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Summary 
 

With the implementation of the gymnasium reform in Denmark starting from August 2005, the 
management throughout the Danish gymnasia is faced with major organizational challenges. One of 
the major changes in the reform is the introduction of a team organization. Studies have shown that 
the Danish gymnasia are characterized by a culture that can act as a barrier for the introduction of a 
team organization. This assignment has addressed the question of how management can support the 
transition to the team gymnasium. It addresses what strategy should be applied and how 
management can facilitate the establishment and consolidation of self reflecting and learning teams 
that contribute to the development of the organization as a whole. 
 
Based on the theoretical framework of Schein, Minzberg and Senge (the cultural school and the 
learning organization) and Wenger (Communities of Practice), qualitative studies were conducted 
as semi structured interviews in two Danish gymnasia, one recently established and one established 
several decades ago (young vs. old organization). 
 
It is concluded, that management can facilitate the transition to a team organization by using parts 
of Schein�s change strategy combined with the emerging change strategy of the learning 
organization as proposed by Minzberg and Senge. This conclusion is strongly supported by the 
findings made in the young organization, but findings made in the old organizations also indicate 
that parts of Schein�s change strategy have been used with some effect. Self reflecting and learning 
teams can be facilitated by the use of some of the system disciplines proposed by Senge 
supplemented with Wenger�s recommendations for management support to establish learning 
communities of practice.  
 
The findings further indicate that management and grant awarding authorities must realize  that 
some resources must be allocated for team meetings, consultants,  courses and an it-platform (to 
support documentation and exchange of information) in order to establish a team organization 
beneficial for the organization development of  
the gymnasia.  
 
Finally it is important that management when aiming at changing inexpedient and unsuitable parts 
of the culture within the gymnasium not inadvertently destroys valuable parts of the existing 
culture. Management therefore should arrange for regular assessments of the organizational 
development.  
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Indledning og problemformulering 

 

Det er fra flere sider påvist, at gymnasiet igennem de senere år har befundet sig i en krydspres-

situation, idet makrokulturelle forhold i samfundet � globaliseringen, markedsgørelsen i forlængelse 

af New Public Management bølgen i det offentlige samt individualiseringen under senmoderniteten 

- på det mikrokulturelle niveau påvirker gymnasiet som institution.1, 2 

Farbøl m.fl. peger på, at den gymnasiereform, der skal implementeres fra august 2005, netop er et 

resultat af det stigende krydspres. De udtrykker det således 

�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.�3 

 

Reformen er da også meget gennemgribende og vil føre til omfattende organisatoriske ændringer af 

gymnasiet som organisation. En af de større ændringer bliver krav om teamorganisering og øget 

samspil mellem fagene.4 

 

Fra flere sider5 er det blevet anført, at der i gymnasiet eksisterer en kultur6, der kan hæmme 

teamarbejdet i gymnasiet. I en analyse af gymnasiekulturen konkluderer Farbøl m.fl. 

                                                
1 Glerup og Wiedemann, 2001 samt Farbøl m.fl., 2004, s. 13-18. 
2 Glerup og Wiedemann udtrykker det således 

�På de mikrokulturelle niveau giver de makrokulturelle forskydninger sig udtryk gennem, hvad vi her vil vælge at beskrive som diskursive krydspres, 

dvs. som: 1) reform krav fra myndighedernes side, 2) ændrede vilkår på markedet, 3) nye pres fra arbejdsmarkedsorganisationerne, der med 

videnssamfundet har fået generel interesse i uddannelsesspørgsmål, 4) nye udfordringer fra den faglige udvikling eller professionselementet, samt 

endelig 5) fremherskende træk ved udviklingen i livsverdenen, herunder ændringer i adfærdsformer og værdisystemet.�(Glerup og Wiedemann, 2001, 

s. 10) 
3 Farbøl m.fl., 2004, s. 29 
4 Desuden vil den enkelte rektor få et større strategisk råderum dels internt i organisationen, da undervisningsministeriet har uddelegeret megen 

kompetence til den enkelte rektor og dels eksternt i forhold til andre gymnasier i skolens omegn, idet den enkelte skole kan profilere sig med bestemte 

attraktive studieretninger. Dertil kommer øget krav om kvalitetsstyring i organisationen - Se bilag 1 for uddybning af dette. 
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�Lærerens ståsted og horisont ligger i vid udstrækning stadig i forestillingen om den 

privatpraktiserende fagperson, der inden for en bekendtgørelses ramme, selv træffer alle 

nødvendige faglige, pædagogiske og didaktiske valg.  Antagelsen har mange udtryksformer, men 

kan nok bedst samles op i begrebet metodefrihed.�7 

 

En af de meget store udfordringer for ledelsen i forbindelse med implementeringen af 

gymnasiereformen vil derfor være at få ændret organisationen fra et fagbureaukrati.8 med 

privatpraktiserende lærere, hvor lærerne langt hen ad vejen forholdsvis frit har kunnet tilrettelægge 

deres undervisning inden for de bekendtgørelsesmæssige rammer, til en teamorganiseret 

organisation, hvor lærerne i forskellige team samarbejder om at bibringe eleverne almendannende 

og studieforberedende kompetencer � herunder sørge for at eleverne udvikler sig fra elever til 

studerende.9  

 

Denne opgaves hovedspørgsmål er derfor: 

 

Hvordan kan ledelsen støtte overgangen til teamgymnasiet? 

 

Der er blevet peget på, at mange af de udviklingsarbejder, der har været gennemført under 

Udviklingsprogrammet for Fremtidens Ungdoms Udannelser, ikke har lagt væk på, hvordan 

teamorganiseringen kan bidrage til den samlede organisatoriske udvikling.10 Arbejdet med 

hovedspørgsmålet vil i forlængelse deraf tage udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

• Hvilken strategi11 bør ledelsen vælge ved implementeringen af gymnasiereformens krav om 

teamorganisering? 

                                                                                                                                                            
5 Farbøl m.fl., 2004, s 29 og  Glerup og Wiedemann, 2001, s. 50-60, Beck og Gottlieb, 2002, s. 100-109 
6 Se teoriafsnittet om Schein for definition af kultur 
7 Farbøl m.fl., 2004, s. 121 
8 Jævnfør Minzbergs definition, her fra Bakka og Fivelsdal, 2002, s. 79-80 
9 Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen 
10 Dolin m.fl., 2005, fx s. 99 
11 Udgangspunktet for arbejdet med strategi begrebet i denne opgave vil være Borums definition: 

�Med strategi refereres til den sammenhængende fremgangsmåde eller det mønster, den kombination af metoder og teknikker, som anvendes i 

forsøget på at påvirke organisationer i en planlagt retning � jfr. Minzberg�s (1991) definition af strategi som �plan� og �mønster� �,  Borum, 2004, s. 

15  
samt Minzbergs 5-leddede strategi som henholdsvis en plan, et mønster, en position, et perspektiv og et plot. 

Strategi kan være en plan dvs. en bevidst handlingskurs en eller flere guidelines for, hvordan man skal håndtere en situation. En sti som skal føre 

organisationen fra et sted til et andet. Dette indebærer to karakteristiske træk, dels at strategien er udarbejdet før de begivenheder den vedrører, og 

dels at den er bevidst udformet og med et bestemt mål. 

Strategi kan også være et mønster - et adfærdsmønster der er konsistent over tid, hvad enten det er intenderet på forhånd eller ej.  
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• Hvorledes kan ledelsen understøtte, at teamene bliver reflekterende og lærende, således at 

de kan bidrage på hensigtsmæssig måde til den samlede organisatoriske udvikling? 

 

Videnskabsteoretisk tilgang 

Den epistemologiske tilgang til løsningen af opgaven vil være den hermeneutisk-fænomenologiske. 

Der bygges på Webers forståelses12 tilgang til sociologi, som en videnskab, der forsøger at forstå 

sociale aktiviteter for at finde årsager til og konsekvenser af disse.13 Desuden bygges der på Schutz 

forståelse af den videnskabelige tilgang til arbejdet med sociologi.14 Forskeren opgave er at forsøge 

at få adgang til menneskers �common-sense� tænkning og fortolke deres handlinger og deres 

sociale verden gennem deres syn på den sociale verden.15,16 

Den ontologiske forståelse af den sociale verden, som er udgangspunktet for arbejdet med 

problemformuleringen, vil være konstruktivistisk; men i den form som Strauss et al. og Becker 

peger på - dvs., at der er en præeksisterende social verden i form af fx en kultur og en organisation; 

men at denne sociale verden, fx kulturen, konstant ændres og bliver formet af aktørerne i den 

sociale verden17. 

                                                                                                                                                            
Strategi som en plan er den intenderede strategi, og strategi som et mønster er den realiserede strategi. Den realiserede strategi, mønsteret vil, ofte 

være en kombination af den intenderede plan, og det Minzberg kalder emergerende strategi; den strategi, der opstår i organisationen som følge af en 

kollektiv læreproces. Minzberg anfører, at ingen strategi kan være udelukkende intenderet, og ingen kan være udelukkende emergerende. Det første 

ville betyde ingen læring i organisationen, og det andet ville betyde ingen kontrol. Alle strategier i den virkelige verden vil bestå af en blanding af de 

to former 

 �The real world inevitably involves some thinking ahead of times as well as some adaptations en route.� 11 

Organisationer vil ofte vælge en paraplymodel for strategi, hvor man udstikker de overordnede retningslinjer og så lader detaljerne emergere hen ad 

vejen. 

Derudover kan strategi være en position, som er en lokalisering af en organisations placering i forhold til omgivelserne fx en bestemt nicheposition. 

Denne definition er dog kompatibel med både strategi som plan og mønster, fordi positionen kan vælges gennem en plan eller kan være opstået 

gennem et bestemt adfærdsmønster.  

Strategi kan også være et perspektiv. Det perspektiv med hvilket ledelse og medarbejdere ser på verden. Strategi er her noget, der eksisterer inden i 

hovederne på organisationens medarbejdere. Det er en kollektiv måde at anskue verden på - et verdensbillede. Dette svarer til organisationens fælles 

grundlæggende antagelse jf. Scheins kultur definition (se senere) 

Endelig definerer Minzberg strategi som et �ploy�/ et plot, dvs. en snedig manøvre der skal udkonkurrere en fjende eller en konkurrent.  

Minzberg mener, at de fem definitioner på strategi er konkurrerende men også komplementerende. Hver definition føjer vigtige elementer til 

forståelsen af strategi og viser således fem vigtige perspektiver. 

(Minzberg, 1994, s. 23-29 og Minzberg, 2003, s. 6-9) 
12  �Verstehen� 
13  Her fra Bryman, 2004 s. 13 
14 .Sociologi bygger, i modsætning til naturvidenskab, på, at social realitet har en mening for mennesker. Menneskelige aktiviteter er meningsfulde 

for mennesker, og de tilskriver egne og andres handlinger mening. (Her fra Bryman, 2004, s. 149) 
15  Ibid s.14 
16  Bogdan og Taylor udtrykker det således:  

�The phenomenologist views human behavior� as a product of how people interpret the world�.In order to grasp meanings of a person�s behavior, 

the phenomenologist attempts to see things from that person�s point of view� (Her fra Bryman, 2004, s.14) 
17  Her fra Bryman, 2004 s. 18-19 
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Valg af teori 

Minzberg et al. belyser i bogen �Strategi Safari� 10 forskellige strategiske skoler. De anfører, at 

ingen kan stå alene, men hver skole giver et vigtigt perspektiv på strategi- formation. Desuden er 

nogle af perspektiverne mere velegnede i nogle typer af organisationer, og perspektivernes 

hensigtsmæssighed er situationsbestemt. 18 Der er her valgt to skoler, Scheins kulturskole og den 

lærende organisation (i Senges og Minzbergs version).  De er valgt, da de begge er 

kulturperspektiver, der giver anvisninger på, hvordan man kan ændre kulturen i en organisation i en 

hensigtsmæssig retning. Tidligere undersøgelser har, som ovenfor anført, vist, at der netop i 

kulturen ligger et problem i forhold til teamorganiseringen i gymnasiet. Scheins kulturskole er 

anvendt, fordi Minzberg et al. peger på, at den netop er anvendelig, når der er en kulturbetinget 

modstand mod forandringer.19 Perspektivet den lærende organisation er valgt, da Minzberg et al. 

vurderer, at det er særlig velegnet i professionelle organisationer, som arbejder i komplekse 

omgivelser. Her er den viden, der er nødvendig for at skabe strategier, spredt i organisationen. 

Ledelsen vil ikke have viden, autoritet og magt til at pålægge organisationen en bestemt strategi. 

Her må strategien være et resultat af en kollektiv læreproces. Den danske gymnasieskole må netop 

karakteriseres som en professionel organisation, der arbejder i komplekse omgivelser. Desuden 

anbefaler Minzberg især denne type af strategi, når en organisation befinder sig i en hel ny situation. 

Her må organisationen engagere sig i en kollektiv læreproces for at finde frem til levedygtige nye 

strategier.20 Dette svarer således godt til den situation den danske gymnasieskole står i fra august 

2005, hvor gymnasiereformen skal implementeres. Desuden svarer den struktur, der pålægges 

gymnasiet med indførslen af gymnasiereformen, meget fint til den teamstruktur, der foreslås i 

perspektivet den lærende organisation. Endelig giver dette perspektiv netop anvisninger på, hvordan 

teamorganisering kan bidrage konstruktivt til den samlede organisatoriske udvikling. Arbejdet med 

den lærende organisation bygger på Minzberg forståelse, men vægten vil især blive lagt på Senge, 

da han netop har betonet, hvordan man kan arbejde med at gøre teamene i organisationen 

reflekterende og lærende til gavn for organisationens samlede udvikling.   

 

Endelig er der som supplement til Senges teori valgt en egentlig læringsteoretiker � Etienne 

Wenger. Hans teori er valgt, fordi den lægger stærkt vægt på, at læringen af natur er social og derfor 

                                                
18 Minzberg et al., 1998, s.366-373 
19 Ibid, s. 283 
20 Ibid s. 228-229 
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har særlig gode betingelser, når den sker i team, der udvikler sig til praksisfællesskaber. 21 Desuden 

beskriver han indgående, hvad man fra ledelsens side kan gøre for at fremme læringen i disse 

praksisfællesskaber. 

 

Metode 

Der er valgt en kvalitativ forskningsstrategi, idet den passer bedst med det valgte epistemologiske 

og ontologiske udgangspunkt.22  

Det forskningsdesign, der er valgt til løsningen af opgaven, er et komparativt design i form af et 

multiple-case studium, og den valgte forskningsmetode er semistrukturerede kvalitative interview.23   

 

Valg af empiri 

Empirien, som de nævnte teoretikere skal anvendes på, er kvalitative interview, indsamlet på to 

skoler, der har arbejdet med teamorganisering. 24 Det ene er en moden organisation (ældre end 25 

år) og den anden er en ung organisation (ca. 2 år) begge fra et storbyområde. På hver skole blev en 

repræsentant fra ledelsen og to lærere med længere tids erfaring med undervisning samt to lærere 

med kortere erfaring interviewet. Denne tilgang giver mulighed for at undersøge, om der er forskel 

mellem de to skoler i relation til problemformuleringen og endvidere, om der er forskelle mellem 

ledelsens og lærernes, henholdsvis de to grupper af læreres syn på, hvad der fremmer overgangen til 

teamorganisering. 

 

Strukturen i opgaven 

Indledningsvis gennemgås de valgte teorier, hvilket munder ud i nogle forskningsspørgsmål. Efter 

et metodeafsnit følger en analyse og diskussion af interviewmaterialet fra de to skoler med 

udgangspunkt i forskningsspørgsmålene; men også med en åbenhed i forhold til, om der udspringer 

noget nyt i forhold til de valgte teorier. Der er således valgt en blanding af en deduktiv og induktiv 
                                                
21 For Illeris, er læring en integreret proces som altid indeholder 3 dimensioner � at al læring er spændt ud mellem 3 poler. Den ene pol er 

henholdsvis en læring set som en psykodynamisk proces dvs. en proces der involverer psykisk energi formidlet via følelser, holdninger og 

motivationer som både kan virke mobiliserende og samtidig selv kan påvirkes gennem læring. Den anden pol er læring som en kognitiv proces dvs. 

læring som en indre kognitiv proces. Den tredje pol er læring som en samfundsmæssig dimension. Denne betegnelse dækker for Illeris over 2 

sammenhængende niveauer. Dels det at læring foregår i et samspil mellem mennesker og dels et bagvedliggende samfundsmæssigt niveau som 

påvirker samspilsprocessen og de enkelte individer.  

For Illeris er det vigtigt at alle de 3 ovennævnte dimensioner indgår i alle læreprocesser og en dækkende læringsteori må derfor omfatte alle 3 

dimensioner og sætte dem i forhold til hinanden. Wengers læringsteori, som den kommer til udtryk i hans bog �Communities of Practise � learning, 

Meaning and Identity fra 1998, kan karakteriseres som liggende midt i spændingsfeltet mellem de 3 ovenfor anførte poler. (Illeris, 1999, s.  18 og 

183) 
22 Bryman, 2004 s. 20 
23 Begrundelsen for disse valg følger i afsnittet om metodiske overvejelser 
24 I bilag 4 ses en nærmere beskrivelse af de to skolers teamorganisering 



 9

tilgang til løsningen af problemformuleringen, om end den deduktive dominerer. Under 

diskussionen perspektiveres resultaterne bl.a. med andre undersøgelser af forsøgs- og 

udviklingsarbejdet i gymnasiet. Afslutningsvis følger en konklusion på arbejdet samt en 

perspektivering. 

 

 

 

 

Scheins kulturperspektiv 
 

Ifølge Schein manifesterer kulturen i en gruppe sig på tre niveauer � som artefakter25, som 

skueværdier26 og som grundlæggende antagelser. Han ser de grundlæggende antagelser som 

kulturens kerne og giver følgende definition på en gruppes kultur: 

�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.�27 

De grundlæggende antagelser er gruppens psykologiske verdensbillede opbygget gennem fælles 

læring, og de fungerer som en psykologisk forsvarsmekanisme, der skaber tryghed i gruppen. 

Derfor vil udfordringer eller ændringer i organisationer, der sætter spørgsmålstegn ved 

grundlæggende antagelser skabe utryghed og forsvarsberedskab. Det er derfor også svært at forsøge 

at ændre på en gruppes grundlæggende antagelser.28  

 

Argyris teori om single og double-loop læring kan ses i sammenhæng med Scheins definition af 

kultur. Single-loop læring finder sted, hvis individer opdager, at noget af det, de gør, ikke fører til 

det ønskede resultat, og de derfor bliver nødt at ændre på deres handlinger; men uden at de kommer 

                                                
25 Artefakterne er de synlige strukturer og processer i en organisation. Det man umiddelbart kan se, høre og føle. Det er bl.a. fysiske omgivelser � 

arkitektur, kunstværker m.m. og gruppens stil, hvordan man fx er påklædt og taler til hinanden. (Schein, 1994, s. 24-28)  
26 På niveauet under findes skueværdierne - en organisations synlige værdier, som det umiddelbart er muligt at få kendskab til. Disse kan forklare 

det, man kan iagttage på artefaktniveauet, men det er ikke altid, skueværdierne er i overensstemmelse med organisationens grundlæggende 

antagelser(Schein, 1994, s. 24-28) Argyris har anført, at der ikke altid er overensstemmelse mellem de værdier og teorier, folk siger de går ind for, og 

så dem, de rent faktisk handler ud fra. (Argyris, 2000, s. 252) 
27 Schein, 1994 s. 20 
28 Schein peger dog på, at ikke alle grupper udvikler fælles grundlæggende antagelser. Det kan dels skyldes, at der ikke er tilstrækkelig 

medlemsstabilitet eller tilstrækkelig erfaringshistorie i organisationen. Det kan også skyldes, at der i en organisation er mange undergrupper med 

forskellige fælles erfaringer (Schein, 2000, s. 18-24) 
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til at handle i modstrid med deres grundlæggende antagelser.29 Double-loop læring derimod sker, 

når individerne for at løse et opstået problem må gå ind og undersøge og forandre deres 

grundlæggende antagelser.30 

 

Ledelse og strategi i Scheins kulturskole 

Det er for Schein uhyre vigtigt, at ledelsen kender og forstår organisationens kultur 

�En dybere forståelse af kulturmæssige forhold i grupper og organisationer er nødvendig for at 

tyde, hvad der foregår i dem, men hvad vigtigere er, også for at finde frem til de mest 

betydningsfulde opgaver for ledere og ledelse. Organisationskultur skabes delvis af ledere, og en af 

de vigtigste ledelsesopgaver er at skabe, lede og undertiden endog nedbryde kultur.�31 

I forbindelse med organisationer, hvor kulturen mister sin funktionsdygtighed på grund af fx 

forandringer i det eksterne miljø er det ledelsens opgave at erkende dette og gøre noget ved det.32  

Som følge af gymnasiereformen vil der i gymnasiet skulle ske en ekstern tilpasning og intern 

integration. De markante krav om samspil mellem fagene, progression i uddannelsen og den dermed 

forbundne teamorganisering, vil betyde, at de hidtidige grundlæggende antagelser ikke længere vil 

være hensigtsmæssige.   

Ledelsen bør i sådanne situationer søge at ændre kulturen i organisationen, så den bliver mere 

hensigtsmæssig i forhold til de ændrede ydre krav - der skal ved ledelsens hjælp skabes en double-

loop læring blandt organisationens medlemmer. 

Schein anviser 6 mekanismer, som anvendt på konsistent vis kan bruges af en leder til at søge at 

påvirke kulturen i en organisation. Schein tager udgangspunkt i den situation, hvor en ny 

organisation grundlægges, og lederen skal være med til at opbygge kulturen; men tilføjer, at de 

belyste fremgangsmåder også kan benyttes, hvis lederen i en moden organisation ønsker at ændre 

en eksisterende kultur.33 

1. En af de mest magtfulde mekanismer er systematisk at have opmærksomheden henledt på 

bestemte forhold. Der ligger et stærkt budskab fra lederen, når han regelmæssigt kontrollerer, måler 

og i det hele taget har opmærksomheden henledt på bestemte forhold.34  

                                                
29 eller �styrende variable� som Argyris betegner det 
30 Argyris, 2000, s. 248-249 
31 Schein, 1994, s. 13 
32 Ibid., s. 14-16, 23 
33 Ibid.,  s. 252-253 
34 Her er det vigtigt at lederen er konsistent. Det er ikke så meget intensiteten af opmærksomheden, som konsekvensen og vedholdenheden i 

opmærksomheden, der har en effekt. 
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2. En leder kan også påvirke kulturen under kriser. De er vigtige for skabelse af kultur, da de 

forhøjer angsten, og angstreduktion er en magtfuld motivation for læring.35 I disse situationer kan 

ledere påvirke læringen i en bestemt retning.36  

3. Derudover viser de kriterier, som lederen benytter sig af ved fordelingen af ressourcer, hvilke 

grundlæggende antagelser, han handler ud fra, og kan dermed påvirke kulturen. 

