelses rammer, selv træffer 

alle de nødvendige faglige, pædagogiske og didaktiske valg. Antagelsen har mange 

forskellige udtryksformer, men kan nok bedst samles op i begrebet metodefrihed. 

 

Disse to størrelser – den organisatorisk forpligtigede og samarbejdende lærer og 

metodefriheden – konflikter. Det gør de, fordi de helt åbenlyst står i modsætning til hinanden. 

Og det er der ledelsesmæssigt ingen grund til at lægge skjul på. Heller ikke, at der findes en 

løsning – en handel. Vejen er, strategisk set, naturligvis at læreren mod at opgive dele af sin 

metodefrihed og fordums ret til eneværelse får en anden slags suverænitet: Indflydelse og 

ansvar. Læreren kan nu – qua sin aktivitet i lærerteams – få et meget mere holistisk forhold til 

eleven. Læreren kan følge ham meget tættere, kan træffe beslutninger om klassen eller 

enkelteleven uden som tidligere først at skulle spørge. Læreren får tillagt ledelse.  

 

Metodefrihed for ledelse. Dét er den strategiske handel, der i det forhandlingspolitiske rum 

kan bære reformen igennem.   

 

Ovenstående er en strategisk overvejelse. Det er ikke udtryk for, at vi mener at kunne ændre 

gymnasiet, dets indhold, rammer og kultur via en handel. Dét sker naturligvis fundamentalt i 

den daglige praksis, hvor ledelsen også befinder sig. Men på en anden måde end tidligere.  
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Løst koblede organisationer har ideelt set ledelser, der er strategiske uden at være 

verdensfjerne, der er tæt på gulvet uden at være nidkære eller kontrollerende. Hvordan dét kan 

lade sig gøre, har vi forsøgt at argumentere for igennem opgaven.  

 

Ledelser skal først og fremmest kunne håndtere dilemmaer. F.eks. det umiddelbare, der ligger 

i at vejen fra en de-koblet til en løst koblet organisation i sig selv er at dilemma. 

Organisationen skal på en og samme tid forbindes og løsnes.  Dilemmaet forstærkes og 

kompliceres yderligere af Weicks pointe: at større organisationelle ændringer, som her en 

gymnasiereform, bedst lader sig gøre i fast koblede organisationer. Disse er – i modsætning til 

både de-koblede og løst koblede organisationer – i stand til at reagere med et samsvar.  

 
 

Ledelsesopgaver i moderne organisationer består grundlæggende i dilemmahåndtering. 
 

  

Per Farbøl, Henrik Madsen og Jens Boe Nielsen 
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