4. Lederen kan som rollemodel være med til at påvirke kulturen ved officielle lejligheder, men det 

er især lederen som rollemodel ved uformelle lejligheder, der er en kraftfuld læringsmekanisme. 

5. Medlemmer af en organisation kan desuden lære af deres oplevelse af, hvad der bliver belønnet 

og giver status. Der skal derfor skabes et belønnings- og forfremmelsessystem, som er konsistent i 

forhold til lederens grundlæggende antagelser.  

6. Endelig kan kulturen påvirkes i en bestemt retning ud fra de kriterier, som lederen anvender i 

forbindelse med rekruttering af nye medlemmer og ved fyringer, således at personer, der deler 

lederens grundlæggende antagelser ansættes, og personer, der ikke deler dem presses ud.37, 38 

 

I henhold til Minzberg, vil strategi inden for kulturskolen bestå af et bestemt perspektiv eller 

verdensbillede. Han anfører, at hvis man definerer en organisation som en kollektiv adfærd i 

forbindelse med opfyldelsen af en bestemt mission, så vil strategi som et perspektiv beskæftige sig 

med, hvordan intentioner kan spredes blandt folk og blive til fælles normer eller værdier.39 Her 

peger Schein på ovenstående mekanismer som en fremgangsmåde, hvis der skal opbygges 

hensigtsmæssige fælles grundlæggende antagelser. 

 

Det fremgår, at det for Schein i høj grad er ledelsen, der står bag en skoles ændring i strategi. Man 

kunne også forestille sig, at medarbejderne i en organisation i højere grad blev inddraget som 

ændringsagenter, og dermed er med til at påvirke strategien. Teorien om den lærende organisation 

er eksempel på et sådant syn på strategi. 

 

 

Den lærende organisation 
                                                
35 Schein 1994 b, s. 231-233, 237-238 
36 jf. nedenstående citat: 

�Crises that arise around the major external survival issues are the most potent in revealing the deep assumptions of the leaders and therefore the most 

likely to be occasions when those assumptions become the basis of shared learning and thus become embedded.�36 
37 Schein, 1994 b, s. 231, 239-245 
38 Ovenstående mekanisme er en af grundene til at ledere i modne organisationer ofte ikke selv vil være kulturelle forandringsagenter, idet de selv er 

blevet rekrutteret på baggrund af de grundlæggende antagelser, der allerede er udviklet i organisationen. 
39 Minzberg, 2003, s. 9 
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Senges teori om den lærende organisation bygger bl.a. på Scheins teori om, at kulturens kerne er de 

grundlæggende antagelser og Argyris teori om double-loop læring jf. ovenstående. Han definerer 

den lærende organisation, som en organisation, der behersker de fem nedenfor beskrevne basale 

discipliner.40 

 

 

Personlig beherskelse 

Personlig beherskelse er et udtryk for en aktivitet, hvor personer konstant lærer og er under 

udvikling. De arbejder med hele tiden at gøre sig selv klart, hvad der er vigtigt for dem � hvad der 

er deres vision, og samtidig arbejder de til stadighed med at se virkeligheden mere klart (hvor 

befinder man sig i forhold til visionen). Dertil kommer, at personerne arbejder med at sørge for at få 

opfattelsen af virkeligheden og visionen til at nærme sig hinanden. Det er en disciplin, hvor man 

aldrig når frem. Selve processen, er det vigtige. Afstanden mellem visionen og den aktuelle 

virkelighed kalder Senge �kreativ spænding�.41 En leder kan fremme den personlige beherskelse 

hos medarbejderne, dels ved at fungere som rollemodel � vise at han/hun søger at opdyrke personlig 

beherskelse. Dels skal det i organisationen værdsættes, at folk har spørgelyst, visioner og at status 

quo udfordres.42 

 

Mentale modeller 

"Mentale modeller er dybt nedlagte antagelser, generaliseringer eller billeder eller forestillinger, 

som influerer på, hvordan vi forstår verden, og hvordan vi handler i forhold til den" 43  

Senges forestilling om mentale modeller ses her at svare til de grundlæggende antagelser hos 

Schein. I disciplinen mentale modeller skal der arbejdes med at få disse dybereliggende 

forestillinger op til overfladen, afprøve dem og ændre forkerte antagelser. Dermed gøres disse 

billeder af omverdenen bedre og mere i overensstemmelse med virkeligheden.44  

 

Opbygning af fælles visioner: 

For at en organisation skal blive lærende, er det nødvendigt, at der opbygges en fælles vision - et 

fælles billede af den verden, organisationen søger at skabe. Hvis man har en sådan vision, så 

                                                
40 Senge, 1999, s. 15-19 
41 Ibid., s. 134, 136-137 
42 Ibid, s. 153-154 
43 Ibid, s. 17 
44 Ibid, s. 17-18, 156 
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udvikler folk sig og lærer - ikke fordi de skal, men fordi de har lyst til det. Ligesom der opstår en 

kreativ spænding hos den enkelte mellem opfattelsen af virkeligheden og visionen for fremtiden, vil 

der for hele organisationen skabes en �kreativ spænding� mellem virkeligheden og visionen, der 

skaber energi til ændringer.45 

Ledelsen skal arbejde med at opbygge fælles visioner og må her, ifølge Senge, opgive den 

traditionelle tanke om, at visioner altid kommer oppefra.46 

�Visioner bliver kun en levende kraft, når folk tror på, at de kan forme deres egen fremtid.�47 

 

Teamlæring 

Teamlæring er af vital betydning i organisationer 

"Det er her dækket griber fat i vejen. Hvis grupperne ikke kan lære, så kan organisationen heller 

ikke."48  

Ved læring i team, kan der ved en synergieffekt opnås ekstraordinære resultater, som 

enkeltindividerne ikke kunne have skabt alene.49 For Senge handler teamlæring bl.a. om, at der i 

teamet skal arbejdes med indsporing50 - teamet skal fungere som et hele, der arbejder i samme 

retning. Det sker, når teamet har et fælles mål - en fællesvision, som der arbejdes hen i mod, og når 

medlemmerne af teamet samtidig ved, hvordan de komplementerer hinandens indsatser.51 

For at kunne lære i et team skal deltagerne beherske dialogdisciplinen, hvor teamets medlemmer 

arbejder med fællestænkning.52 Ved dialogen får gruppen adgang til et større reservoir af fælles 

betydning, end den enkelte kan skaffe alene. Gennem dialogen kan komplekse og vanskelige emner 

udforskes fra mange synsvinkler. For at der kan blive tale om en ægte dialog med gensidig 

udspørgen og refleksion er det nødvendigt, at alle teamets medlemmer ophæver deres formodninger 

og grundlæggende antagelser.53 Det kræver, at man ser på hinanden som kollegaer og venner, så 

man får en positiv og tryg omgangstone.54 En anden type af samtale, et team skal beherske, er 

                                                
45 Ibid, s. 18, 183-184, 188, 199 
46 Ibid, s. 18, 188, 204 
47 Ibid, s. 204 
48 Ibid, s. 19 
49 Ibid, s. 18, 207 
50 �alignment� 
51 Teamlæring bygger for Senge i høj grad på de to andre discipliner fælles vision og personlig beherskelse. Den fælles vision giver retningen på 

gruppens indsats, og den personlige beherskelse betyder at teamet består af talentfulde personer, der muliggør læring. 

(Senge, 1998, s. 207-208) 
52 Senge henviser til fysikeren David Bohm, der har udviklet en teori og metode til dialog Bohm definerer dialog som en frit flydende strøm af 

meninger mellem mennesker, som en flod der løber mellem 2 bredder. (Senge, 1998, 213-215) 
53 Det betyder ikke nødvendigvis, at de smides ud, men man skal holde dem op for sig selv og teamet og sætte spørgsmålstegn ved dem. (Senge, 

1998, s. 213-215) 
54 Ibid, s.211, 213-215 
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diskussion. Det handler om, at præsentere forskellige typer af synspunkter med det formål at tage 

beslutninger. I dialogen udforskes komplekse spørgsmål, og i diskussionen tages der beslutninger. 

Et team skal for at være lærende kunne bevæge sig frem og tilbage mellem disse to 

samtaleformer.55  

 

Systemtænkning 

Systemtænkning betyder, at der i organisationen skal ske en bevidsthedsændring hos 

medarbejderne, så man ser på verden som helheder i stedet for som bestående af en række 

enkeltdele. For Senge er essensen i systemtænkning at kunne se samspillende faktorer frem for 

lineære årsags- og virknings-kæder samt at kunne se forandringsprocesser frem for øjebliksbilleder. 

Det handler om at kunne se de feedbackmekanismer, der findes i organisationen. 56 

 

Der er vigtigt, at de fem discipliner udvikles som et samlet hele, hvis der skal ske læring i 

organisationen, og det er disciplinen systemtænkning, der integrerer de øvrige fire, så det bliver et 

samlet hele.57  

 

Ledelse og strategi i en lærende organisation 

Senge anfører, at han med sit syn på ledelse bygger videre på Scheins teori om, at lederskab er 

sammenvævet med kulturdannelse, og at opbygning af kultur og formning af dennes udvikling er 

den vigtigste funktion for en leder.58 Dog ligger der også, som det vil fremgå af det efterfølgende, 

en nytænkning i forhold til Scheins kulturskole. 

 

For Senge er det i en moderne, dynamisk og uforudsigelig verden ikke længere muligt alene for 

topledelsen at sørge for, at organisationer lærer. Det går ikke længere, at topledelsen tænker, og de 

underordnede handler. �Tænkning� og �handling� skal være integreret på alle niveauer af 

organisationen. Han anfægter det synspunkt, som har været den rationelle perspektivs synspunkt, at 

strategi er en plan som ledelsen udtænker og siden hen implementerer. Desuden kan han ikke 

tilslutte sig Scheins syn på kulturforandringer, hvor det alene er ledelsens opgave at ændre denne i 

en hensigtsmæssig retning. Han henviser til Minzbergs teori om strategi som emergerende 

fænomen. For Senge er strategi altså ikke en plan eller et perspektiv; men et mønster, hvor dele af 

                                                
55 Ibid, s. 210, 216-217 
56 Senge roser i den forbindelse japanerne, fordi han mener, at de med deres indførelse af �Total Quality of Management� filosofien, har været de 

første til at opbygge lærende organisationer. De har lagt vægt på en kontinuerlig eksperimenteren og feedback. 
57 Ibid,  s. 16, 20-21, 68, 71-73 
58 Senge, 1998, s. 2888-289 
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strategien er emergerende og opstår ved læreprocesser hen ad vejen.59 Derfor skal lederen, når han 

står i en ny situation, arbejde med at opbygge en lærende organisation. På denne måde fremmes den 

kollektive læring, og dermed muligheden for, at der opstår emergerende strategier.60 

    

Minzberg anfører, som også Senge, at ledelsens opgave i den lærende organisation ikke er at forud 

tænke bevidste strategier; men at lede og fremme den kollektive læreproces, hvorved nye strategier 

kan emergere. Derfor ses strategier i den lærende organisation som mønstre af, hvad der er sket i 

fortiden. Måske bliver de senere til strategiske planer for fremtiden, og endelige kan de ende med at 

blive et strategisk perspektiv, der er bestemmende for al adfærd i organisationen, hvis de ændrede 

grundlæggende antagelser har vist sig levedygtige i forhold til den nye situation.61 

 

På baggrund af ovenstående teorier skal det på de udvalgte skoler undersøges følgende: 

1. Er der tegn på, at skolerne har fulgt en strategi svarende til Scheins kulturskole, hvor 

ledelsen har forsøgt at ændre de grundlæggende antagelser i organisationen ved at benytte 

sig af de mekanismer Schein peger på og i givet fald, hvilken effekt har det haft i relation til 

teamorganiseringen? 

2. Er der tegn på at ledelsen har forsøgt at opbygge en lærende organisation svarende til 

Senges 5 discipliner og i givet fald, hvilken betydning har det haft i relation til overgangen 

til teamorganiseringen? 

3. Er der tegn på at skolen har fulgt en emergerende strategi svarende til den lærende 

organisation, hvor strategiske initiativer ikke kun kommer fra ledelsen; men også er 

udsprunget af initiativer i de enkelte team og i givet fald, hvilken betydning har det så haft i 

relation til overgangen til en teamorganisering? 

4. Er der tegn på, at der er sket ændringer i lærernes grundlæggende antagelser i relation til 

teamarbejdet? 

 

 

 

 

                                                
59 Ibid, s. 286-289 
60 Minzberg m.fl. opsummerer i bogen �Strategi Safari� præmisserne vedrørende strategi i den lærende organisation. Strategiformation sker på en 

emergerende vis. Man har i organisationen fokus på at tænke retrospektivt - så organisationen lærer af tidligere adfærd og konsekvenser af denne. 

Strategiske initiativer tages af enhver i organisationen, som har kapacitet til at lære. På den måde opstår der en strøm af erfaring, som bliver til 

mønstre af emergerende strategi. (Minzberg, 1998, s. 208-209) 
61 Minzberg, 1998, s. 208-209 



 16

 

 

Wengers læringsteori 

 
For Wenger har læring særlige gunstige vilkår, når den sker ved social deltagelse i 

praksisfællesskaber.62 Læring kan betragtes som en integreret proces med fire delkomponenter � 

læring som deltagelse, handlen, udvikling og erfaring. Komponenterne er indbyrdes forbundne og 

definerer gensidigt hinanden. Ved læringen i praksisfællesskabet skabes der et bestemt fællesskab, 

en bestemt praksis, en bestemt identitet (hos den enkelte præget af udviklingen og oplevelserne i 

praksisfællesskabet) og en bestemt opfattelse af mening. Disse fire komponenter ændrer sig over 

tid, efterhånden som læringen fortsætter.63 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Komponenterne i Wengers læringsteori64 

 

Wengers teori er omfattende og kompleks, og der vil i det følgende blive fokuseret på de dele af 

teorien, som er relevante for problemformuleringen. 

 

Praksisfællesskaber og meningsforhandling 

                                                
62 For Wengers teori er mennesket et socialt væsen, og dette er et centralt aspekt ved læring. Desuden er mening, forstået som vores evne til at opleve 

verden og vores engagement i den som meningsfuld, i sidste ende det, læring handler om 
63 Wenger 1998, s. 153-154 
64 Ibid., side 5 
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Wenger anfører, at mennesket konstant er optaget af at forfølge bestemte mål � fx 

fysisk overlevelse eller søgen efter behovsopfyldelse. Idet vi forfølger disse mål, interagerer vi med 

andre og med verden, og afstemmer vores relationer med mennesker og med verden. På den måde 

foregår der en kollektiv læring. Over tid vil der udvikles en praksis, der afspejler både vor 

forfølgelse af disse forskellige mål og de ledsagende sociale relationer. Et fællesskab, der har en 

fælles praksis skabt efter en periode med fælles optagethed af at forfølge et bestemt mål kaldes et 

praksisfællesskab.65  

 

Ved den daglige praksis foregår der en løbende meningsforhandling, der tjener til at forstå det, der 

arbejdes med. Han introducerer to fundamentale begreber. Det ene er deltagelse. Det dækker 

menneskets oplevelse af at være medlem af et socialt fællesskab og her aktivt involveret i en social 

aktivitet.66 Deltagelse rummer både et personligt og socialt element - begrebet kombinerer at 

handle, at tale, at tænke, at føle og høre til.67 Det andet begreb er reifikation/tingsliggørelse. Det er 

en proces og produktet af denne proces, hvor menneskelige oplevelser og praksis "fryses" til en fast 

form, og får status af et objekt. Man producerer abstraktioner, redskaber, fortællinger, termer m.m. 

dvs. projicerer fællesskabets mening om verden ind i verden og opfatter disse projektioner som 

virkelige.68, 69 Mening i praksisfællesskaber fremkommer ved meningsforhandling, som er en 

proces, der kombinerer deltagelse og reifikation.70.71 

 

Praksisfællesskabets tre dimensioner  

For Wenger består et praksisfællesskab af 3 dimensioner. 

 

 

 

 

 

 
                                                
65 Ibid.,  s. 45 
66 Ibid., s. 53-55 
67 �belonging�  
68 Ibid., s. 58-60 
69 Det kræver deltagelse at producere, fortolke og bruge reifikation og samtidig kræver deltagelse vekselvirkning, og dermed at der skabes genveje til 

koordinerede meninger(reifikation) som reflekterer vores forståelse af verden. Begreberne er komplementære - to størrelser der både er adskilte og 

hinandens forudsætninger og gennem variationer i disse opstår der over tid en række forskellige oplevelser af mening i et praksisfællesskab. 
70 Man bruger de reificerede begreber til den aktuelle meningsforhandling, og personerne i praksisfællesskabet udøver samtidig deltagelse (Wenger, 

1998, s. 62,) 
71 Wenger 1998, s. 62, 66 0g 135 
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Figur 2: Praksisfællesskabets tre dimensioner.72 

 

Den første dimension er gensidigt engagement hos deltagerne. Denne dimension definerer et 

praksisfællesskab. Et praksisfællesskab er ikke synonymt med et team eller en gruppe, fordi disse 

kan eksistere uden et fælles engagement.73 Den anden dimension i et praksisfællesskab er det 

gensidigt forhandlede fælles forehavende74,og den sidste dimension er det fælles repertoire. Det 

fremkommer ved, at praksisfællesskabet over tid skaber ressourcer til at forhandle mening. Det kan 

være fælles rutiner, ord, redskaber, måder man gør ting på.75, 76 

Læring i praksisfællesskaber finder sted inden for de tre dimensioner77, som resultat af den 

beskrevne meningsforhandling.78  

                                                
72 Ibid., s. 73 
73 Dette engagement eksisterer, fordi deltagerne har engageret sig i et fælles forehavende, hvis mening løbende forhandles. Rollerne i forbindelse 

med disse aktiviteter kan være forskellige som ved f.eks. en operation eller de kan være mere ens som f.eks. i et læreteam, og engagementet kan være 

fredfyldt og harmonisk eller konfliktfyldt, men praksisfællesskaberne forbinder deltagerne på forskellige komplekse måder.  

(Wenger, 1998, s. 76-77) 
74 Her peger Wenger på tre underpunkter det fælles forehavende er opbygget af 

 �1. It is the result of a collective process of negotiation that reflects the full complexity of mutual engagement. 

2. It is defined by the participants in the very process of pursuing it. It is their negotiated response to their situation and thus belongs to them in a 

profound sense, in spite of all the forces and influences that are beyond their control. 

3. It is not just a stated goal, but creates among participants relations of mutual accountability that become an integral part of the practice.�(Wenger, 

1998, s. 77-78) 
75 Noget som fællesskabet har skabt over tid og som bliver en del af praksis i fællesskabet. 
76 Ibid, s. 82-83. 
77 �Evolving forms of mutual engagement: discovering how to engage, what helps and what hinders; developing mutual relationships; defining 

identities, establishing who is who, who is good at what, who knows what, who is easy or hard to get along with. 

Understanding and tuning their entreprise: aligning their engagement with it, and learning to become and hold each other accountable to it; struggling 

to define entreprise and reconciling conflicting interpretations of what entreprise is about. 

Developing their repertoire, styles, and discourses: renegotiating the meaning of various elements; producing or adopting tools, artefacts, 

representations; recording and recalling events; inventing new terms and redefining or abandoning old ones; telling and retelling stories; creating and 

breaking routines.� 
78 Wenger 1998, s. 86-87. 



 19

 

Hvad fremmer læringen i praksisfællesskaber 

Læring i praksisfællesskaber drives af interaktionen mellem kompetencer (kompetencer inden for 

de tre ovenfor anførte dimensioner) og erfaring.79 Læring fremkommer, når erfaring og 

kompetencer er ude af trit.80 Kompetencerne kan drive erfaringen. Det sker, når nye medlemmer af 

et praksisfællesskab kommer til. De nye medlemmer vil ændre deres erfaringer, så de passer med 

fællesskabets, og dermed vil de opnå de kompetencer, fællesskabet definerer og kræver. 

Det kan også være erfaring, der driver en udvikling af kompetencerne. Hvis et medlem oplever 

noget, der ligger uden for de kompetencer, fællesskabet har inden for de tre dimensioner, vil 

personen søge at forhandle dets mening med fællesskabet og ændre kompetencerne, så de kan 

håndtere denne nye oplevelse. For at læringen skal finde sted, må der hverken være for lille eller for 

stor afstand mellem erfaring og kompetencer. Der skal være en spænding dem, og det gælder for 

praksisfællesskabet om at holde denne spænding i live, for at læringen kan fortsætte.81 Det kan 

gøres ved at krydse grænser82 eller danne forbindelser mellem forskellige praksisfællesskaber.83  

 

Wenger definerer tre måder at høre til/(�modes of belonging�) i et praksisfællesskab som, hvis de 

understøttes, vil føre til at læringen i fællesskabet fremmes. Det er � engagementet, 

forestillingsevnen og indsporingen84  

Ved at kombinere engagementet i praksisfællesskabet med forestillingsevnen, får man i 

praksisfællesskabet en reflekterende praksis. Det betyder, at medlemmerne bliver i stand til at 

tilegne sig andre perspektiver, som stammer fra andre praksisfællesskaber og andre tidspunkter i 

historien85 - at de kan besøge �anderledesheden� og med engagement bringe det ind i fællesskabet.  

Ved at kombinere indsporingen f.eks. en overordnet målsætning eller en vision i organisationen 

med engagement i praksisfællesskabet bliver det tvunget til at se sin egen praksis i et større 

                                                
79 Ibid, s. 50 
80 �out of alignment� 
81 Wenger 1998, s. 50, 138-139, 214 
82 �crossing boundaries� 
83 Den oplevelse af mening, der fremkommer når der krydses grænser eller dannes forbindelser mellem praksisfællesskaber, fremkommer som internt 

i praksisfællesskabet ved meningsforhandling via de komplementære processer deltagelse og reifikation. Man får en ny erfaring i forbindelse med 

mødet med en eller flere fra et andet praksisfællesskab, og man påbegynder ved hjælp af deltagelse og reifikation en meningsforhandling, og denne 

resulterer evt. i nye kompetencer. (Wenger, 1998, s. 104-105, 140, 216-217) 
84 Han definerer dem således 

�1. engagement � active involvement in mutual processes of negotiating meaning 

2. imagination � creating images of the world and seeing connecting through time and space by extrapolating from our own experience 

3. alignment � coordinating our energy and activities in order to fit within broader structures and contribute to broader enterprises.� (Wenger, 1998, s. 

173-174) 
85fortid og fremtid  
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perspektiv og med engagement bringe dette perspektiv ind i sin egen praksis. Dette begreb ses her 

at svare til Senges indsporing i forbindelse med disciplinen teamlæring. 

Wenger konkluderer, at skabelsen af et lærende praksisfællesskab afhænger af, at der skabes en 

dynamisk kombination mellem disse tre måder at høre til. På den måde kombineres det lokale med 

det globale (både resten af organisationen og resten af verdenen), fortid, nutid og fremtid, der 

arbejdes efter en overordnet kurs, og der skabes en maskine for ny læring.86  

 

Ledelse og praksisfællesskaber 

Man kan ikke designe praksisfællesskaber, da det kræver, at der opstår et gensidigt engagement, og 

det kan ikke påtvinges. Men organisationen kan designes, så muligheden for at de opstår fremmes.87 

Ledelsen skal give mulighed for etablering af de tre ovennævnte dimensioner.88 Ledelsen kan 

understøtte denne proces ved at give teamene et interessant fællesforehavende � dvs. også 

uddelegere de mindre rutineprægede og mere krævende opgaver til teamet.  Den kan medvirke til, 

at der etableres et stærkt gensidigt engagement ved at tilskynde til og støtte, at teamet foretager 

aktiviteter af mere social karakter sammen.  

Den lokale meningsforhandling i gruppen kan fremmes ved at afsætte den fornødne tid. Dette kan 

yderligere understøttes ved at stille et konferencesystem til rådighed. Her kan der kommunikeres 

indbyrdes, og teamets medlemmer kan arkivere deres reificerede produkter. Endvidere skal teamene  

ikke være styret af for detaljerede forskrifter, for så hæmmes den lokale meningsforhandling.89 

 

Ledelsen kan sørge for, at den tidligere nævnte spænding mellem erfaring og kompetencer i 

fællesskabet opretholdes fx ved at der give mulighed for kontakt med andre praksisfællesskaber. 

Det kan være. møder mellem forskellige læreteam elle mulighed for at overvære praksis i et andet 

team.90 Dette vil kunne føre til en læring og dermed ændret praksis i det ene eller begge team. 91 

 

Engagementet i et læreteam kan, som tidligere anført, fremmes ved at ledelsen støtter 

arrangementer af mere social karakter. Forestillingsevnen i et praksisfællesskab kan fremmes ved 

at ledelsen, støtter dennes tre aspekter. Det ene er orienteringen � dvs. at teamet får mulighed for at 

                                                
86 Ibid., s. 217-218, 228 
87 Ibid., s. 225 
88 - et gensidigt engagement, et fælles forehavende som der løbende kan meningsforhandles omkring samt et fælles repertoire. 
89 Wenger 1998, s. 10, 229, 237-238 
90 Det vil sige, at der skal gives ressourcer til, at praksisfællesskaberne kan mødes og udveksler erfaring, og dermed etablere en meningsforhandling 

via reificerende og deltagende processer. 
91 .91 Her kan IT være med til at understøtte processen - dels ved at man via konferencesystemer udveksler erfaringer med andre team, og dels ved at 

man får mulighed for at læse andre teams reificerede produkter 
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orientere sig i landskabet og se sin egen plads i dette. Det handler om at få kendskab til andre 

meninger, andre steder og andre tider. Det andet er, at muligheden for refleksion skal fremmes. Det 

handler om, at teamet skal have mulighed for at se sig selv, og sin situation, med nye øjne. På den 

måde får teamet øje på nye muligheder. For det tredje skal teamets muligheder for at udforske 

støttes. Dvs. at teamet støttes i en proces, hvor det ikke accepterer tingene, som de er, men foretager 

sig noget nyt og anderledes.92  Det kan fremmes fx ved at give mulighed for at teamet i en periode 

får tid til at reflektere over nye måder at gribe praksis an på. Det kan være refleksion efter besøg hos 

et team fra en anden organisation eller har været på kursus om forskellige måder at udøve praksis i 

et team.93 Indsporingen understøttes fx ved, at der overordnet set i organisationen er en fælles 

målsætning og vision, som alle er indstillet på at følge, fordi de har haft indflydelse på den og føler 

ejerskab til den. Dertil kommer, at der skal være nogle måder at koordinere organisationens og 

dermed praksisfællesskabernes praksis på, så man kan fastholde en fælleskurs. Der kan være ved at 

udarbejde fælles standarder og metoder som fastlagte procedurer, planer eller deadlines i 

forbindelse med teamets arbejde. Det kan være ved at fremme den interne kommunikation i 

organisationen fx ved informationsdeling via IT. Desuden vil indsporingen, ifølge Wenger, 

fremmes ved, at ledelsen opfordrer medarbejderne til at deltage i mere end et praksisfællesskab. 

Personer, der er medlem af mere end et fællesskab, kalder Wenger for mæglere. De vil fremme 

indsporingen i en organisation, da de skaber forbindelse mellem praksisfællesskaber og fremmer 

koordinationen. Hvis de er gode mæglere, åbner de for nye muligheder for mening og dermed 

læring.  Lederne vil kunne fremme indsporingen ved at fungere som mæglere i forskellige 

praksisfællesskaber. Wenger anfører, at det ofte er en meget stor del af en leders aktiviteter, der har 

med mægling at gøre.94 

På baggrund af Wengers teori skal der på de udvalgte skoler undersøges følgende: 

1. Har ledelsen på skolerne understøttet initiativer, der kan føre til dannelse af 

praksisfællesskaber og hvad vurderer lærerne, at disse initiativer har af betydning for 

teamarbejdet? 

2. Er der tale om, at der er blevet udviklet praksisfællesskaber på skolerne eller er det blot 

team?  

3. Har ledelsen understøttet processer, der opretholder en stor spænding mellem erfaring og 

kompetence i teamene samt teamenes engagement, forestillingsevne og indsporing og hvad 

vurderer lærerne, det har betydet for teamarbejdet. 

                                                
92 Ibid., s 272-273. 
93 Ibid., s. 238 
94 Wenger 1998, s. 130-131, 271-272 
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Metodiske overvejelser 
 

Det forskningsdesign, der er valgt til løsningen af opgaven, er som nævnt et komparativt design i 

form af et multiple-case studium. Case studiet er fundet velegnet til denne opgave, da dets formål 

er, at man intensivt kan fordybe sig i et enkelt eller som her to eksempler for at afprøve de 

forskningsspørgsmål, der er udsprunget af arbejdet med teoretikerne.95 ,96 Der er her valgt to cases, 

der sammenlignes � teamorganisering i en moden organisation og i en ung organisation. Årsagen er, 

at forskere peger på, at der er forskellige tilgange til ændringer i organisationer afhængig af 

organisationens alder.97 De to skoler er desuden udvalgt, fordi de har arbejdet meget bevidst med at 

implementere teamorganiseringen.98 Der er således tale om det, Bryman kalder eksemplificerende 

case - case som giver en passende kontekst for at få forskningsspørgsmålene besvaret99.  

 

Den valgte forskningsmetode er semistrukturerede kvalitative interview. De er fleksible, og vægten 

lægges på, hvad interviewpersonerne ser som vigtigt, når man skal forstå begivenheder, mønstre og 

forskellige former for adfærd100 Dette er således i overensstemmelse med den epistemologiske 

tilgang til løsningen af opgaven. 

 

Der er udvalgt fem interviewpersoner fra hver skole - en fra ledelsen og fire lærere. 

Interviewpersonerne blev udpeget af skolernes ledelse og er dermed ikke tilfældigt udvalgt.101  

 

Udformning af interviewguiden og retningslinjer for interviewet og transskriptionen 

På baggrund af de forskningsspørgsmål, der fremkom ved arbejdet med teoretikerne, er der 

udarbejdet underspørgsmål, som ligger til grund for interviewguiden. Det drejer sig om en til brug 

ved lærerinterviewene og en til ledelsesinterviewene102. 

                                                
95 Bryman, 2004 s. 52 
96 Ved at inddrage to eller flere cases bedre vil være i stand til at etablere de omstændigheder, hvor teorien holder jf.Yin 1984, Eisenhardt 1989 (Her 

fra Bryman, 2004, s. 55) 
97 Minzberg m.fl., 1998, fx s. 358-359 og Schein, 1994, s. 282-308 
98 Se bilag 4 for en nærmere beskrivelse af skolernes teamorganisering 
99 Bryman, 2004, s. 51  
100 Ibid, s. 321 
101 Se bilag 3 for en nærmere beskrivelse af interviewpersonerne og tilgangen til analysearbejdet 
102 Se bilag 2 for interviewguiderne i deres fulde ordlyd 
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Interviewspørgsmålene er blevet udformet så de dels følger de retningslinjer, som Bryman 

anbefaler103, og dels svarer til de forskellige typer af spørgsmål, som Kvale foreslår.104 

Under interviewene har intervieweren søgt at leve op til Kvales 10 kriterier for en succesfuld 

interviewer samt Brymans to supplerende kriterier.105 Interviewene er blevet transskriberet 

fuldstændigt bortset fra få digressioner.  

 

Kriterier for evaluering af opgaven. 

I følge Bryman er mange af de kvalitetskriterier, der anvendes i sociologisk forskning, ikke 

anvendelige i kvalitative undersøgelser. Dog er både ekstern gyldighed og økologisk gyldighed 

anvendelige. Økologisk gyldighed er specielt hensigtsmæssig ved etnografiske undersøgelser, 

hvorfor den ikke vil blive benyttet her. Ekstern gyldighed handler om, hvorvidt resultaterne af en 

undersøgelse kan generaliseres udover den specifikke forskningskontekst.106 I denne opgave vil der 

blive søgt at leve op til dette krav, ved at perspektivere resultaterne af interviewundersøgelserne 

med andre undersøgelser af forsøgs- og udviklingsarbejdet i gymnasiet. 

 

Dahler-Larsen peger på et overordnet kvalitetskriterium, man kan benytte ved kvalitative 

undersøgelser, og som han kalder håndværksmæssig validitet.  

 

�Dette kriterium har at gøre med kyndigheden i håndteringen af metoden i forhold til 

materialet�107 

 

Dette kriterium fremmes af eller fremmer, ifølge Dahler-Larsen, følgende forhold 

- kommunikativ validitet 

- transparens 

- det heuristiske kriterium108 

 

Den kommunikative validitet står for, hvorvidt et udsagn kan holde til en efterprøvende dialog. 

Dette kan gøres ved en respondentvalidering, dvs. at man lader interviewpersonerne gennemse og 

                                                
103 Bryman, 2004 s. 324- se bilag 2 for uddybende forklaring 
104 Her taget fra Bryman 2004, s. 326 � se bilag 1, s. 5 for uddybende forklaring 
105 Bryman, 2004 s. 325 � se bilag 25 for uddybende forklaring 
106 Bryman, 2004, s. 28-30 og 273 
107 Dahler-Larsen, 2003 s. 79 
108 Ibid, s.82 
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kommentere analysen. Dette er ikke valgt her, idet det ikke altid er uden problemer.109 En anden 

måde, man kan efterprøve en undersøgelses kommunikative validitet, er ved at drøfte den med 

videnskabsfolk som deler undersøgelsens metodiske og teoretiske forudsætninger. Berger og 

Kellner (1982) skriver i den forbindelse 

�Spørgsmålet er her ikke så meget om den samme undersøgelse kan gentages, men mere om dens 

resultater er følgerigtige ud fra undersøgelsens teoretiske og metodiske præmisser, som igen er 

generelt argumenterbare ud fra et videnskabeligt relevanskriterium.�110 

Det er i forbindelse med den endelige udformning af opgaven ikke muligt at diskutere den med 

forskere, der deler de metodiske og teoretiske overvejelser; men til gengæld vil den kommunikative 

validitet søges opfyldt i opgaven ved, at der arbejdes med at sørge for, at resultatet er følgerigtigt ud 

fra undersøgelsens teoretiske og metodiske principper jf. citatet ovenfor.  

Transparens kriteriet handler om, at de metodiske fremgangsmåder skal være lagt tydeligt frem i 

forskningsarbejdet. Dette kriterium er en forudsætning for, at man kan opfylde den kommunikative 

validitet jf. ovenstående. Dette kriterier vil søges opfyldt i så høj grad som muligt i opgaven bl.a. 

ved en udførlig beskrivelse af opgavens metodiske og teoretiske præmisser. 

Det heuristiske kriterium står for, hvorvidt undersøgelsen har ført til ny viden, indsigt og 

perspektiver.111 Dette kriterier søges opfyldt - dels ved, at benytte de valgte teoretikere på en dansk 

gymnasiekontekst og dels ved, at der i arbejdet med analysen søges en åbenhed i forhold til de nye 

synspunkter som opstår efterhånden som analysen af datamaterialet skrider frem � jf. den blanding 

af deduktiv og induktiv tilgang, der vil præge analysearbejdet. 

 

Iagttager position 

Min generelle iagttager position vil være præget af 8 års erfaring fra et gymnasium og 10 år fra et 

andet, heraf de sidste 4 år som inspektor. Dertil kommer mange års erfaring med teamarbejde. 

Ambitionen her er at forene en insider viden med iagttagerens overordnede og analytiske blik. 

 

Metode diskussion 
                                                
109 Interview personer kan måske ikke genkende det i den form det fremtræder i forskerens rapport. Desuden ønsker de 
interviewede måske ikke at stå ved deres udtalelser, når de ser dem efterfølgende, fx af frygt for konsekvenserne af 
mere kontroversielle udtalelser. Schutz og Berger benytter begreberne førsteordens og anden ordens typifikationer, hvor 
førsteordens typifikationer er de interviewedes førsteordens konstruktioner dvs. syn og perspektiver på 
problemstillingen, og anden ordens typifikationer er forskerens koncentrater og abstraktioner af aktørernes førsteordens 
konstruktioner. Derfor vil aktørerne ikke nødvendig vis kunne genkende og tilslutte sig disse anden ordens 
konstruktioner. (Her fra Dahler-Larsen, 2003, s. 77-78) 
110 Dahler-Larsen, 2003 s. 78 som i den forbindelse henviser til Berger og Kellner 1982 
111 Glaser og Strauss, 1967 peger på den tidligere nævnte �grounded theory�, hvor de videnskabelige begreber og ideer 
opstår ved, at forskeren har en konstant undersøgende og reflekterende praksis. (Her fra Dahler-Larsen, 2003, s. 80) 
I følge Dahler-Larsen er det blevet en klar og vedvarende forestilling inden for kvalitativ forskning, at gode ideer og 
empirisk praksis ikke kan adskilles (Dahler-Larsen, 2003, s.80) 
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Det er ledelsen på de to skoler, der har udpeget de lærere, der skulle interviewes, og den kan have 

valgt de lærere, der er mest positive i relation til teamarbejdet. De interviewede personer kan også 

have givet et (for) positivt billede af situationen på skolen, dels for ikke at udstille skolens 

svagheder, dels fordi de vidste, at ledelsen ville læse rapporten bagefter. I den modne organisation, 

virkede det dog som om, at det ikke var en hindring for, at man kunne udtalte sig mindre positivt 

om nogle af ledelsens initiativer. Det er også klart, at man i en ny organisation, kan være optændt af 

en vis begejstring over at være med i et banebrydende projekt. Derfor kan der måske være en 

tendens til at fremstille organisationen i så positiv et lys som muligt, hvilket kan have påvirket 

resultaterne. Endelig har de to ledelsesrepræsentanter måske været interesseret i at fremstille deres 

skoler og deres egen indsats i så positivt lys som muligt. Der fremgik dog af begge 

ledelsesinterview, at der også blev peget på mindre hensigtsmæssige forhold på skolen. Der, hvor 

der i opgaven kan ske udtalelser med størst styrke, er, hvor der er samstemmende opfattelser af de 

forskellige initiativers betydninger fra både lærere og ledelse.  

 

Ledelsens brug af Scheins strategi for ændringer af organisationer  
 

Det fremgik klart af interviewene, at der var blevet arbejdet med dele af Scheins ændringsstrategi i 

begge organisationer. 

 

Hvad ledelsen systematisk har opmærksomheden henledt på, og regelmæssigt kontrollerer, 

måler og belønner 

I den unge organisation fortæller ledelsesrepræsentanten 

 �Ledelsen har gjort flere forskellige ting, og det ene er at melde så tydeligt ud, for det handler det 

jo også om, helt symbolsk at sige, det her er vigtigt, det er afgørende. Vi forventer, at du som 

professionel person indgår i team.�  

Lærerne havde samme opfattelse og fortæller, at ledelsens holdning - at her drejer det som om 

teamorganisering - gennemsyrer hele organisationen. Ledelsen har jævnlige møder med 

teamlederne og i talesætter jævnligt, at det er det, man ønsker. Desuden fremgår det klart af skolens 

overordnede målsætning og udviklingsplan. Teamorganiseringen drøftes ved medarbejdersamtaler 

med skolens rektor, og der er krav om, at referater fra alle teammøder lægges på Netstudier.  

I den modne organisation fortalte lærerne, at teamorganisering er noget ledelsen virkelig ønsker 

stærkt, og at ledelsen har lagt nogle rammer for teamarbejdet 

 �De har jo lavet de her papirer � de har virkelig gerne villet have, at hele den her teamstruktur 

skulle komme i stand, og vi føler man arbejder hen mod reformen�  
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Ledelsesrepræsentanten giver udtryk for det samme. Ledelsen har markeret, at det er det her, de vil 

på skolen. Desuden fremgår det også her klart af skolens overordnede målsætning og 

udviklingsplan, at teamarbejdet er et vigtigt indsatsområde. Derudover har ledelsen 

teamudviklingssamtaler et par gange om året med teamkoordinatorerne112  

 

Lederens rolle i forbindelse med kriser 

Scheins andet kriterium � lederens rolle i forbindelse med krisesituationer - har det ikke været 

muligt at klarlægge ved interviewene. Dette ville kræve længere tids ophold i organisationerne. 

 

Observerede kriterier for tildeling af ressourcer 

De forhold, som lærerne i den unge organisation vurderer har haft størst betydning for 

etableringen af teamorganiseringen på skolen, er, at der har været pædagogiske dage og 

efteruddannelseskurser med fokus på teamarbejde, samt at skolen har en person, som har stået for 

disse pædagogiske dage, nogle af efteruddannelseskurser og i det hele taget er en sparringspartner 

og ressourceperson, der kan trækkes på, når der fx opstår problemer med teamarbejdet  

�at nn. har den funktion, hun har som sparringspartner, det synes jeg er guld værd, fordi man har 

taget det alvorligt, at teamarbejde ikke er noget, der bare kommer dumpende ned til en�.  

Lærerne finder det vigtigt, at der på skolen er sat ressourcer af til at fremme teamorganiseringen � 

både til kurser og pædagogiske dage og til teamsamarbejdet. Der er fx skemalagt et modul hver 

anden uge, hvor teamet kan mødes, og alle lærere tildeles 60 timer om året til teamarbejdet. 

�Det handler om, at man fra ledelsens side anerkender, at det er en stor mundfuld, og det kører 

ikke af sig selv.�  

I den modne organisation er der afsat ressourcer til kurser om teamarbejde og projektarbejde. 

Specielt et kursus med en konsulent blev af både ledelse og lærere opfattet som meget 

betydningsfuldt. Derudover er der afholdt et kursus for teamkoordinatorerne om mødeledelse. 

Desuden er der, ifølge ledelsen, satset en del ressourcer på teamarbejdet bl.a. i form af timer til 

teamarbejdet og til teamlederne. Der er en fast mødeeftermiddag hver uge, som kan bruges til 

teammøder. Ressourcetildelingen var dog ikke så tydelig for lærerne, de anførte, at mødedagen ofte 

gik til andre møder eller til at indhente timemangler i de forskellige fag. De unge lærere havde 

heller ikke indtryk af, at de fik så mange timer til teamarbejdet113, og de ældre mener ikke de tildelte 

timer, helt dækker arbejdet.  

 
                                                
112 Der er to teamkoordinatorer i hvert team   
113 De troede kun, at teamkoordinatorerne fik timer; men det hænger sammen med, at det er en del af den fælles 
mødepulje. 
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Ledelsen som rollemodel 

Det er i den unge organisation tegn på, at i hvert fald en del af ledelsen, har fungeret som 

rollemodel, der med held har påvirket kulturen i en bestemt retning. Det fremgik af lærernes meget 

positive vurdering af skolens ressourceperson for teamarbejdet. 

I den modne organisation har det ikke været muligt at konstatere dette ud fra interviewene. 

En nærmere analyse af dette ville ligeledes kræve længere tids ophold i organisationen. 

 

Observerede kriterier for hvad der giver status og belønning i organisationen 

I den unge organisation siger ledelsesrepræsentanten 

 �Jeg synes, at vi bestræber os på at rose �hvis der er et team, der har udviklet et godt projekt fx, 

så er det også virkelig vigtigt at få det sagt og sagt i det fælles rum og ikke bare på Netstudier, for 

det drukner jo nogen gange, men sige det - simpelthen, mens alle lærere er til stede.�  

Alle lærerne pegede på, at det har været tydeligt og betydningsfuldt. På spørgsmålet, om hvordan de 

oplever, at ledelsen viser anerkendelse af personer, der virkelig gør en indsats i forbindelse med 

teamarbejdet, svares der  

�Meget i ord og tale. Der er meget ros. Det synes jeg netop ledelsen er gode til at sige � Vi synes I 

gør et stort stykke arbejde ��Det er guld værd, der er ikke noget værre end nogen, der ikke siger 

noget.� 

I den modne organisation peger ledelsesrepræsentanten på, at man markerer en indsats i forhold til 

teamarbejdet ved ny løn, og med forskellige kurser. De tre af lærerne oplever ikke, at ledelsen 

markerer personer, der gør en særlig indsats omkring teamarbejdet. En udtaler dog 

 �Jeg føler en vis lydhørhed, og jeg føler, at jeg bliver værdsat�  

 

Observerede kriterier for ansættelser, forfremmelser og fratrædelser 

I den unge organisation angiver ledelsesrepræsentanten, at det lige fra første dag har været klart, at 

ledelsen ønskede en teamorganisering. Det lå i stillingsopslagene, og der er ved stillingssamtalerne 

blevet spurgt ind til holdningen og erfaringerne med teamarbejde. At ledelsen mener, at denne 

markering i forbindelse med skolens start har virket, fremgår af følgende  

� Vi mener, vi får nogle lærere her, som er indstillet på lige præcis det her, og dvs. nogle 

dynamiske lærere som tør noget.�  

Lærerne peger ligeledes på, at man på grund af stillingsoplaget og skolens målsætning, som fremgik 

af skolens hjemmeside, er kommet med den forventning, at her arbejder man i team. Det har ikke 
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været muligt at påvise, om holdningen til teamarbejde har betydet noget i forhold til forfremmelser 

og i forhold til personer, der har søgt væk fra organisationen. 

I den modne organisation har man, ifølge ledelsesrepræsentanten, taget højde for indstillingen til 

teamarbejde ved både ansættelser og forfremmelser. Der har imidlertid ikke været synligt for 

lærerne. Det var derimod tydeligt for lærerne, at der havde været et par stykker, der var søgt væk på 

grund af den megen fokusering på teamarbejde. Intervieweren fornemmede, at det var noget, der 

havde gjort stærkt indtryk � så på den vis har det åbenbart været en virkningsfuld mekanisme. 

 

 

Det fremgår således, at der i den unge organisation i høj grad er arbejdet med fem af Scheins seks 

mekanismer. Det ikke været muligt at påvise, men kan heller ikke udelukkes, at der er blevet 

arbejdet med alle 6 mekanismer, sådan som Schein anbefaler. Det fremgår tydeligt af begge 

lærerinterviewene, at der er en bestemt kultur i organisationen samt at lærerne, måske med få 

undtagelser114, er indstillet på at indordne sig denne kultur. Dette synes at bekræfte Scheins teori i 

den unge organisation. Det understøttes yderligere af, at ledelsesrepræsentanten ved afslutningen af 

interviewet bekræftede, at man har arbejdet med Scheins kulturskole dog på det seneste med 

inddragelser af elementer fra den lærende skole. Her kan det diskuteres, om det havde været en 

fordel, at spørge ind til dette fra starten, men det vurderes, at konklusionen står stærkere, når det 

konstateres ud fra interviewene, at der anvendes en bestemt ledelsesstrategi, og det så efterfølgende 

bekræftes af ledelsen.115 

 

I den modne organisation viser interviewene tydeligt, at der ikke er blevet arbejdet med alle 

Scheins mekanismer. Der er dog alligevel noget, der tyder på, at de to mekanismer, der tydeligvis er 

arbejdet med, har haft en vis betydning. At ledelsen systematisk har haft opmærksomheden henledt 

på, at det er teamorganisering, man ønsker, fremgår samstemmende af både lærer- og 

ledelsesinterview. Det fremgår også, at alle vurderer, at det har haft en effekt på teamarbejdet. 

Mekanismen, der handler om de kriterier, ledelsen anvender i forbindelse med folk, der presses ud 

af organisationen, har tydeligvis også været synlig og virkningsfuld, idet det fremgik, at det havde 

gjort et meget stort indtryk på lærerne, at der var lærere, der havde forladt organisationen på grund 

af teamorganiseringen. Ledelsesrepræsentanten medgav da også til sidst i interviewet, at der var 

blevet arbejdet med elementer af Scheins kulturskole. 

                                                
114 De erfarne lærere fortalte, at de havde oplevet lærere, der var lukkede i forhold til teamarbejdet.   
115 Det blev da også tilstræbt, at ledelse interviewene lå efter lærerinterviewene. I den modne organisation lykkedes det  
ikke helt, idet interviewet med de erfarne på grund af praktiske problemer lå sidst. 
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Det tyder således på, at det også kan have en effekt i forhold til teamarbejde i en moden 

organisation, når der arbejdes med enkelte af de mekanismer Schein peger på. Det er også åbenbart, 

at det ikke kan gøres så effektfuldt som i en ny organisation, hvor man i høj grad kan sortere ved 

ansættelser.  

Schein peger i andet af sit forskningsarbejde på, at det i en moden/midaldrende organisation kan 

blive nødvendigt at supplere med yderligere initiativer, hvis kulturen skal ændres som følge af 

ændrede ydre krav. For Schein ligger en midaldrende organisations styrke i variationsbredden i dens 

subkulturer. Ved at forfremme personer fra en hensigtsmæssig subkultur kan ledelsen styre 

organisationen i retning af en af disse.116 , 117 I gymnasiet er der ikke mange muligheder for 

forfremmelser i en moden organisation. Af interviewet med ledelsesrepræsentanten fremgik det 

dog, at man ved ansættelse af studievejledere og inspektorer lagde vægt på deres indsats og 

holdning til teamorganiseringen. Desuden kan man, ifølge Schein, hvis ændringen i kulturen skal 

ske hurtigt, etablere organisationsudviklingsprojekter, hvor man skaber parallelle læringsstruktur, 

hvor nye antagelser læres og afprøves. Hvis de nye antagelser er effektive, kan de derefter gradvist 

indføres i organisationen, og således mindsker man utrygheden i forbindelse med ændringen af 

kulturen.118 Det tyder ikke på, at denne ændringsmekanisme er benyttet i den modne organisation, 

da det har drejet som om et hel-skole projekt. Endelig peger Schein på, at man kan forandre 

kulturen i en organisation ved teknologisk �forførelse�. En leder kan bevidst ændre kulturen ved at 

indføre en ny teknologi som kan være fysisk som fx et nyt it-system, men også en ny social 

teknologi. Her peger Schein på, at Senges systemdynamik119 er et eksempel på dette.120 Denne 

systemdynamik er der, som det vil fremgå nedenfor, blevet arbejdet med i organisationen, om end 

der ikke er arbejdet med hele Senges teorikompleks. Det kan diskuteres, om indførelsen af den 

fælles it-platform på skolen ikke på en eller anden måde har virket som en teknologisk forførelse. 

Det kunne den meget positive vurdering, lærerne tillagde brugen af denne platform i relation til 

teamarbejdet, tyde på. 

 

 

Tegn på opbygning af en lærende organisation svarende til Senges discipliner 

 

                                                
116 Schein, 1994. s. 292-293 
117 Det ses, at dette afviger fra Scheins tidligere nævnte kriterium, ved at det ikke er nødvendigt, at det er synligt for 
organisationens medlemmer, at det er det der sker 
118 Schein, 1994, s. 293-294 
119 som han præsenterer i bogen den femte disciplin 
120 Ibid. s. 295-297 
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Der var i begge organisationer tegn på, at der var blevet arbejdet med dele af Senges fem discipliner 

til opbygning af en lærende organisation. 

 

Personlig beherskelse 

Hvorvidt medlemmerne i organisationen behersker disciplinen personlig beherskelse har det ikke 

været muligt, at påvise ud fra interviewene. Det ville kræve længere tids ophold i organisationen 

herunder observation af teammøder. 

 

Mentale modeller 

Det tyder på, at der i begge organisationer er blevet arbejdet med at ændre lærernes syn på 

virkeligheden, så det bliver mere realistisk.121 Dette vil fremgå både af afsnittet nedenfor om 

teamlæring og det efterfølgende afsnit om ændringer i de grundlæggende antagelser. 

 

Fællesvisioner 

I den unge organisation tyder det ikke på, at der er blevet arbejdet med opbygning af fælles 

visioner i den form, Senge anbefaler. Den vision og overordnede målsætning, der fremgår af 

skolens hjemmeside, er i høj grad et ledelsesudspil, om end den i løbet af det første år har været til 

høring i skolens pædagogiske råd. På den anden side fremgik det, at lærerne føler sig forpligtiget i 

forhold til den overordnede vision og målsætning - en af de erfarne lærere sagde  

�Det er ikke noget, der betyder meget i de daglige, men vi skal selvfølgelig sørge for, at det vi laver 

falder i tråd med det..� 

En af de yngre svarede, da hun blev spurgt om den overordnede målsætning betyder noget i det 

daglige arbejde  

�Det er medvirkende til, at der er en kultur, som man fornemmer. Man ved, når man starter, fordi 

man har læst den, at sådan er kulturen, så på den måde har den en betydning.�  

Der er altså snarere tale om, at lærerne accepterer, at på denne skole har ledelsen lagt en linje, hvor 

man præger kulturen i en bestemt retning.  

I den modne organisation tyder det ikke på, at der er blevet arbejdet med denne disciplin i 

nævneværdig grad. Lærerne vurderer ikke, at den fælles overordnede målsætning og vision, betyder 

meget i det daglige arbejde  

�Jeg tror ikke lige de ord er kommet op� 

 og den anden siger  

                                                
121i forhold til den virkelighed, der hersker i organisationerne - dvs. en situation, hvor der er lagt stor vægt på 
teamarbejde og samspil mellem fagene.  
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�Det er tit nogle overordnede ting, man ikke kan være uenige i� 

En lærer anden ser det som et problem, at det ikke prioriteres højere  

�Det er det, der er problemet - den er jo afsindig vigtig; men den er bare aldrig blevet prioriteret, 

og det der er problemet med den slags ting, at hvis sådan noget bliver dikteret udefra � så tager 

man ikke ejerskab for det på den arbejdsplads, hvor man er � fordi hvis det gik op for folk, hvor 

vigtig den var, og man virkelig gik ind i debatten omkring den � så ville det jo kunne betyde meget; 

men den har aldrig rigtig fået den plads på skolen. Det har ligesom været en ekspeditionssag.�  

Den anden lærer tilslutter sig efterfølgende denne vurdering. Det fremgår altså, at man mener, det er 

et problem, at arbejdet med den overordnede målsætning ikke er blevet taget alvorligt, og at det 

ikke blot er ledelsens skyld. Ledelsesrepræsentanten erklærede sig enig i, at den overordnede 

målsætning og vision ikke betyder så meget i det daglige.  

 

Teamlæring 

Teamlæring er der i høj grad blevet arbejdet med i den unge organisation. Både erfarne og unge 

lærere udtaler, at man har arbejdet med skolens målsætning i baghovedet, og ud fra kommissorierne 

for teamarbejdet og teamledernes arbejde - så der har altså været arbejdet med en indsporing � med 

at opretholde en fælles kurs for teamarbejdet, og dette er blevet understøttet af teamledernes 

jævnlige møder med ledelsen.  

Lærerne har desuden fra ledelsens side fået nogle redskaber til at fremme samarbejdet og læringen i 

teamet bl.a. ved kurserne, og ved at skolens ressourceperson har støttet dem. Dette skinner tydeligt 

igennem, at både de erfarne og yngre lærere vurderer, at det har betydet rigtig meget for 

teamsamarbejdet. En af de erfarne lægger stor vægt på, at teamlederne har en vigtig rolle. Da han 

bliver spurgt om, hvad der har været karakteristisk for teamsamtalerne, når de fungerede godt, 

svarede han  

�Teamlederens rolle - teamlederen som er godt forberedt og god til at lede mødet.�  

En af de yngre siger  

� Det virker banalt, at det er en god idé at tage den her forventningsrunde - at få etableret rammen 

om eller spillereglerne om vores teamarbejde �Vi griner lidt, når man beder om ordet, og vi har 

ordstyrer, og vi har mødeleder og referent til snart sagt alle møder; men det synes jeg faktisk er 

rigtig godt.�   

Det tyder på, at lærerne har fået nogle redskaber til at styre samtalerne i teamet, så der er blevet 

opbygget en hensigtsmæssig mødekultur. En af de erfarne lærere udtaler på spørgsmålet om, hvad 

der har været karakteristisk for samtalerne i teamet, hvor det fungerede godt  
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�man skal give og man skal tage, og man skal være åben; man skal være indstillet på, at komme 

forandret fra et møde ellers kommer man ingen steder.�   

Dette tyder på, at det har været møder, hvor der er foregået en dialog, som Senge anbefaler, og hvor 

man har været åben i forhold til at ændre sine grundlæggende antagelser. 

At lærerne også har erfaret, at de har fået noget mere ud af teamarbejde, end de kan ved deres eget 

arbejde alene, og at de har oplevet et team, hvor lærerne virkelig spillede sammen i et team fremgår 

af nedenstående udtalelse fra en af de unge lærere 

 �Jeg tænkte også på et tidspunkt i mit team, hvor det rigtig spillede�.vi havde siddet og nulret 

med nogle ting og kom ikke rigtig nogen vegne, og så uddelegerede vi nogle opgaver, og så rykkede 

vi hver for sig, og så kom vi tilbage igen med bidrag, og så kunne vi lige pludselige være 

konstruktive i forhold til hinandens bidrag, da havde vi et fantastisk teammøde, fordi vi havde 

produceret noget og turde komme med respons til hinandens bidrag - og kritik og ros. Det var en 

som havde lavet et virkelig stort stykke arbejde og fik ros, og det genererede et eller andet positivt 

til hele teamet.�  

De erfarne fortalte, at de har oplevet, at folk har været lukkede og ikke vil byde ind i forhold til et 

flerfagligt samarbejde. Fx svarede den ene på et spørgsmål om, hvad der har været årsagen, når 

teamarbejdet ikke har fungerede  

�Så har det været når, folk har siddet og sagt - ja men det kan man ikke inden for mit fag. Det er 

helt umuligt�  

Den anden lærer samstemmer og siger 

 �Ja nemlig, hvor man så har sagt, hvad kan vi så. Hvad kan du byde ud med. Det er jo svært. Det 

synes jeg er de vanskeligste diskussioner, fordi man jo træder ind i hinandens fagverden, og man 

står jo ofte uvidende � man har selv nogle ideer, om hvordan vedkommendes fagverden er, men 

man kender den jo ikke, og de skal ligesom selv byde ind.� 

Igen ses det, at den åbenhed og villighed til dialog, som også Senge peger på, er vigtig for at få 

teamarbejdet til at fungere godt. Desuden ses det tydeligt, at de har oplevet, at der er personer, som 

endnu ikke har fået opbygget hensigtsmæssige grundlæggende antagelser i forhold til teamarbejdet. 

 

I den modne organisation ses det, at der i nogen grad er blevet arbejdet med disciplinen 

teamlæring, ved at der har været arrangeret de førnævnte kurser, hvor teamene har fået nogle 

redskaber til teamarbejdet. Begge grupper af lærere vurderer, at disse initiativer har været 

værdifulde for teamarbejdet. De unge lærere har, ligesom lærerne i den unge organisation, oplevet, 

at der har været team, hvor lærerne spillede sammen, og man fik noget mere ud af det, end hvis de 
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enkelte lærere havde arbejdet hver for sig. En af dem udtaler i forbindelse med et projektarbejde, 

der havde fungeret godt 

 �Den idé opstod, så vidt jeg ved under et møde, hvor ideer spillede ind fra mange sider�  

Den anden peger på, at der hvor teamarbejdet har fungeret godt, er hvor der er sket en 

værditilførsel. På spørgsmålet om, hvad han mener med en værditilførsel, svarer han 

� Hvis man kan se, at når man sidder i teamet, så sker der mere end fx hvis man ikke gjorde, fx hvis 

man ikke kan få en umulig klasse til at makke ret - hvis man kan få den til at makke ret ved at opføre 

sig som et team, hvis det kan lade sig gøre � så viser man virkelig, at her er grund til at sidde der 

og bruge så mange hoveder.�  

Han tilføjer lidt senere i interviewet  

�Måske er det hæmskoen i starten, at den værdi først kommer efter � man ser først effekten bagefter 

� hold da op � det kunne hænge sammen.�   

Den anden udtaler sig tilsvarende, da han skal forklare, hvad der er karakteristisk for de 

samarbejder, der har fungeret godt 

 �Jeg tror faktisk, det er sådan, når folk byder ind, man opnår � ja gud ja � og får en oplevelse af, 

at der faktisk er en sammenhæng � at ens fag hænger sammen med andre fag, at man kan lave et 

forløb her, som man ikke kunne lave i sit eget fag; men som egentlig bliver meget bedre af, at du 

samarbejder, at man oplever, at samarbejde faktisk kan føre til et bedre resultat, end hvis du bare 

havde kørt det alene.�  

Det ses klart, at de har oplevet, at der på nogle områder er opstået en synergieffekt. Det viser, at der 

med succes har været arbejdet med teamlæring i organisationen. Det ses også, at når det fungerede 

godt, var folk åbne og bød ind. Det tyder på, at disse team har behersket den dialogdisciplin, som 

Senge anbefaler. Dette underbygges af flere andre udtalelser i interviewet.122  

Vedrørende arbejdet med en indsporing ser man modsat den unge organisation, at det har der kun 

været arbejdet med i ringe grad. Både de unge og erfarne lærere giver udtryk for, at det har været en 

hæmsko for teamarbejdet, at de ikke har kunnet se det overordnede formål. En af lærerne siger, da 

han skal forklare hvorfor teamarbejdet ikke fungerer optimalt  

�Man får ikke sagt � det er det, vi virkelig vil med det her�  

og en anden siger 

 �Jeg tror det er vigtigt, at lærerne bliver helt præcis klar over, hvorfor gør vi det her, og hvad er 

målet, hvad er det vi arbejder frem i mod.�  

 

                                                
122 Fx siger den ene  
�Hvis det lykkes � er det et eller andet med ikke med det samme at sige � åh nej � det kan vi ikke fordi.� 
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Systemtænkning 

Der ses på begge skoler elementer af opbygning af systemtænkning.  

I den unge organisation ses det bl.a. af den vigtighed, som ledelsesrepræsentanten tillægger 

teamlederne i organisationen.123 Det fremgår endvidere af, at der lægges vægt på evaluering og 

feedback i organisationen. Bl.a. har en fra skolens ledelse lavet en grundig evaluering af første års 

teamarbejde, hvilket har ført til en ændring af rammerne for teamarbejdet. Desuden giver ledelsens 

jævnlige møder med teamlederne mulighed for en feedback på, hvad der foregår i organisationen. 

I den modne organisation fremgår det bl.a. af en omfattende evaluering af organisationens 

projektarbejde, og af at ledelsen hyppigt mødes med projektgrupperne. I forbindelse med det 

daglige teamarbejde ses det i mindre grad, idet ledelsen blot har mødtes et par gange i løbet af året 

med teamkoordinatorerne. 

 

 

Det fremgår i alt af interviewene, at der med succes er blevet arbejdet med elementer af Senges 

lærende organisation i begge organisationer, om end i nogen højere grad i den unge end i den 

modne organisation. Ledelsesrepræsentanten i den modne organisation bekræftede da også ved 

slutningen af interviewet, at man ikke i særlig høj grad havde arbejdet med den lærende 

organisation; men at man i langt højere grad havde arbejdet med bl.a. Weicks perspektiv på 

organisatoriske ændringer, hvor vægten lægges på det processuelle.  

I den unge organisation har det ikke været muligt at klarlægge, om der er arbejdet med alle fem 

discipliner som et samlet hele, således som Senge anbefaler det.  

Det kan dog bekræftes ud fra interviewene i begge organisationer, at dele af hans discipliner er 

fundet væsentlige for teamarbejdet. 

Lærerne i både den unge og modne organisation vurderer, at det er væsentligt for teamarbejdet, at 

der opbygges en overordnet målsætning og vision som alle i organisationen er indstillet på at 

arbejde hen imod. Ligeledes viser interviewene, at der med held er arbejdet med disciplinen 

teamlæring i begge organisationer. Flere af lærerne har oplevet en synergieffekt ved teamarbejdet.  

Samtlige lærere og ledelsesrepræsentanter peger på, at det har været meget betydningsfuldt for 

teamarbejdet, at der har været inddraget konsulenter og afholdt kurser, hvor teamene har fået 

redskaber til at fremme en hensigtsmæssig mødekultur. Dette er også dokumenteret af flere andre 

undersøgelser.124 

                                                
123 Det fremgår bl.a. af næste afsnit, hvor der peges på, at teamlederne har en vigtig funktion i organisationen, og at 
mange tråde kan trækkes fra teamlederne bl.a. til den strategiske ledelse 
124 Beck m.fl., 2003, s. 48-49 og Dolin m.fl., 2005, s. 13-14 
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I den modne organisation tyder det på, at det har været væsentligt, at kurserne blev afholdt af 

eksterne personer. Ledelsesrepræsentanten sagde 

�Der havde vi fået nn. til at komme en time - til at tale bare om mødeledelse; men hun sætter ord på 

det samme igen og giver også nogle ideer til, hvordan man kan gå videre med team, og når hun 

siger det, og vi så tager bolden op - så er det nemmere, end hvis det altid kommer inde fra� 

Hun sagde om det kursus, som alle lærerne havde været meget begejstret for 

�Man kan sige, at egentlig, sagde han ikke noget som de ikke vidste; men han i talesætter det. Han 

sætter ord på ting, som de godt ved, og han kommer ude fra, og så har han en utrolig stor erfaring 

og viden.� 

Dette afspejler den ledelsesfremmedhed, der eksisterer som en del af kulturen og som er særlig 

udtalt især blandt ældre gymnasielærere.125 Indtil denne del af kulturen er ændret, tyder det på, at 

det kan være en fordel at hente personer ind udefra som konsulenter og kursusledere, frem for at 

anvende ledelsen eller ledelsesudpegede lærere. 

Endvidere peger alle lærere samstemmende på, at det, som Senge også gør opmærksom på, er 

meget vigtigt, at lærerne går ind i teamarbejdet med en høj grad af åbenhed. 126 Interviewene viser 

også, at lærerne har behersket Senges dialogdisciplin, og at det har fremmet læringen i teamet. Det 

tydede desuden på, at det netop var kurserne, der ved at fremme en hensigtsmæssig mødekultur 

havde medvirket til dette. 

I begge organisationer vurderer lærerne, at det er vigtig med en fælles kurs, en fælles målsætning 

for teamarbejdet - dvs. en indsporing.127 Dele af Senges teorikompleks har således kunne bekræftes.  

 

Lejf Moos128 peger på, at Senges teori er udviklet til service- og produktions virksomheder. Til 

dette kan indvendes, at Senge sammen med andre forfattere faktisk har koblet sin teori sammen med 

uddannelsesinstitutioner.129 Moos påpeger også, at Senge ikke tager højde for virksomheders 

centrale strukturer: magt og arbejdsdeling.130 Bakka og Fivelsdal kritiserer på tilsvarende vis Senges 

teori for i virkeligheden at være en utopi, der er umulig at opfylde, fordi den forudsætter, at både 

medarbejder og ledere besidder de positive egenskaber, de 5 discipliner fordrer.131 Til dette kan 

indvendes, hvad McGregor påviste i sin teori x og teori y, at hvis lederne forventer, at medarbejder 

                                                
125 Beck m.fl., 2003, s. 54 og Dolin m.fl., 2005, s. 12 
126 At denne åbenhed er vigtig for et velfungerende teamarbejder er også dokumenteret af Beck og Gottlieb, 220, s. 106 
127 Andre undersøgelser støtter dette og viser også, at det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem 
udviklingsprojekteres målsætning og skolens overordnede målsætning. (Dolin, m.fl., 2005, s. 17) 
128 Moos, 2003, s. 187-188 
129 I bogen Schools that learn � a fifth dicipline Fieldbook for Educators, and Everyone Who Cares Abut Education. 
Senge m.fl. , 2000 
130 Moos, 2003, s. 187-188 
131 Bakka og Fivelsdal, 2002, s. 309-310. 
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er dovne og derfor skal tvinges til arbejdet, så er det sådan kulturen i organisationen bliver, omvendt 

hvis lederen forventer medarbejderne ikke har noget imod at arbejde, og at de både er kreative og 

indstillet på at lære, så er det den kultur, der opbygges i organisationen.132 Generelt er 

udgangspunktet for perspektivet den lærende organisation da også, at man har tillid til, at 

medarbejderne på konstruktiv vis kan medvirke til læringen i organisationen. Interviewene, især i 

den unge organisation, tydede da også på, at man havde en positiv forventning til lærerne, og at 

denne positive forventning i hvert fald omkring teamarbejdet blev indfriet.  

Der er da også fra forskelligt hold blevet peget på, at det er uhyre vigtig, at lærerne i skolerne bliver 

inddraget i en organisationsudvikling, hvis den skal være succesfuld. Andy Hargreaves skriver 

�At få involveret lærerne i ændringer i uddannelserne er afgørende for, om disse bliver en succes, 

specielt hvis det drejer sig om komplekse ændringer, som virker ind på mange forhold i lang tid 

fremover.�133 

Geoff Southworth peger på, at der i udannelsesinstitutioner, skal arbejdes med �learning-centred 

leadership�, som er en skole, hvor der arbejdes med læring på alle niveauer i skolen, og hvor 

lederen også indgår i lærende team med netværk uden for skolen. Han peger på vigtigheden af 

indbyrdes tillid på alle niveauer i organisationen, hvis det skal lykkes at opbygge lærende skoler.134 

Fra et etisk synspunkt kan ledelsen ikke anvende magtperspektivets metoder, men der kan 

argumenteres, at kendskab til dette perspektiv kan supplere analysen af kulturen i organisationen. 

 

 

Tegn på en emergerende strategi svarende til den lærende organisation 
 

En vigtig del af arbejdet med den lærende organisation er, at der skal skabes mulighed for 

emergerende strategiformation, der kan gavne den samlede organisatoriske udvikling.  

 

I den unge organisation fremgik det af interviewet med ledelsesrepræsentanten, at der inden for 

det seneste år er kommet strategisk initiativer fra lærergruppen, som ledelsen har taget til sig. 

Han fremhævede endvidere, at teamlederne har en central rolle i organisationen, at de er et vigtigt 

bindeled mellem ledelsen og lærerne, og at mange tråde kan trækkes fra dem bl.a. til den strategiske 

ledelse. Dette underbygges af interviewene med lærerne. De udtaler fx samstemmende, at man 

oprindelig fra ledelsens side havde nedtonet faggrupperne.135 Dette havde lærerne ikke fundet 

                                                
132 Her fra bakka og Fivelsdal, 2002, s. 126-128 
133 Hargreaves, 2000, s. 234 
134 Southworth, 2003, s. 38-39 
135 man havde i stedet understøttet opbygningen af fagfamilie-team 
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særlig hensigtsmæssigt. De fandt det svært i studieretningsteamene at planlægge studieretningerne 

uden et input fra faggrupperne 

 ��det synes jeg faktisk er en svaghed, som man fra ledelsens side er blevet opmærksom på � ok 

der er faktisk en væsentlig rolle at spille for faggrupperne.�  

Det fremgår også, at det har affødt tilfredshed, at ledelsen i flere tilfælde har lyttet til indvendinger 

fra lærerside. Det har således været med til at fjerne frustrationer og dermed lette processen med at 

etablere en teamorganisering.  

Det tyder alt i alt på, at der i organisationen inden for det seneste år har været rum for, at strategiske 

initiativer også kan komme fra lærerne, om end de store linjer for skolens strategi er udstukket af 

ledelsen. Ledelsesrepræsentanten udtaler da også i forbindelse med en vurdering af et eksternt 

kursus for ledelsen og teamlederne 

 �Jeg tror, at det kursus, ledelsen og teamlederne var på, fik mange ting til at gå op, at der ikke er 

nogen, der sidder inde med alle svarene, der skal man bruge hele organisationen.�  

Dette svarer til Minzbergs tidligere omtalte synspunkt, at i professionelle organisationer, som 

arbejder i komplekse omgivelser, er den viden, der er nødvendig for at skabe strategier, spredt i 

organisationen. 

Interviewene har dog ikke kunnet afdække, hvorvidt den emergerende strategi har haft en positiv 

effekt på organisationsudviklingen og teamarbejdet, udover at det har ført til større tilfredshed 

blandt lærerne. At afdække dette ville kræve yderligere undersøgelser efter nogle år. 

 

I den modne organisation kunne det ikke entydigt påvises, at der var kommet strategiske 

initiativer fra lærerne, om end der var antydninger. Den overordnede målsætning har været til 

høring i pædagogisk udvalg og PR, men lærerne mente dog, at det i høj grad var ledelsen, der stod 

bag den nuværende udformning.  

 

 

Ændringer i lærernes grundlæggende antagelser i forhold til teamarbejdet 

 
Det fremgik af interviewene, at der i begge organisationer med succes var blevet arbejdet med at 

ændre/opbygge en hensigtsmæssig kultur. 

 

I den unge organisation har der skulle arbejdes fra grunden med at opbygge en hensigtsmæssig 

kultur. For de unge læreres vedkommende ser det ud til, at det langt hen af vejen er lykkedes - de 

udtaler sig med stor begejstring om teamarbejdet og det flerfaglige samarbejde - fx siger en  
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�der er en del af teamet, der har lavet et oplæg, og så spiller vi andre ind med bud på, hvordan 

vores fag kunne indgå, og der synes jeg vi lærer noget om andres fag, og pludselig er der en der 

siger, man kan jo gøre sådan � gud � ja det kan I jo selvfølgelig i samfundsfag.� 

En af de erfarne lærere siger, efter at være spurgt om teamarbejdet har ændret teammedlemmernes 

syn på nogle ting i forhold til det flerfaglige samarbejde 

 �.. når fx - når man nu skal lave de her tværgående projekter, at der så er nogen, der lige pludselig 

kan se, nåh ja � det kunne man da også godt arbejde med. Der har været nogle situationer, hvor 

man har taget nogle emner op, hvor de først, er stået helt af på det; og når man så fik snakket om 

det � nå ja � der var også de muligheder..� 

For de erfarne lærere har der tilsyneladende ikke skulle ske en ændring af de grundlæggende 

antagelser. Det skyldes, at der ved ansættelser netop er udvalgt personer, der har en positiv 

indstilling til og måske ligefrem erfaring med teamsamarbejde.136.  

 

I den modne organisation viser interviewene klart, at der har skullet arbejdes med at ændre en 

kultur, der har været voldsomt blokerende for teamarbejdet, og det dermed forbundne flerfaglige 

arbejde. En af de erfarne lærere udtrykker det således, da hun skulle fortælle om, hvad der har 

hæmmet teamarbejdet  

�Jeg tror der ligger nogle problemer i strukturen omkring det at være gymnasielærer, fordi det som 

udgangspunkt er et ret individualiseret arbejde, og jeg tror, at når man har været i et sådant system 

i mange år, så præger det en enormt meget. Man er sin egen. Det er dig og klassen, og det er dig 

der styrer - og den der proces med at arbejde sammen omkring noget - den er svær at bryde ned.� 

 

Der ses dog blandt de yngre lærere tydelige tendenser til, at der er opbygget hensigtsmæssige 

grundlæggende antagelser både i relation til det længere varende teamarbejde og de flerfaglige 

projekter. De ene sagde 

 �De gange, hvor det har været positivt, er, når man er gået ned i det faglige stof, og set på - 

hvordan kan vi få de her ting til at hænge sammen og skabe en helhed, altså fagligt for eleverne, og 

det synes jeg � der137 fik vi koblet projekt, studietur og det hele sammen plus, der var nogle, der 

kørte parallelforløb ved siden af.� 

 

Blandt de erfarne lærere kom det ikke så klart frem. De var dog meget bevidste om, som det bl.a. 

fremgår af ovenstående citat, at der er en uhensigtsmæssig kultur, der skal brydes ned for at 

                                                
136Det fremgik da også, at begge de erfarne havde erfaring med teamarbejde fra deres tidligere ansættelsesforhold  
137 Her hentyder han til et særlig vellykket teamarbejde, de begge har deltaget i. 
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teamarbejdet skal blive godt. Så indirekte tyder dette på, at de selv har erhvervet hensigtsmæssige 

grundlæggende antagelser. Det gælder dog kun i forhold til det flerfaglige projektarbejde138  

 

Det fremgik klart af interviewene af både lærere og ledelsesrepræsentanten, at der er lang vej igen, 

før alle i organisationen har fået ændret de grundlæggende antagelser i en hensigtsmæssig retning. 

En af de erfarne giver da også klart udtryk for, at der stadig er en kultur, der skal ændres 

grundlæggende 

 �Jeg synes - man kan komme ud for, at man sidder i en lærergruppe, hvor der sidder nogle konger, 

nogle enkelte som ikke vil bøje sig, som ikke vil lave om - sådan har jeg altid gjort, og det vil jeg 

blive ved med og dybest set, det hele er som udgangspunkt dybt åndsvagt � så er det meget svært, at 

få det hele til at køre�  

 

Ledelsen har ikke i så høj grad satset på teamarbejdet omkring de enkelte klasser, og her er der 

tilsyneladende yderligere komplikationer. Man fornemmer fra alle lærernes side, at der i 

virkeligheden er en modvilje mod teamarbejdet, som blokerer for at de går velvilligt ind i arbejdet. 

Lærerne mener, at de er sat til at udføre nogle opgaver, som ledelsen selv burde varetage nemlig de 

to teamkoordinatorers rolle. En af lærerne siger (og den anden erklærer sig efterfølgende enig) 

 �Jo men det havde rart, hvis det havde været tænkt igennem, at lige præcis den opgave med at 

holde øje med din kollegas timenormering � hvorfor er det godt, at den ligger ude i teamet og ikke 

hos ledelsen�� jeg mangler, at der er nogen, der har forklaret - at vi synes, at det er vigtigt at det 

ligger ude hos jer fordi sådan og sådan.�  

En anden lærer siger 

 �Der blev fra ledelsens side spurgt på koordinatormødet, om vi mente, at man burde uddanne, de 

koordinatorer. Det ligger også op til, at der kommer nogle ændringer. Lige præcis på det punkt, 

tror jeg, at skolen har et internt politisk problem med, om man har lyst til, at få noget, der ligner 

mellemledere. Det vil man overhovedet ikke høre noget om.�  

Tilsyneladende er der en blokering blandt lærerne mod, at nogle skal være ledere for andre, og det 

på trods af at alle vidste, at det skulle gå på skift, og at alle i princippet ville komme til at få den 

opgave. Det viser, at ledelsesfremmedhed er en udbredt grundlæggende antagelse i denne 

organisation - særlig den form for ledelse, hvor lærere skal lede andre. Det fremgik også, at her var 

der ingen forskel mellem unge og gamle. Dette sås slet ikke i den unge organisation, og det hænger 

nok sammen med, at man fra starten har vidst, at der i denne organisation arbejdes med teamledere. 

                                                
138 Som det vil fremgå nedenfor så der hos de erfarne lærere en meget stærk blokering mod det længerevarende 
teamarbejde omkring klasserne. 
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Her kaldes det da også åbenlyst ledere; mens det i den modne organisation pakkes en smule ind 

med betegnelsen �teamkoordinatorer.� Det tyder på, at der i den modne organisationen er en stærk 

kultur, som nyankomne relativt hurtigt socialiseres ind i. En af de unge sagde, da han skulle fortælle 

om teamkoordinatorernes opgaver 

Jeg fik som teamkoordinator både - hvad er den officielle udmelding fra ledelsen - og hvad er 

forståelsen blandt lærerne � det var ikke altid det harmonerede.  

 

De erfarne udtrykker desuden, at manglende solidaritet lærerne imellem kan blokere for  

teamarbejdet. 

 �Hvis der er nogen der siger, jeg fungerer dårligt med den klasse � så sidder der altid nogle og 

siger. Jeg synes det er en vidunderlig en fantastisk klasse, og så får den der sidder med 

problemerne lov at sidde alene med dem, fordi der er lidt prestige, i det som lærer at sige � jamen 

det fungerer super godt for mig.� 

Dette kan igen ses som et udtryk for den grundlæggende antagelse, der er blevet dokumenteret fra 

flere sider jf. indledningen. Nemlig at lærerne er privatpraktiserende � hver passer sit, og den måde 

man markere, over for andre, at de har brudt denne antagelse, er ved at reagere som citeret. 

 

Alt i alt ser det ud til, at det i den unge organisation i høj grad er lykkedes at få opbygget en kultur 

med hensigtsmæssige grundlæggende antagelser i relation til teamarbejdet.  

Hvorvidt alle personer i organisationen har sådanne antagelser, er det ikke muligt alene på baggrund 

af interviewene at vurdere. Der er dog noget, der kunne tyde på, at enkelte i organisationen ikke har 

opbygget dem, da de erfarne lærere havde oplevet, at nogle lærere blokerede for at gå åbent ind i det 

flerfaglige teamarbejde. På den anden side tyder den begejstring, alle generelt udtaler sig med i 

forhold til teamarbejdet, at det ikke er mange, hvor det ikke er sket. Den udbredte brug af flere af 

Scheins mekanismer i organisationen, og den vægt, både lærere og ledelsesrepræsentant tillægger 

disse mekanismer, tyder på, at det er disse forhold, der i høj grad har været medvirkende til 

opbygningen af denne hensigtsmæssige kultur. Der har dog også været arbejdet med elementer af 

den lærende organisation, og det tyder på, at specielt arbejdet med teamlæring har fremmet 

opbygningen af hensigtsmæssige grundlæggende antagelser i forhold til teamarbejdet.  

 

I den modne organisation ser det også ud til, at interviewpersoner har fået ændret/opbygget 

hensigtsmæssige grundlæggende antagelser i relation til teamarbejdet. Det ses særlig tydeligt  for 

det kortere varende teamarbejde omkring projektarbejdet; men for de unge lærere ses det også i 
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nogen grad i forhold til det længerevarende teamarbejde omkring klasserne.  Der er dog, i følge 

både lærere og ledelsesrepræsentant, lang vej igen før alle skolens lærere er kommet med.  

At det på trods af modstand alligevel er lykkes at få ændret de grundlæggende antagelser hos dele af 

lærerkollegiet kan skyldes, om end interviewene ikke tillader en entydig konklusion, at der med 

effekt er blevet arbejdet med dele af Scheins mekanismer, og at der er blevet arbejdet systematisk 

med disciplinen teamlæring.   

 

 

Praksisfællesskaber - ledelsesunderstøttelse 
 

I den unge organisation viser interviewene og oplysninger på skolens hjemmeside, at teamets 

opgaver er en blanding af administrative og mere pædagogiske opgaver som fx at tilrettelægge, 

afvikle og evaluere tværfaglige aktiviteter i tilknytning til temauger og blokdage samt sikre 

progressionen i elevernes kompetencer gennem mentorsamtaler. Opgaverne blev da også af lærerne 

opfattet som ikke bare administrative, men også mere spændende. Teamene er altså blevet tilbudt et 

meningsfuldt fælles forehavende. Der har dog også været forhold, som trak i en anden retning. 

Kravet om at teamene skal arbejde sammen om to klasser, hvor ikke alle i teamet havde begge 

klasser, har virket hæmmende for teamsamarbejdet. En af de erfarne lærere siger  

�Det, at vi har to klasser, giver også et sammenligningsgrundlag, men nogle gange bliver det også 

lidt kedeligt, for man sidder og snakker om en klasse, som vi andre ikke har.�  

Det har også været oplevet som mindre godt, at man har skullet forberede studieretninger for nogle 

studieretninger, som man ikke selv var sikker på at få.139  

 

Interviewene viser desuden, at teamene ikke har været styret af meget detaljerede forskrifter, som 

har kunnet hæmme den lokale meningsforhandling i teamet. Både erfarne og yngre lærere udtaler, 

at der har haft meget vide rammer. En af de erfarne udtaler 

�Den måde, der karakteriserer meget arbejde her � der bliver lavet nogle ting, og så skaber det 

nogle rammer, som vi så skal udfylde.� 

 

Det ses af interviewene, at ledelsen har støttet aktiviteter af mere social art. En af lærerne siger om 

betydningen af dette 

                                                
139 Men det er, som lærerne også erkender, vilkårene, når skolen er ny, og mange lærer først bliver ansat og møder på 
arbejde lige før skolestart.  
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 �Det betyder enormt meget fordi � jo bedre man kender hinanden � jo nemmere, kan man jo også 

finde ud af styrker og svagheder og støtte og lære af hinanden.�  

Dette tyder på, at hun oplever, at de sociale aktiviteter fremmer det gensidige engagement i teamet.  

Tilsvarende siger den anden af de yngre lærere 

 �Ja det synes jeg � ja det, at man kan have tillid til hinanden, som man jo bedre får, hvis man kan 

få lov til at fyre nogle vittigheder af eller snakke om noget helt andet end det arbejdsrelaterede. Det 

synes jeg også gør, at man fungerer bedre i en arbejdssituation. Helt sikkert. �  

 

Desuden er der fra ledelsens side blevet sat tid af til møder i teamene ca. hver fjortende dag og til 

pædagogiske dage og kurser. Dette vurderer begge grupper af lærere da også som betydningsfuldt 

for teamsamarbejdet. En af lærerne udtaler 

�Noget, der også har været vigtig er, at der er sat tid af til at teamet har kunnet sidde sammen i 

lang tid og diskutere. �  

Teamene har således haft mulighed for en løbende meningsforhandling om deres fælles 

forehavende. 

 

Endelig fremgår det, at der har været stillet et lokalt konferencesystem til rådighed. Alle lærerne 

udtaler sig positivt om det. En af lærerne siger 

� Helt konkret bruger vi det til mødeindkaldelser og til referater; men også når vi fx har udelegeret 

arbejde, så oploader vi det i Netstudier, og så kan de andre, op til et møde, fx gå ind og 

kommentere, og så kan man også forberede sig til møder.�  

Det fremgår altså at, it i dette team bliver brugt til at opbevare teamets reificerede dokumenter og, at 

meningsforhandlingen i teamet ind imellem også forgår virtuelt.  

  

Begge grupper af lærere pegede på, at en forholdsvis stor omskiftelighed har hæmmet teamarbejdet. 

Tre af de interviewede lærere har kun været på skolen i ni måneder, og i løbet af det skoleår er 

fokus for teamarbejdet flyttet fra team omkring de enkelte klasser til team omkring de kommende 

studieretninger. Den ene lærer udtaler 

�Her har vi ikke haft tid til at skabe gode relationer, hvor de ikke fra begyndelsen har været gode. 

Det har været for kort tid til at reparere på det.�  

Det tyder på, at hvor der ikke umiddelbart er opstået et gensidigt engagement omkring 

teamarbejdet, har der ikke været tid nok til at få udviklet et praksisfællesskab. 
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I den modne organisation fremgik det klart, at både unge og erfarne lærere mente, at teamets 

opgaver140, var meget administrative, hvilket havde hæmmet motivationen. En af de unge siger efter 

at have fortalt om teamets opgaver  

�Som du kan høre, er det meget administrative opgaver, og sådan oplever jeg, at det har været 

indtil nu.� 

 En anden af de unge siger om teamarbejdet  

�Det strander ofte på, at det administrative kommer som det første, og for det andet bliver det 

lynhurtig en undskyldning for ikke at lave noget - altså sige - det kan ikke lade sig gøre pga. det 

administrative. Der kan man sige, hvis man nu vender bøtten på hovedet og siger, hvad kan lade sig 

gøre.�  

Det ses, at det er problematisk med de mange administrative opgaver i teamet; men at det også 

bliver brugt af nogle lærere til at blokere for det mere udviklingsprægede arbejde. Af kommissoriet 

for skolens teamarbejde ses ellers, at der også er lagt op til, at der arbejdes med pædagogisk 

refleksion i teamene; men adspurgt svarer lærerne, at det når de ikke rigtig til. En af lærerne siger 

�Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik pædagogikken i højsædet, og snakket om den i de team, og ikke 

brugte så megen tid på alt det andet.� 

 

Et andet forhold, som alle lærere mente hæmmede teamarbejdet, var de meget detaljerede 

forskrifter for teamenes arbejdsopgaver både løbende og for de enkelte teammøder. Det kom frem, 

at det var lærerne selv, der havde ønsket disse detaljerede forskrifter. Adspurgt svarer 

ledelsesrepræsentanten 

 �Det ønskede lærerne. Det var sjovt � for vi synes ikke, at det skulle være så omfattende, men det 

er en form for sikkerhed � kommer vi nu rundt om det vi skal. �    

Der blev efterfølgende givet udtryk for, at ledelsen på sigt håbede på at kunne skrue ned for 

detaljeringsgraden.  

 

Der har ikke været sat meget tid af til den lokale meningsforhandling i teamene. Kommissoriet for 

teamarbejdet foreslår, at der afholdes fem møder i teamet om året. Desuden tyder det ikke på, at 

ledelsen i så høj grad har støttet sociale aktiviteter, som ville kunne fremme opbygningen af et 

gensidigt engagement i teamene. 

  

                                                
140 Her er der blevet spurgt ind til teamarbejdet omkring den enkelte klasse. Det kortere varende team omkring 
projekterne er der ikke i denne forbindelse spurgt ind til ved lærerinterviewene. 
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Der har været stillet et lokalt konferencesystem til rådighed, som begge grupper af lærere opfatter 

som meget betydningsfuldt for teamarbejdet. En af de erfarne siger 

�Man kan slet ikke forestille sig det uden�  

og den anden supplerer  

�Nej � det synes jeg er svært.�  

Det fremgår, at konferencesystemet ikke blot har været brugt til at lægge teamets reificerede 

produkter som referater af møder m.m. ind; men at der også er foregået en lokal 

meningsforhandling via konferencesystemet. En lærer siger 

 �Ja, jeg har kommunikeret meget med en anden teamkoordinator om klassen og kommunikeret ud 

til de andre lærere omkring klassen, hvis der var noget, og selv fulgt med på konferencen, om der 

var noget.� 

 

Alt i alt ses det, at ledelsen i den unge organisation på mange områder har understøttet en proces, 

der ifølge Wenger, kan føre til dannelsen af praksisfællesskaber. Teamene har været tilbudt et 

meningsfuldt fællesforehavende, der ikke har været styret af alt for detaljerede forskrifter. Der har 

været givet støtte til opbygning af et gensidigt engagement, og der har været afsat god tid til lokal 

meningsforhandling, og teamene har fået stillet et lokalt konferencesystem til rådighed. 

Interviewene med lærerne bekræftede, at disse initiativer har haft en positiv effekt på teamarbejdet. 

Der har dog været forhold som har trukket i en anden retning. Dels at der på grund af stor 

omskiftelighed har været meget kort tid til at få opbygget et gensidigt engagement omkring det 

fælles forehavende. Dels betyder det, at man sidder i to team, hvor ikke alle lærere har begge 

klasser, at det fællesforehavende ind imellem bliver knapt så meningsfuldt.  

I den modne organisation vurderer alle lærere, at teamarbejdet er blevet hæmmet af, at de ikke har 

opfattet det fællesforehavende som særligt spændende, idet det i høj grad har været administrativt. 

Det skyldes dog også, at nogle lærere har brugt dette som undskyldning for ikke at nå videre, idet 

der er lagt op til pædagogisk refleksion i teamene fra ledelsens side. Det kan måske skyldes, at der, 

som tidligere nævnt, er nogle grundlæggende antagelser, der blokerer for, at man går helhjertet ind i 

teamarbejdet.141 Desuden fremgår det, at der kun er sat forholdsvis lidt tid af til den lokale 

meningsforhandling i teamene. Som i den unge organisation, har der været stillet et lokalt 

konferencesystem til rådighed, som lærerne har vurderet som meget betydningsfuldt for 

teamarbejdet.  

                                                
141 Her tænkes på den ledelsesfremmedhed, der blokerer for den form for teamarbejde, hvor dele af kollegiet skal 
fungere som ledere for andre 
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Alle lærere i den modne organisation udtalte, at de meget detaljerede forskrifter virkede hæmmende 

på teamarbejdet. Her er det interessant, at lærerne i begge organisationer oprindelig har ønsket 

detaljerede rammer for teamarbejdet; mens ledelsen anså det for uhensigtsmæssig.142  

 

Er der dannet praksisfællesskaber på skolerne? 

I den unge organisation tyder det ikke på, at de erfarne lærere har udviklet et gensidigt 

engagement omkring det fælles forehavende143 For de yngre lærere ses der imidlertid tegn på, at de 

i deres team har fået udviklet egentlige praksisfællesskaber med et gensidigt engagement omkring 

det fælles forehavende. Det fremgår bl.a. af følgende, hvor en af de yngre på spørgsmålet om, 

hvordan samtalerne former sig i teamet, når det fungerer godt, svarede  

�Jeg synes faktisk, at det er de møder, hvor vi er lidt løsslupne, og hvor alle - men sådan er det 

generelt i de team jeg sidder i - hvor alle er på banen, alle kommer til orde; men faktisk synes jeg, 

at de møder, der har været virkelig gode, er de møder, hvor vi har lavet noget og samtidig haft det 

sjovt med hinanden, og hvor man har kunnet mærke, at der har virkelig været en lyst til at lave 

noget sammen.� 

At den anden dimension af praksisfællesskabet � det gensidigt forhandlede fælles forehavende som 

svar på de rammer ledelsen har sat for teamarbejdet - også har været til stede fremgår, når der blev 

sagt 

�Men jeg mener, at det, der kendetegner, at teamarbejde fungerer � det er netop den der 

beredvillighed til at sige - jamen nu sættet vi os til bordet her, og så laver vi noget, og så det der 

miks mellem den enkeltes lærers selvstændige arbejde, men ud fra nogle rammer som man har 

etableret i fællesskab. Så bliver det frugtbart.�  

Det fremgår flere steder i interviewet, at lærerne har haft nogle åbne rammer, som de så selv i 

teamet har udfyldt efter fælles forhandling. Endelig ses der tegn på, at også den sidste dimension i 

praksisfællesskabet - det fælles repertoire - er til stede bl.a. ved, at teamene har lagt referater for 

møder m.m. ind på den fælles it-platform. 

På trods af, at der har været en del forhold, der har trukket i en anden retning, ser det ud til, at de 

erfarne lærere i den modne organisation hver en enkelt gang har oplevet team med et gensidigt 

engagement. Den ene siger i forbindelse med et teamarbejde for tre år siden, hvor han var 

teamkoordinator 

                                                
142 Lærernes ønsker hænger sandsynligvis sammen med, at dette giver en vis tryghed, når, man skal i gang med noget 
ukendt.  
143 Der kan dog være udviklet praksis fællesskaber, det skinnede blot ikke igennem ved interviewene. Her ville det 
kræve et længere feltarbejde på skolen for entydigt at få opklaret dette. 
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 �vi svingede utrolig godt sammen. Vi holdt aftenmøder. Det tror jeg ikke, man kan få nogen til i 

dag��.Det tror jeg nok var det bedste, jeg har været med til, fordi der var sådan en eller anden 

form for engagement.�144  

Den anden lærer fortæller tilsvarende om et teamarbejde dette skoleår, som var meget 

velfungerende, og hvor der også var blevet holdt aftenmøder. 

 �det er noget om at have den samme indstilling til tingene, om hvad det er for et niveau, man 

lægger for det arbejde, som skal udføres, også om måden man ser eleverne på..�  

Det tyder på, at der her har været meningsforhandlinger i teamet om det fællesforehavende � 

således, at man har forhandlet sig frem til en fælles forståelse af dette. Desuden tyder den 

betydning, de erfarne tillægger det interne konferencesystem, på, at der også via dette er foregået en 

meningsforhandling i teamene, og at der er blevet etableret et fællesrepertoire. En af de erfarne 

udtrykker da også, da hun skal vurdere, hvad der har betydning for et velfungerende teamarbejde  

�Jo, men det handler meget om, hvad nn145 snakker om, at der er en villighed til at gå ind i et 

fællesskab og engagere sig i noget, og også sådan gå på kompromis med sine egne ideer.� 

For disse lærere, er det gensidige engagement tydeligvis meget vigtigt, for etableringen af et 

velfungerende team. 

For de unge læreres vedkommende, var det ikke ud fra interviewene muligt at afgøre, om de havde 

oplevet, at der var blevet etableret et praksisfællesskab i nogle af de team, de havde været med i.146 

 

Alt i alt ser det i den unge organisation ud til, at det kun er de unge lærere, der har oplevet, at der 

blev dannet egentlige praksisfællesskaber med et gensidigt engagement. Det ser ikke ud til, at de 

erfarne har oplevet dette, og dette hænger måske sammen med den store omskiftelighed.147  I den 

modne organisation tyder det ikke på, at de unge har oplevet at sidde i team, der kan karakteriseres 

som praksisfællesskaber, og de erfarne omtaler blot et enkelt teamarbejde hver.148 Det tyder derfor 

ikke på, at egentlige praksisfællesskaber har været særlig udbredt i organisation i hvert fald ikke i 

relation til teamarbejdet omkring klasserne.149 

 

                                                
144 Det drejer sig om et teamarbejde tre år tilbage, og det vil sige inden indførelsen af de meget detaljerede forskrifter 
for teamarbejdet. 
145 den anden interviewperson 
146 Det kan dog ikke udelukkes, at de har oplevet, at der blev dannet praksisfællesskaber. Det har blot ikke kunnet 
konstateres ud fra interviewene. 
147 De havde kun været i organisationen i 9 måneder. Den ene af de unge havde været der i næsten to år. 
148 Det ene ligger dog tre år tilbage dvs. et tidspunkt hvor arbejdsopgaverne ikke var blevet så detaljerede, som de er i 
dette skoleår. 
149 Der er ikke spurgt ind til det kortere varende teamarbejde omkring projekterne, så det kan ikke udelukkes, at der er 
blevet dannet praksisfællesskaber i forbindelse med disse. Det er dog ikke meget sandsynligt, da disse teamarbejder er 
meget kortvarige, idet skiftende lærere går ind i de forskellige projekter 
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Har ledelsen understøttet processer, der fremmer læring i praksisfællesskaber? 

I den unge organisation har der indtil videre ikke været mulighed for at forskellige team kan 

mødes. Til gengæld udtaler de erfarne lærere, at der, fordi de sidder i to team, bliver udvekslet 

erfaring fra et team til et andet. 

 �Det er jo med til at udvide, at man kan byde ind � der ovre siger de sådan og sådan � hvad siger I 

til, at vi gjorde noget i den retning.�  

Det opleves altså som en fordel, at man sidder i mere end et team. Generelt har man på skolen 

understøttet processer, hvor man udveksler erfaringer med andre team, idet man har haft mulighed 

for at læse de andre teams reificerede produkter - en af de erfarne udtaler  

�Ja, jo flere erfaringer jo bedre, og det har der også været lagt meget op til, at hver gang, man skal 

komme ud med noget fælles��så lægger man det samme sted � så man kan læse hinandens� så 

kan man sige nå ja, der er noget smart, de har tænkt på og det skulle vi måske også�..� 

Det gensidige engagement har man understøttet ved at give rum og tid for mere sociale aktiviteter 

som ovenfor omtalt. Indsporingen er blevet understøttet ved, at der har været en fælles målsætning 

og vision, som alle lærere har følt sig forpligtet af, og ved at der har været mulighed for en 

koordination mellem teamene. Ledelsen har understøttet en fælleskurs for alle skolens team. Det 

sker bl.a. ved de jævnlige møder med ledelsesrepræsentanten og teamlederne. Det understøttes 

yderligere ved, at medarbejderne er med i mere end et team. Begge forhold som, ifølge lærerne, 

bidrager positivt til teamarbejdet. Lederne i denne organisation har desuden fungeret som mæglere, 

der har fremmet indsporingen, bl.a. ved de jævnlige møder mellem ledelse og teamledere. Desuden 

har ledelsens ressourceperson for teamarbejdet været en vigtig mægler. 

Hvad angår forestillingsevnen har teamene ikke haft lejlighed til fx at møde andre team i andre 

organisationer, men forestillingsevnen er blevet fremmet som følge af kurserne og de pædagogiske 

dage. Her er der bragt nye impulser og viden ind i teamene, og der har efterfølgende været 

mulighed for refleksion i de forskellige team. Det er, i følge lærerne, initiativer, som de har fundet 

væsentlige i forhold til teamarbejdet. 

 

I den modne organisation har alle, ligesom i den unge organisation, siddet i to team, hvilket har 

givet mulighed for erfaringsudveksling på tværs. Desuden er der også i denne organisation blevet 

lagt vægt på erfaringsudveksling på tværs af teamene. Bl.a. er referaterne for møderne mellem 

ledelsen og teamkoordinatorerne og fra evalueringen af projekterne lagt på den fælles it-platform. 

At ledelsen har understøttet det gensidige engagement i teamene ved at give tid og rum for sociale 

aktiviteter tyder det ikke på. Indsporingen er der ikke blevet arbejdet med i så høj grad. Der har 

dog været en fællesmålsætning for teamarbejdet og et fælles kommissorium, og ledelsen har ind 
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imellem fungeret som mæglere, idet der er holdt enkelte møder med teamkoordinatorerne. 

Forestillingsevnen i teamet, er blevet fremmet ved, at der er arrangeret kurser, hvor teamene har 

fået viden og redskaber til teamarbejdet. Dette har, i følge alle fire lærere, været betydningsfuldt for 

teamarbejdet.150  

 

Alt i alt fremgår det, at der i den unge organisation på flere felter er givet mulighed for processer, 

der ifølge Wenger, kan fremme læring i praksisfællesskaber. Der er givet mulighed for, at der kan 

opretholdes en stor spænding mellem erfaring og kompetence. Det gensidige engagement, 

indsporingen og forestillingsevne er på flere områder understøttet. Alle de initiativer, der har 

været taget i den retning, er initiativer, som lærerne har vurderet som værende positive i for 

teamarbejdet. 

I den modne organisation er der i knap så høj grad blevet arbejdet med forhold, der ifølge Wenger, 

kan fremme læringen, dog ser især et enkelt vellykket kursus i høj grad ud til at have fremmet 

lærernes forestillingsevne, og man fornemmede på både ledelse og lærere, at det virkelig havde 

rykket noget i organisationen.  

                                                            

Det har ikke her kunnet dokumenteres, at udbredelsen af praksisfællesskaber har været særlig 

udbredt i de to organisationer. Flere af de initiativer som Wenger anbefaler for at, fremme lærende 

praksisfællesskaber, er dog blevet fundet betydningsfulde for teamarbejdet. Ledelsen kan således 

med fordel arbejde med disse forhold, hvis team skal gøres lærende og reflekterende. Desuden viser 

den begejstring, hvormed de unge udtaler sig om teamarbejdet, at de har fundet det meget givende 

og meningsfuldt i forhold til deres arbejde som lærere. Det er måske forhold som ledelsen også skal 

prioritere højt, ikke mindst i en tid, hvor der kan bliver rift om unge nyuddannede kandidater. Der 

peges da også i en nyere undersøgelse på, at følelsen af ejerskab til udviklingsprojekter er vigtig, og 

dette bl.a. hænger sammen med oplevelsen af projektets meningsfuldhed.151 Eva Kvorning har vist 

                                                
150 De peger især på et internt kursus for alle skolens lærere, hvor Sten Clod Poulsen holdt oplæg om teamarbejde og 
bad lærerne om at lave forskellige øvelser. En af lærerne sagde 
 �Steen Clod Poulsen lagde meget op til at der skulle fokuseres på den pædagogisk didaktiske udvikling i teamarbejdet, 
og det er i hvert fald noget, vi ikke har gjort særlig meget, og det er nok noget af det vi skal til at gøre.�  
De havde også haft stort udbytte af de øvelser, de var blevet sat til at udføre i forlængelse oplægget �Han lavede så 
nogle øvelser, jeg synes, at det var godt som inspiration, især den sidste øvelse. Den var meget god til at reflektere over, 
hvordan man egentlig agerer ved møder, om man holder sig til det der er centralt�.og så synes jeg også den var meget 
god til at reflektere over, hvordan vi nu arbejder i team, hvad er den overordnede plan. Det synes jeg er meget fint. Det 
skal være en fordel ellers kunne man lige så godt lade være.� 
Dette tyder på, at dette kursus har givet teamene stof til refleksion. Der er bragt noget ny erfaring ind i teamet, der ved 
efterfølgende refleksion og meningsforhandling har fremmet læringen i teamet. 
151 Dolin m.fl., 2005, s. 11-12 �Følelsen af ejerskab er central for lærernes accept af udviklingsprojekter. Oplevelsen af 
ejerskab kan understøttes gennem inddragelse i udviklingen og gennemførelsen af forsøg, men synes dog tillige at 
hænge sammen med oplevelsen af projektets mening, jf. nf. 
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at Wengers teori er anvendelig i forbindelse med kurserne i gymnasie-it for 

pædagogikumkandidater. Hun fandt, at der under disse kurser er dannet praksisfællesskaber på 

tværs af skoler.152 

 

Endelig vil et af de forhold, som har modvirket, at der er blevet dannet praksisfællesskaber i den 

unge organisation, ikke gælde i forbindelse med implementeringen af gymnasiereformen. Der vil 

blive tale om et længerevarende forpligtende samarbejde omkring den enkelte klasse ½ år omkring 

introduktionsforløbet og 2 1/2 år omkring studieretningsforløbet. Især det sidste skulle være tid nok 

til at der etableres et gensidigt engagement omkring det fællesforehavende. Hvorvidt der så gives 

rum for et meningsforholdt fælles forehavende, der ikke er styret af for mange detaljerede 

forskrifter, og hvorvidt der gives tid nok til den lokale meningsforhandling, vil være op til den 

enkelte rektor og den bevilgende myndighed.  

 

 

Andre forhold  

 
Undersøgelsen gav mulighed for at sammenligne de unge og ældre lærere samt ledelsens 

vurderinger af initiativer i forbindelse med teamarbejde.  

I den unge organisation var der ingen større afvigelse mellem, hvad de unge, de erfarne lærere og 

ledelsesrepræsentanten pegede på som betydningsfuldt. 

I den modne organisation var der ikke den store forskel på de yngre og de erfarnes vurdering. Dog 

satte de yngre flere ord på og var noget mere positive. Dette kunne hænge sammen med den 

ledelsesfremmedhed, der som nævnt fra forskelligt hold er dokumenteret153, og som nogle 

undersøgelser viser især præger de erfarne lærere i gymnasiet.154 Denne ledelsesfremmedhed sås 

ikke i den unge organisation, og det hænger måske sammen med den sortering, der er sket ved 

ansættelserne. Ledelsesrepræsentanten i den modne organisation pegede på nogle flere ting end 

lærerne, hvilket tyder på, at ledelsesinitiativerne ikke er så synlige for lærerne. Det kan dog i nogen 

grad skyldes, at der under interviewene med lærerne ikke blev spurgt så meget ind til 

projektarbejdet på skolen - og det er virkelig der, hvor ledelsen har satset hårdt på at præge 

                                                                                                                                                            
Lærerengagementer i udviklingsprojekter er knyttet til den meningsfuldhed, læreren oplever projektet giver. 
Meningsfuldhed hænger sammen med graden af overensstemmelse mellem forsøgets praksis og den enkeltes 
værdigrundlag og tolkningsramme. 
152 Kvorning, 2003, s. 34-35 
153 Kurt Klaudi Klausen, 2004, s. 131-134, Beck m.fl., 2003, s. 54, Dolin m.fl., 2005, s. 12 
154 Beck m.fl., 2003, s. 54, Dolin m.fl., 2005 s. 12 
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kulturen. Ledelsesrepræsentanten sagde da også, at med det længere varende teamarbejde omkring 

klasserne, er skolen ikke nået så langt. I forbindelse med udviklingssamtalerne fortæller hun, hvad 

der bliver spurgt til  

��hvad laver I, ��.og hvor meget praktisk arbejder er der, og hvor meget udviklingsarbejder er 

der   -  og der foregår ikke så meget udviklingsarbejde.� 

 

Generelt udtalte de unge i begge organisationer sig med langt større begejstring om teamarbejdet 

end de ældre155. Det kan hænge sammen med dels, at de ældre langt flere gange har oplevet 

modvilje mod flerfagligt samarbejde fra andre lærere dels, at de unge har en del erfaring med 

teamarbejder fra deres uddannelser. 

 

Der er fra flere sider peget på156, at der også er positive side ved den lærerindividualisme, der ellers 

kan virke som en barriere for teamorganiseringen. Beck og Gottlieb skriver 

�Man skal være opmærksom på, at det ikke bare drejer sig om at afvikle traditionelle måder at gøre 

tingene på. For hvis det nu er sådan, og vores interviews viser faktisk, at dette i høj grad er 

tilfældet, at selvstændighedskulturen faktisk også er motiverende for lærerarbejde, så vil det i 

enhver hensénde være problematisk at nedbryde disse motivationsstrukturer.�157  

Minzberg m.fl. peger ligeledes på risikoen for under arbejdet med en kultur (uforvarende) at 

ødelægge værdifulde dele 

�Of course that also renders it vulnerable, easily destroyed by any leader who makes dramatic 

moves without being able to assess their impact on the organisation.�158 

 

Det bør derfor overvejes, hvordan man, i forbindelse med implementeringen af gymnasiereformen, 

bevarer de værdifulde sider af den nuværende kultur, samtidig med at man søger at ændre 

uhensigtsmæssige dele. I den forbindelse kunne man anvende den løbende vurdering af kulturen, 

som Senge peger på under disciplinen systemtænkning. 

 

 

 

 

                                                
155 Den erfarne med den usædvanlige baggrund gav udtryk for det samme, og det kan undre, da Glerup og Wiedemann 
har påvist at kulturen på HTX ikke i samme grad blokerer for flerfagligt samarbejde (Glerup og Wiedemann, 2001, s. 
40-45) 
156 Beck og Gottlieb, 2002, s. 100-109, Hargreaves, 2000, kapitel 8. 
157 Beck og Gottlieb, 2002, 108 
158  Minzberg m.fl., 1998, s. 279 
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Konklusion og perspektiver 
 

Alt i alt tyder undersøgelsen på, at ledelsen kan støtte overgangen til teamorganisering i gymnasiet 

ved at benytte dele af Scheins strategi i kombination med den lærende organisations emergerende 

strategi. Konklusionen står stærkest i den unge organisation, men det tyder på, at dele af Scheins 

strategi er benyttet og har haft en effekt i den modne organisation. I arbejdet med at gøre teamene 

reflekterende og lærende til gavn for den samlede organisatoriske udvikling, tyder det på, at dele af 

Senges systemdiscipliner er anvendelige suppleret med Wengers anbefalinger om ledelsesstøtte til 

dannelse af praksisfællesskaber. Her var der ingen forskel mellem konklusionerne fra den unge og 

modne organisation. 

 

I unge organisationer kan ledelsen med fordel benytte sig af Scheins strategi til ændring af 

kulturen. Her viser undersøgelsen, at det har effekt, hvis ledelsen åbenlyst for alle i organisationen 

arbejder med følgende 5 mekanismer: 

1. Ved systematisk at have opmærksomheden henledt på teamorganisering ved ofte at i talesætte, 

at det er det, man ønsker og ved regelmæssigt at mødes med teamene og evaluere teamarbejdet.  

2. Ved at tildele ressourcer til teamorganisering i form af timer, kurser og pædagogiske dage. 

3. Ved at ledelsen som rollemodel viser, at den selv behersker grundlæggende antagelser, der er 

hensigtsmæssige i relation til teamarbejdet. 

4. Ved systematisk at rose personer, der er gode til og gør en stor indsats i forbindelse med 

teamarbejdet.   

5. Ved at sikre, at personer, der bliver ansat, har erfaring med eller er velvilligt indstillet over for 

teamarbejde. 

 

For den modne organisation har undersøgelsen, ikke overraskende, dokumenteret, at 

udgangspunktet har været et ganske andet og sværere. Interviewene dokumenterer meget tydeligt, at 

der i organisationen er en kultur, blandt en betragtelig del af lærerne, der har ydet kraftig modstand 

mod indførelsen af teamorganisering. Det drejer sig om en lærerindividualisme og en dermed 

forbundet ledelsesfremmedhed. Ledelsesfremmedheden kom kraftigst til udtryk ved en stærk 

blokering mod teamarbejde i den form, hvor nogle lærere skal lede andre.  

 

I modne organisationer tyder undersøgelsen på, at det kan være hensigtsmæssigt at benytte sig af 

den første af ovennævnte mekanismer � systematisk opmærksomhed. Desuden tyder det på, at det 

kan have en betydelig effekt, når ledelsen presser personer, der er meget afvisende over for 



 52

teamarbejde, ud af organisationen. De øvrige mekanismers hensigtsmæssighed har ikke kunne 

dokumenteres her. 

I en moden organisation kan det, ifølge Schein, være nødvendigt at supplere med yderligere 

mekanismer når perspektivet skal vendes. Undersøgelsen her tyder på, at især Scheins forslag om 

teknologisk �forførelse� er anvendeligt. Det tyder på, at Senges disciplin teamlæring samt krav til 

lærerne om udstrakt brug af skolens it-platform i forbindelse med teamarbejde kan medvirke til, at 

lærerne ændrer grundlæggende antagelser ved en teknologisk �forførelse�. 

 

I både unge og modne organisationer har dele af Senges teori om opbygning af en lærende 

organisation vist sig anvendelig. Det er vigtigt, at lærerne deltager i opbygningen af en overordnet 

målsætning, som alle i organisationen føler ejerskab til og er indstillet på at arbejde hen i mod. 

Desuden bør der, som ovenfor nævnt, arbejdes med Senges disciplin teamlæring. Teamlæringen 

støttes ved, at der arbejdes med en indsporing � dvs. der skal udarbejdes en fælles målsætning for 

teamarbejdet, således at alle i teamet arbejder i samme retning. Desuden er det vigtigt, at teamene 

via kurser og konsulentbistand bibringes nogle redskaber til teamarbejdet. ( I modne organisationer 

kan det være hensigtsmæssigt at hente eksterne konsulenter og undervisere. ) Dette kan befordre, at 

der opbygges en hensigtsmæssig mødekultur. Dermed fremmes muligheden for, at teamarbejdet 

bliver præget af en åbenhed fra lærernes side og for at lærerne behersker Senges dialogdisciplin. 

Dette vil åbne op for en refleksion, der kan føre til ændring i grundlæggende antagelser ved en 

double-loop læring. Dermed bliver teamene til reflekterende lærende team, der på konstruktiv vis 

kan bidrage til den samlede organisatoriske udvikling. Samtidig fremmes muligheden for at dele af 

strategien opstår ved emergerende læreprocesser. Strategien bliver dermed et resultat af en kollektiv 

læreproces, således som Minzberg anbefaler det i professionelle organisationer, der arbejder i 

komplekse omgivelser.   

 

Arbejdet med at gøre teamene reflekterende og lærende kan med fordel suppleres med Wengers 

anbefalinger. Ledelsen bør sikre, at der tilbydes teamene et meningsfuldt fælles forehavende. Det 

må ikke i overvejende grad være administrative opgaver. Teamarbejdet må ikke være styret af for 

detaljerede forskrifter, selv om lærerne i første omgang på grund af utryghed med den nye situation 

måtte ønske dette. Der bør være nogle åbne rammer, som teamene selv skal udfylde inden for 

målsætningen for teamarbejdet. Desuden kan det anbefales, at der sættes god tid af til teamarbejdet 

og gerne med en fast mødedag. Det kan også være en god idé at opfordre til og støtte, at teamene 

foretager sig ting af mere social karakter sammen. Desuden bør der, som der allerede er påpeget 

ovenfor, stilles et velfungerende konferencesystem til rådighed for teamene.  
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Der kan anbefales yderligere undersøgelser, når gymnasiereformen er implementeret, for at fastslå, 

om der dannes praksisfællesskaber i forbindelse med teamorganiseringen, og for at dokumentere 

om Wengers forslag til at fremme læringen i disse praksisfællesskaber159er effektfuld. Dele af denne 

undersøgelse tyder på det. Indsporingen i teamet er om alle omstændigheder vigtigt, som allerede 

dokumenteret i forbindelse med Senges teori. 

 

Videre bør ledelse og bevilgende myndighed være indstillet på, at afsætte ressourcer � dels tid til 

teammøder og dels ressourcer til konsulenter, kurser og en velfungerende intern it-platform, hvis 

teamorganisering skal blive en til organisatorisk fordel for gymnasiet. 

 

Det er desuden vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at der ved arbejdet med at ændre en 

uhensigtsmæssig kultur, ikke ødelægges værdifulde elementer af den eksisterende kultur � fx dele 

af den fagprofessionelle lærerindividualisme.160 I den forbindelse bør der lægges vægt på en 

løbende evaluering af den organisatoriske udvikling, hvilket måske kan støttes af arbejdet med 

kvalitetsstyringen i det nye gymnasium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
159 Dvs. ved at opretholde stor spænding mellem erfaring og kompetencer, fremme indsporingen, engagementet og 
forestillingsevnen 
160 Helt konkret tyder undersøgelsen her på, at ledelsen ved planlægningen af teamorganiseringen også bør lægge vægt 
på teamorganisering omkring faggrupperne, da der her ligger en værdifuld organisatorisk læringsenhed 
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Bilag 1 
 
Ændringer i gymnasiet som organisation som følge af gymnasiereformen 
 
I både den nye og den gamle bekendtgørelse fremgår det, at formålet med uddannelsen 
er, at eleverne opnår almendannelse og studiekompetence til videregående 
uddannelse161; men i den nye er studiekompetencen betonet noget mere, idet der står 
�Eleverne skal i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene møde en progression i 
arbejdsformer, så de udvikler sig fra elever til studerende.�162 
Dette fokus på samspil mellem fagene og på en progression i uddannelsen præger i høj 
grad den nye bekendtgørelse. Man ser, at gymnasiet vil blive ændret fra et 
valgfagsgymnasium med en sproglig og en matematisk linje til et 
studieretningsgymnasium, hvor fagene i studieretningen skal arbejde tæt sammen 
gennem 2 ½ år.  
Der etableres desuden en særlig undervisningsblok, almen studieforberedelse, som skal 
udgøre 20 procent af uddannelsestiden det første halve år (grundforløbet) og 10 % af 
uddannelsestiden i de sidste 2 1/2 år (studieretningsforløbet). Her skal der arbejdes 
med problemstillinger på tværs af de naturvidenskabelige, humanistiske og 
samfundsfaglige områder. 163 
En anden nyskabelse er det naturvidenskabelige grundforløb, som eleverne skal 
gennemføre i løbet af det første halve år. Her skal eleverne arbejde med problemstillinger, 
på tværs af fagene naturgeografi, fysik, kemi og biologi. 
Tilsvarende skal eleverne i grundforløbet gennemføre et forløb i almen sprogforståelse, 
hvor lærerne i dansk og fremmedsprog skal introducere eleverne til det videre arbejde 
med sprog i gymnasiet.164   
Alt i alt betyder dette, at der i organisationen sker en ændring af opgaverne, som har 
konsekvens for lærerne, idet de skal tilrettelægge undervisningen på en anden måde end 
hidtil.  
 
Ovennævnte forhold påvirker også strukturen i gymnasiet. Det nuværende gymnasium kan 
betragtes som et løst koblet fagbureaukrati jf. Minzbergs definition165, hvor den enkelte 
lærer har arbejdet ret uafhængigt af de øvrige lærere, og med en høj grad af 
selvforvaltning i forhold til ledelsen. Det nye samspil mellem fagene i gymnasiet vil kræve 
en høj grad af samarbejde mellem lærerne. Dette bliver da også fremhævet i den nye 
bekendtgørelse, hvor det i § 5.4 Hedder �Rektor sammensætter for hver 
grundforløbsklasse og for hver studieretningsklasse et lærerteam. Desuden kan rektor 
sammensætte læreteam efter andre kriterier. Et læreteam kan efter behov fungere i 
kortere eller længere tid. Stk. 2. Rektor beslutter, hvilke opgaver der tillægges det enkelte 
lærerteam med hensyn til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling.�  
Der bliver altså tale om, at lærerne skal organiseres i selvstyrende team med en større 
eller mindre grad af kompetencebeføjelser afhængig af den enkelte rektor.  
 
Der bliver i det kommende gymnasium lagt op til en meget højere grad af kontrol med 
lærernes opgave - at bibringe eleverne almendannende og studieforberedende 
kompetencer � herunder sørge for at eleverne udvikler sig fra elever til studerende. I det 

                                                
161 §1 i henholdsvis den gamle og nye gymnasiebekendtgørelse 
162 § 1.0, stk. 4 i den nye gymnasiebekendtgørelse 
163 §2.1 til 2.13 i den nye gymnasiebekendtgørelse samt læreplanen for almen studieforberedelse 
164 Lærerplanerne for den naturvidenskabelig grundforløb og almen sprogforståelse 
165 Her fra Bakka og Fivelsdal, 1998, s. 78-80 
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nuværende gymnasium kontrolleres det færdige produkt ved de afsluttende eksaminer, 
hvor ministeriet tilknytter udefrakommende censorer. Det vil også ske i det nye 
gymnasium, men dertil kommer, at der for hver klasse kontinuerligt skal udarbejdes en 
studieplan, som rektor skal godkende. Af studieplanes skal det fremgå, hvordan 
undervisningen løbende planlægges, gennemføres og justeres. Studieplanerne skal være 
tilgængelige på skolens hjemmeside. 166 Der indføres dermed en kvalitetsstyring.  
 
Udover en kontrol af processen omkring den enkelte klasse vil Undervisningsministeriet 
også foretage en kvalitetskontrol af det enkelte gymnasium. Det fremgår af 
bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale 
uddannelser. Det enkelte gymnasium skal have og anvende et system til kvalitetsudvikling 
og resultatvurdering - altså udvikle et system til kvalitetsstyring.167 
 
En anden nyskabelse i gymnasiet efter reformen er, at den enkelte skole i højere grad kan 
vælge at profilere sig på bestemte fagkombinationer. Tidligere var mulighederne en 
sproglig og matematisk linje med mulighed for valg af en hel række fag på høj- og 
mellemniveau.168 I det nye gymnasium fastsætter Amtsrådet efter indstilling fra rektor 
udbuddet af studieretninger og valgfag på den enkelte skole. Bortset fra enkelte bindinger 
har den enkelte rektor forholdsvis frie rammer.169 
 
Rektor får generelt større beføjelser i forhold til den nuværende bekendtgørelse. Det 
fremgår også af, at det er rektor, der fordeler uddannelsestiden i de enkelte fag mellem 
grundforløb og studieretningsforløb.170 I dag er undervisningen fra 
Undervisningsministeriets side fastlagt til et bestemt timetal pr. år pr. fag.171  
 
Alt i alt ses det, at gymnasiereformen på væsentlige områder vil påvirke både lærernes og 
ledelsens opgaver, gymnasiets struktur samt styringen og kontrollen af organisationens 
processer. Dertil kommer, at den enkelte rektor får en større grad af strategisk råderum i 
forhold til den nuværende bekendtgørelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
166 Den nye gymnasiebekendtgørelse § 5.4a til § 5.6a 
167 Den nye bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser §4. stk. 2 
168 Den gamle gymnasiebekendtgørelse §3 
169 Den nye gymnasiebekendtgørelse §4.2 
170 Den nye gymnasiebekendtgørelse §2.2 stk. 2 
171 Den gamle gymnasiebekendtgørelse §5 
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Bilag 2 
 
Interviewguide 

 
Interviewene formede sig for lærernes vedkommende som kvalitative  
semistrukturerede gruppe-interviews. Interviewene af ledelsesrepræsentanterne var 
individuelle interview.  

 
Teorierne vedrørende Scheins kulturperspektiv og perspektivet den lærende 

organisation gav anledning til følgende forsknings spørgsmål: 
5. Er der tegn på, at skolerne har fulgt en strategi svarende til Scheins 

kulturskole, hvor ledelsen har forsøgt at ændre de grundlæggende antagelser 
i organisationen ved at benytte sig af de mekanismer Schein peger på og i 
givet fald, hvilken effekt har det haft i relation til teamorganiseringen? 

6. Er der tegn på at skolen har fulgt en emergerende strategi svarende til den 
lærende organisation, hvor strategiske initiativer ikke kun kommer fra 
ledelsen; men også er udsprunget af initiativer i de enkelte team og i givet 
fald, hvilken betydning har det så haft i relation til overgangen til en 
teamorganisering? 

7. Er der tegn på, at ledelsen har forsøgt at opbygge en lærende organisation 
svarende til Senges 5 discipliner og i givet fald, hvilke betydning har det haft i 
relation til overgangen til teamorganiseringen? 

8. Er der tegn på, at der er sket ændringer i lærernes grundlæggende antagelser 
vedrørende i relation til teamarbejdet? 

 
 
På baggrund af disse spørgsmål er der udarbejdet følgende underspørgsmål: 

 
Ad. 1  
a. På hvilken måde har ledelsen støttet overgangen til teamorganisering? 
b. Hvilken betydning har det haft? 
 
Hvis ikke interviewpersonerne kommet ind på nogle af Scheins 6 mekanismer, vil jeg  
søge at spørge ind til dem. 
 
c. Hvordan følges der ledelsesmæssigt op på, hvordan det går i teamene? Er der fx 

medarbejdersamtaler, med teamet eller med den enkelte lærer, hvor der fokuseres 
på dette? Hvilken betydning oplever I, at dette har? 

d. Hvordan markerer ledelsen, at de anerkender lærere der er gode til 
teamsamarbejde og virkelig gør en indsats? 

e. Hvordan aflønnes teamene, og hvordan er denne aflønning i forhold til andre 
opgaver på skolen? 

f. Vurderer du, at der er blevet taget højde for personers indstilling til teamsamarbejde 
ved ansættelser og forfremmelser? 

g. Er der folk, der har valgt, at flytte til en anden skole eller gå på pension lidt tidligere 
på grund af jeres fokus på teamorganisering?  

h. Hvilken betydning oplever I at disse tiltag har haft? 
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Ad. 2 
 
a. Hvordan er de overordnede rammer for jeres teamarbejde - hvilke typer af team har 

I (faggruppe team, 1.g team, team omkring forsøg m.m.), hvor lang tid fungerer 
teamet, hvilke opgaver er lagt ud til teamet. (her vil jeg sætte mig ind i, hvad jeg kan 
få fat i på skolernes hjemmeside m.m. på forhånd og indlede med at sige, at jeg er 
klar over dette, men så bede dem om at uddybe yderligere)? 

b. Har lærerne været inddraget i planlægningen og udviklingen af rammerne for 
teamarbejdet og på hvilken måde? 

c. Er der blevet ændret på disse overordnede rammer for teamsamarbejdet, siden I 
begyndte at sætte fokus på teamorganisering, og hvorfor. 

d. Er der noget af det, som er sket ude i teamene, som har ført til en ændring i de 
overordnede rammer for teamorganiseringen eller indholdet i temaets arbejde?. 

 
Ad.3 
 
a. Hvordan er skolens vision/overordnede målsætning blevet til? Er det noget lærerne 

har været inddraget i og hvordan?  
b. Har der været en fælles målsætning i teamet, og hvad har den betydet for 

samarbejdet. 
c. Hvilken sammenhæng har denne målsætning haft med skolens samlede 

målsætning. 
d. Hvad har været karakteristisk for samtalerne i teamet, når teamet fungerede godt. 
e. Har der været nogen feedbackmekanismer i relation til teamsamarbejdet og 

læringen i teamet � hvordan er der blevet evalueret og fulgt op på teamsamarbejdet 
(fx medarbejder samtaler)? 

 
     Ad. 4. Dette kan jeg ikke spørge direkte til, men jeg håber det skinner igennem i nogle     
                af svarene i forbindelse med de øvrige spørgsmål. 

 
Wengers teori om praksisfællesskaber gav anledning til følgende spørgsmål: 
 
4. Har ledelsen på skolerne understøttet initiativer, der kan føre til dannelse af 

praksisfællesskaber og hvad vurderer lærerne, at disse initiativer har af 
betydning for teamarbejdet. 

5. Er der tale om, at der er blevet udviklet praksisfællesskaber på skolerne eller 
er det blot team? 

6. Har ledelsen understøttet processer, der opretholder en stor spænding 
mellem erfaring og kompetence i teamene samt teamenes engagement, 
forestillingsevne og indsporing og hvad vurderer lærerne, det har betydet for 
teamarbejdet. 

 
På baggrund af disse spørgsmål er der udarbejdet følgende underspørgsmål: 
 
Ad. 1 og 2 
a.  Har ledelsen givet teamet et interessant fællesforetagende eller er det blot mindre  

mere rutineprægede opgaver? 
b. Har ledelsen givet teamet mulighed for sammen at foretage sig aktiviteter af mere 

social karakter � således, at det gensidige engagement er blevet styrket? 
c. Er der afsat tid til at teamet kan meningsforhandle deres fælles forehavende? 
d. Er der et konferencesystem, der kan understøtte denne proces? 
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e. Har der været en meget stram styring af teamene, der evt. har kunnet hæmme den 
lokale meningsforhandling? 

f. Er der tegn på, at der er udviklet en gensidigt engagement omkring et 
fællesforehavende (det kan jeg ikke spørge om direkte). Det bedste ville være, hvis 
jeg kunne observere teamets arbejde, men det er der ikke mulighed for her, derfor 
vil jeg forsøge at få det frem via spørgsmål af følgende art � hvilken betydning har 
arbejdet i teamet haft for dig? Hvilke positive oplevelser har det givet?  

 
Dertil kommer, at det nok vil skinne igennem i forbindelse med mange af de andre  
spørgsmål i interviewet, om de har fået udviklet dette gensidige engagement omkring  
et fællesforehavende 
 
g. Har teamet forhandlet sig frem til en fælles forståelse, en fælles fortolkning af deres 

fælles forehavende og dermed også udviklet en fælles ansvarlighed for teamet 
dette forehavende? 

 
 (som ovenfor er det svært at spørge direkte til, men dette vil nok også skinne igennem 
i de øvrige dele af interviewet) 
 
h. Er der udviklet et fælles repertoire i forbindelse med den lokale meningsforhandling 

i teamet � eksisterer fællesrutiner, papirer, evalueringer, redskaber m.m. som er 
resultatet af en fællesmeningsforhandling. 

 
Ad. 3 
a. Har ledelsen afsat tid til, at teamet møder andre team på skolen eller andre steder, 

hvor ofte? 
b. Har der været afsat ressourcer til efter uddannelses kurser, hvor man har kunnet 

udveksle erfaringer eller høre om andres erfaringer med teamsamarbejde? 
c. Hvilken betydning mener lærerne det har haft for deres teamsamarbejde? 

 
Spørgsmål der går på om ledelsen har gjort noget for at fremme deltagernes gensidige  
engagement ses under 1. 
d. Har ledelsen fremmet teamet mulighed for at arbejde med �forestillingsevnen� � her 

kan benyttes samme spørgsmål som ovenfor suppleret med, om der efterfølgende 
har været mulighed for (tid til) at reflektere og meningsforhandle omkring de 
erfaringer der er bragt ind i teamet. 

e. Giver ledelsen rum til og anerkendelse for, at der eksperimenteres med nye måder 
at gøre tingene på? 

f. Arbejdes der på skolen med at understøtte en �indsporing�? Er der en 
fællesmålsætning som alle har haft indflydelse på, og som alle derfor er indstillet på 
at arbejde ud fra? 

 
Spørgsmålene under 3 går også på forhold, der vil fremme indsporingen. 
 
g. Er der forhold, der fremmer koordinationen af arbejdet i de forskellige team � fx 

fastlagte procedurer, metoder, deadlines? Er der en fælles it platform, der 
understøtter koordinationen? 

h. Er der medlemmer af team, der deltager i mere end et team og dermed fungerer 
som mæglere? 

i. Fungerer ledelsen som mæglere ved jævnligt at mødes med de forskellige team � 
således, at indsporingen fremmes?  
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j. Hvilken betydning mener lærerne og ledelsen disse forhold har haft for 
teamarbejdet? 

 
På baggrund af disse hovedspørgsmål og underspørgsmål er interviewguiden blevet 
udfærdiget. Det drejer sig om en til brug ved lærer interviewene og en til brug ved 
ledelsesinterviewene. 
 
Interviewene er som det fremgår af det nedenstående udformet således, at de følger de 
retningslinjer som Brymnan foreslår172. Der spørgers først til generelle informationer om 
interviewpersonerne og dernæst om mere specifikke informationer - deres 
erhvervserfaring og deres erfaring med teamsamarbejde - således, at der etableres en 
kontekst omkring den enkelte interviewperson til støtte for den senere analyse. 
Samtidig med, at interviewguiden er udformet så den kan give svar på 
forskningsspørgsmålene, er den søgt udformet så den for interviewpersonerne giver en 
nogenlunde logisk samling af spørgsmålene omkring forskellige emner vedrørende 
teamsamarbejdet. 
Endvidere er spørgsmålene søgt udformet så de er forståelige og relevante for 
interviewpersonerne, og der indgår ikke ledende spørgsmål. 
Interviewspørgsmålene vil ikke nødvendigvis blive fulgt slavisk, hvis der kommer noget 
interessant op i relation til forskningsspørgsmålene under nogle af spørgsmålene, vil 
intervieweren bede interviewpersonerne uddybe dette. Derfor vil nogle af de senere 
spørgsmål måske også springes over, da de vil være besvaret tidligere i interviewet. I den 
forbindelse vil intervieweren benytte sig af de forskellige typer af spørgsmål som Kvale 
foreslår173. Dvs. fx opfølgende spørgsmål, afprøvende spørgsmål � som kan du sige noget 
mere om dette, specificerende spørgsmål, fortolkende spørgsmål, strukturerende 
spørgsmål, når der skiftes over til et nyt tema. 
 
Under interviewene vil intervieweren søge at leve op til Kvales 10 kriterier for en 
succesfuld interviewer samt Brymans to supplerende kriterier174 
Dvs.  intervieweren er godt inde i fokus for interviewet; intervieweren indleder med at 
fortælle om formålet med interviewet og runder interviewet af og spørger om de 
interviewede har nogle spørgsmål; der stilles korte klare spørgsmål; intervieweren er 
venlig - der gives tid til at interviewpersonerne får lov at tænke; intervieweren lytter 
opmærksomt til hvad der siges og hvordan det siges, der udvises empati; intervieweren er 
åben og fleksibel overfor det som er betydningsfuldt for de interviewede; men samtidig 
sørges der for, at interviewet bliver styret i en retning, der er relevant for 
forskningsspørgsmålene; intervieweren vil være villig til at udfordre manglende 
sammenhæng og modsætninger i interviewpersonernes svar; intervieweren husker hvad 
der er blevet sagt tidligere; intervieweren vil søge at være fortolkende � søge at fortolke 
interviewpersonernes udtalelser uden at pådutte dem bestemte meninger; intervieweren vil 
søge at finde en balance mellem selv at sige for meget og ikke at sige så lidt, at 
interviewpersonen ikke er klar over, om det de siger, er relevant i forhold til spørgsmålene; 
intervieweren er opmærksom på de etiske dimensioner ved et interview dvs. der indledes 
med at fortælle om formålet med interviewet og sikrer sig, at interviewpersonerne støtter 
formålet med interviewet, og man fortæller interviewpersonerne, at oplysningerne fra 
interviewet vil blive behandlet fortroligt, og at de vil være anonymiseret i den endelige 
opgave. 

                                                
172 Bryman, 2004, s. 324 
173 Brymnan, 2004, s. 326 
174 Bryman, 2004, s. 325 
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Nedenfor ses interviewguiden for spørgsmålene til lærerinterviewene. 
Spørgsmålene A til J er dem, der I hvert fald skal nås. Hvis tiden tillader det, og de 
ikke allerede er besvaret under hovedspørgsmålene, vil underspørgsmålene også 
blive benyttet. 
 

A. Først vil jeg godt have jer til at sige lidt om, hvem I er, hvilken uddannelse I har 
og jeres hidtidige erhvervserfaring � herunder erfaring med teamsamarbejde? 

 
1. Navn, alder, fag, stilling, tidligere ansættelsesforhold, hvor lang tid i nuværende 

stilling? 
 

2. Hvilke erfaringer har I med teamsamarbejde � hvor mange år har I arbejdet i team, 
hvilke typer af team har I siddet i? 

 
B. Kunne I fortælle lidt generelt om hvilken teamorganisering I har her på skolen? 

 
3. Hvilke typer af team har I her på skolen? 

 
4. Har i en teamleder i teamet og hvordan er denne udpeget? Hvilken rolle har 

teamlederen? 
 

5. Vælger I selv hvilke team I sidder i eller er det ledelsen eller måske en 
kombination? 

                
C. Kunne I fortælle lidt om jeres nuværende teamsamarbejde, hvilke team sidder I i, 
hvilke opgaver har teamet, og hvordan foregår teamsamarbejdet i det daglige? 
 

6. Sidder I sammen i nogle team eller har I gjort det tidligere? 
                              

7. Hvilke typer af team deltager I på nuværende tidspunkt i? Hvilken roller har i teamet 
� er I teamleder? 

 
8. Hvilke typer af opgaver er lagt ud til de team I sidder i? 

 
9. Kunne I sige noget om, hvilke rammer der i øvrigt er for teamsamarbejdet, timer, 

deadlines rapporter, hvor længe fungerer det enkelte team? 
 

10. Hvordan viser jeres samarbejde sig i det daglige � hvor ofte mødes I, hvor længe 
varer jeres møder? Mødes I også uden for skolen? Foretager I jer også andet end 
det rent arbejdsmæssige sammen?   

 
11. Har I en fælles målsætning for arbejdet i teamet og hvad går den ud på? Hvad 

betyder den for jeres teamsamarbejde? 
 

12. Hvordan er den blevet til � er den forskellig fra team til team? 
 
D. Hvad har været karakteristisk for de team, hvor samarbejdet har fungeret godt, 
og hvad vurderer I årsagerne har været til dette? 
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13.  Kunne I sige lidt om, hvad der har været karakteristisk for de team, hvor 
samarbejdet har fungeret godt? Hvilke positive oplevelser, teamsamarbejdet har 
givet jer?  

 
14. Husker I tidspunkter, hvor I oplevede, at I virkelig lærte noget nyt i teamet? Hvad 

var det? Hvorfor skete det? (her får jeg muligvis ingen svar; men det er rigtig 
interessant, hvis jeg her får noget, jeg kan bede dem om at uddybe) 

 
15. Hvad har været karakteristisk for jeres samtaler i teamet, når teamsamarbejdet har 

fungeret godt? (hvis det ikke allerede er besvaret) 
 

16. Har teamsamarbejdet ændret jeres syn på undervisningen og forberedelsen af 
denne?  

 
17. Har teamsamarbejdet ind i mellem givet jer nogen negative oplevelser? 

 
18. Hvad vurderer I, at årsagen til disse negative oplevelser var? 

 
E. Hvilken betydning vurderer I, at it har haft for jeres teamsamarbejde?                                  
 
19. Vurderer I, at it har en betydning for jeres teamsamarbejde og på hvilken måde? 

(hvis de ikke umiddelbart kan komme på noget spørger jeg om de har et 
konferencesystem de benytter sig af, hvor de fx lægger referater, evalueringer m.m. 
ind og om de henter oplysninger til brug i teamet via Internettet eller det lokale 
konference system?) 

 
F. Hvorledes oplever I, at ledelsen har søgt at støtte denne overgang 
til/etablering af teamorganisering, og hvad vurderer I dette har betydet for jeres 
temasamarbejde? 
 
20. På hvilken måde har ledelsen støttet denne overgang/etablering af 

teamorganisering? 
 
21. Hvad har de forskellige tiltag betydet for skolens teamorganisering? 

 
Nogle af de følgende spørgsmål falder væk, hvis lærerne af sig selv har været inde på det. 
 

22. Hvordan følger ledelsen op på hvordan det går i teamene? (Er der fx 
medarbejdersamtaler, med teamet, hvor der fokuseres på dette?  Hvor ofte, 
hvordan former de sig?, skal der udarbejdes evalueringsrapporter?) Hvilken 
betydning vurderer I, at det har? 

23. Hvordan markerer ledelsen, at den anerkender lærere der er gode til 
teamsamarbejde og virkelig gør en indsats og på hvilken måde? Hvilken betydning 
vurder I, at det har? 

24. Hvordan aflønnes teamene � hvor mange timerne får teamene, og hvordan er 
denne aflønning i forhold til andre opgaver på skolen? (hvilken betydning har det?) 

25. Vurderer du, at der er blevet taget højde for personers indstilling til teamsamarbejde 
ved ansættelser og forfremmelser? (hvilken betydning har det?) 

26. Er der nogle der er gået tidligere på pension eller har søgt væk fra skolen på grund 
af skolens fokusering på teamorganisering?   
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G. Har der været organiseret efteruddannelse om teamsamarbejde eller har der 
været mulighed for, at I har kunnet mødes med andre team og udveksle erfaringer - 
og hvilken betydning vurder I, at dette har haft for teamsamarbejdet? 
 

27. Har der været arrangeret pædagogiske dage, kurser eller lignende om 
teamorganisering, og hvad har det givet jer? 

28. Har I haft mulighed for at mødes med andre team på skolen eller uden for skolen og 
hvad har disse møder betydet for jeres teamsamarbejde? 

29. Er erfaringerne fra disse kurser og møder med andre team efterfølgende blevet 
drøftet i jeres eget team, og hvad vurderer I, det har betydet.  

30. Har ledelsen støttet arrangementer af mere social art på jeres skole, og hvilken 
betydning har det haft for samarbejdet i teamet? 

 
 
H. Hvordan er jeres skoles overordnede målsætning og vision blevet til, og 
vurderer I, at den har haft betydning for teamsamarbejdet?  

 
31. Hvordan er jeres skoles overordnede målsætning og vision blevet til � har lærerne 

været inddraget og hvordan? (her sidder jeg med deres overordnede målsætning � 
så jeg kan læse den op, hvis de ikke kan huske den) 

32. Hvilken betydning har denne målsætning haft for teamsamarbejdet? 
33. Er der forhold, der fremmer en koordination mellem arbejdet i de forskellige team? 

Og hvilken betydning har det. 
 

Hvis de ikke er kommet ind på følgende forhold spørger jeg videre ind til dette. 
 

34. Er der fastlagte procedure, metoder, deadlines for teamene der fremmer 
koordinationen mellem det arbejde, der foregår i de forskellige team? (hvilken 
betydning har det?) 

35. Har det interne konferencesystem betydning for denne koordination? 
36. Er der personer, der er medlem af mere end et team, og hvad vurderer I, at det 

betyder? 
37. Mødes ledelsen jævnligt med teamene, og hvad vurderer I, at det betyder?(Er 

muligvis besvaret under sp. 19) 
 

I. Er der sket ændringer i de overordnede rammer for teamsamarbejdet siden skolen 
begyndte at sætte fokus på denne organisationsform - og hvis det er tilfældet, hvad 
er baggrunden så for dette? 

 
38. Er der sket ændringer i rammerne for teamsamarbejdet på skolen de sidste par år? 
39. Ved I hvad baggrunden for disse ændringer er? 
40. Er der noget, af det som er sket eller erfaret ude i teamene som har ændret på 

skolens overordnede rammer for team samarbejdet? (Oplever I, at lærerne har 
indflydelse på rammerne for teamsamarbejdet? 

 
J. Hvis I her tilslut skulle pege på forhold, der virkelig har haft stor betydning for at 
teamsamarbejdet har fungeret godt på jeres skole og i jeres team - hvad ville I så 
pege på som de vigtigste? 
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41.  Hvis I her tilslut skulle pege på forhold der virkelig har haft stor betydning for at 
teamsamarbejdet har fungeret godt på jeres skole og i jeres team, hvad ville i så 
pege på som de vigtigste? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nedenfor ses interviewguiden til ledelsesinterviewene. 
Spørgsmålene A til J er dem, der I hvert fald skal nås. Hvis tiden tillader det, og de 
ikke allerede er besvaret under hovedspørgsmålene, vil underspørgsmålene også 
blive benyttet. 
 
A. Først vil jeg godt have dig til at fortælle lidt om dig selv � din alder, uddannelse, 
tidligere erhvervserfaring. 
 

42. Navn, alder, fag, stilling, tidligere ansættelsesforhold, hvor lang tid i nuværende 
stilling? 

 
B. Hvad er dine opgaver i ledelsen i øjeblikket og hvilken rolle har du i relation til 
temaorganiseringen på skolen? 
 

43. Hvilke opgaver har du i ledelsen. 
 

44. Hvad er din rolle i relation til teamorganiseringen? 
 

45. Er der andre i ledelsesteamet som er medansvarlig for teamene? 
                                                  
C. Kunne du fortælle lidt generelt om jeres teamorganisering her på skolen � hvilke 
typer af team, hvilke opgaver er lagt ud til teamene, hvilke overordnede rammer er 
der for teamene? 
 

46. Hvilke typer af team har I på skolen? 
 

47. Hvilke typer af opgaver er lagt ud til de forskellige team? 
 

48. Kunne du sige noget om, hvilke rammer der i øvrigt er for teamsamarbejdet, timer, 
deadlines, rapporter, hvor længe fungerer det enkelte team? 

 
D. Hvilken betydning vurder du it har for jeres teamorganisering her på skolen? 
 

49. Vurderer I, at it har en betydning for jeres teamsamarbejdet på skolen og på hvilken 
måde? (hvis de ikke umiddelbart kan komme på noget spørger jeg om de har et 
konferencesystem de benytter sig af, hvor de fx lægger referater, evalueringer m.m. 
ind og om de henter oplysninger til brug i teamet via Internettet eller det lokale 
konference system?) 

 
E. Hvorledes har ledelsen på skolen søgt at støtte overgangen til/etableringen af 
teamorganiseringen her på skolen, og hvad vurderer du, at de forskellige tiltag 
betydet? 

 
50. På hvilken måde har ledelsen støttet denne overgang/etablering af 

teamorganisering? 
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51. Hvad har de forskellige tiltag betydet for skolens teamorganisering? 
 
Nogle af de følgende spørgsmål falder væk, hvis interviewpersonen af sig selv har været 
inde på det. 
 

52. Hvordan følger ledelsen op på hvordan det går i teamene? (Er der fx 
medarbejdersamtaler, med teamet (eller med den enkelte lærer), hvor der 
fokuseres på dette?  Hvor ofte, hvordan former de sig?, skal der udarbejdes 
evalueringsrapporter?) Hvilken betydning vurderer du, at det har? 

53. Hvordan markerer ledelsen, at den anerkender lærere der er gode til 
teamsamarbejde og virkelig gør en indsats og på hvilken måde?  

54. Hvordan aflønnes teamene � hvor mange timerne får teamene, og hvordan er 
denne aflønning i forhold til andre opgaver på skolen? (er muligvis besvaret 
tidligere) 

55. Vurderer du, at der er blevet taget højde for personers indstilling til teamsamarbejde 
ved ansættelser og forfremmelser? 

 
56. Er der nogle der er gået tidligere på pension eller har søgt væk fra skolen på grund 

af skolens fokusering på teamorganisering?  
 
F. Har der været organiseret efteruddannelse om teamsamarbejde - eller har der 
været mulighed for, at det enkelte team har kunnet mødes og udveksle erfaringer 
med andre team, og hvad vurderer du, at det har betydet? 

 
57. Har der været arrangeret pædagogiske dage, kurser eller lignende om 

teamorganisering, og hvad vurderer du, at det har betydet?  
58. Har der været mulighed for at teamene har kunnet mødes med andre team på 

skolen eller uden for skolen og hvad har disse møder betydet for skolens 
teamsamarbejde? 

59. Støtter ledelsen også arrangementer af mere social art på jeres skole og hvorfor? 
 
(afslutningsvis vil jeg spørge til hvilke tiltag, de vurderer, har haft størst betydning i 
forbindelse med at fremme overgangen til teamorganisering) 
                                           

G. Er der en fællesmålsætning for arbejdet i teamene eller er den forskellig fra team 
til team, og hvordan er denne målsætning blevet til? 

 
60. Er der en fælles målsætning for arbejdet i teamene eller er den forskellige fra team 

til team? (her spørger jeg til hver enkelt af de typer af team, de har på skolen) 
61. Hvordan er den blevet til?    
 

H. Hvordan er jeres skoles overordnede målsætning og vision blevet til, og vurderer 
I, at denne målsætning har haft betydning for teamsamarbejdet? 

                           
62. Hvordan er jeres skoles overordnede målsætning og vision blevet til � har lærerne 

været inddraget og hvordan?  
63. Hvilken betydning har denne målsætning haft for teamsamarbejdet? 
64. Er der forhold, der fremmer en koordination mellem arbejdet i de forskellige team? 

Og hvilken betydning har det. 
 

Hvis de ikke er kommet ind på følgende forhold spørger jeg videre ind til dette. 
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65. Er der fastlagte procedure, metoder, deadlines for teamene der fremmer 

koordinationen mellem det arbejde, der foregår i de forskellige team? 
66. Har det interne konferencesystem betydning for denne koordination? 
67. Er der personer, der er medlem af mere end et team, og hvad vurderer du, at det 

betyder? 
68. Mødes ledelsen jævnligt med teamene, og hvad vurderer du, at det betyder?(Er 

muligvis besvaret under sp. 19) 
  

I. Er der sket ændringer i de overordnede rammer for teamsamarbejdet siden skole 
begyndte at sætte fokus på temasamarbejdet � og hvis det er tilfældet, hvad er så 
baggrunden for dette? 

 
69. Er der sket ændringer i rammerne for teamsamarbejdet på skolen de sidste par år? 
70. Hvad baggrunden for disse ændringer? 
71. Er der noget, af det som er sket eller erfaret ude i teamene som har ændret på 

skolens overordnede rammer for team samarbejdet? (hvis det ikke er besvaret 
ovenfor). 

 
 J. Hvis du her tilslut skulle pege på forhold, der virkelig har haft stor betydning for, 
at teamsamarbejdet har fungeret godt på jeres skole � hvad ville du så pege på som 
det vigtigste?  
 

72. Hvis du her tilslut skulle pege på forhold der virkelig har haft stor betydning for at 
teamsamarbejdet har fungeret godt på jeres skole, hvad ville du så pege på som de 
vigtigste? 
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Bilag 3 
 

Interviewpersonerne 
Der er udvalgt fem interviewpersoner fra hver skole - en fra ledelsen og fire lærere. 
Interviewpersonerne er ikke udvalgt tilfældigt, idet det er de to skolers ledelse, der har udvalgt 
interviewpersonerne. Interviewene formede sig som individuelle interview for de to ledelses 
repræsentanters vedkommende og som gruppeinterview to og to for lærernes vedkommende. Der 
var udpeget to forholdsvis nyuddannede og to forholdsvis erfarne lærere fra hver skole, således at 
der er mulighed for en sammenligning mellem nye og mere erfarne lærere, idet dette kan have en 
betydning for indstillingen til teamsamarbejdet.  
De unge havde 3-5 års undervisningserfaring og de erfarne havde 9-30 års undervisningserfaring. 
Dog var der en, der havde 26 års erhvervserfaring, men blot 6 års undervisningserfaring heraf de 5 
år på HTX, men jeg valgte alligevel, at fastholde interviewet med denne person. Dels fordi det var 
den person, jeg havde fået stillet til rådighed og dels fordi personen måske kunne bidrage med nye 
og overraskende synspunkter i forhold teamarbejdet. De to ledelsesrepræsentanter var begge 
omkring de 50 år. I begge organisationer havde de ansvaret for teamorganiseringen, men i den unge 
organisation, var dette ansvar delt med yderligere en person i ledelsen.  
I den unge organisation var de unge lærere begge i første halvdel af 30�erne, og de havde 4-5 års 
undervisningserfaring. De erfarne var begge omkring de 50 år. Den ene havde ca. 17 års 
undervisningserfaring. Den anden havde en noget usædvanlig baggrund med næsten 20 års arbejde i 
det private erhvervsliv og dernæst 6 års undervisningserfaring heraf de 5 år på HTX. Begge disse 
interviewpersoner havde erfaring med teamarbejde fra deres tidligere ansættelsesforhold. 
I den modne organisation var de unge lærere i begyndelsen af 30�erne og havde 3-5 års 
undervisningserfaring. De erfarne var henholdsvis i slutningen af 30�erne og slutningen af 50�erne. 
Den ene havde ca. 9 års og den anden ca. 30 års undervisningserfaring. 
 
Der var en stor spredning på fag, blandt lærerne og både naturvidenskabelige, kreative og 
humanistiske fag var repræsenteret.175 Kønsmæssigt var der en ligelig fordeling blandt 
interviewpersonerne. 
 
Gruppeinterviewene var valgt ud fra praktiske forhold. Der kunne nås flere personer ved samme 
antal interview; men nok så væsentligt ud fra den betragtning, at det at tilstedeværelsen af to giver 
mere tid til eftertanke og refleksion, idet den ene kan overveje sit svar; mens den anden svarer. 
Bryman peger på, at interviewpersonen som følge af de andres svar kan ønske at kvalificere, 
modificere eller give samtykke til det, andre interviewpersoner har sagt. Forhold som 
interviewpersonen ikke havde tænkt på, hvis personen var blevet interviewet alene. 
Gruppeinterview giver således mulighed for at få en større variation i synspunkterne på et givent 
emne176 På den anden side kan det også trække interviewet i en bestemt retning, da svarene fra den 
ene kan påvirke den anden i en bestemt retning. 
 
 
 
 
 
Tilgangen til analysen af materialet. 

                                                
175 To havde matematik og fysik, en tysk og idræt, en engelsk og historie, en musik og historie, en geografi og idræt, en 
fransk og dansk, en spansk og dansk. 
176 Bryman, 2004 s. 348 
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Bryman anfører, at de to mest udbredte strategier for analyse af kvalitative data er analytisk 
induktion177 og �grounded theory�. Sidstnævnte er den hyppigst anvendte. �Grounded theory� er 
teori, der opstår fra data. I analysestrategien �grounded theory� beskæftiger man sig med at udvikle 
teori på baggrund af data, og tilgangen er iterativ dvs. at dataindsamling og analyse forløber 
samtidig og udvikles løbende gennem forskningsprojektet178. Strategien er blevet kritiseret fra 
forskellig side, bl.a. har Bulmer(1979) stillet spørgsmålstegn ved om det er hensigtsmæssigt, at 
udelade relevante teorier i forbindelse med problemstillingen indtil et meget sent stadie i 
forskningsprojektet179. Bryman peger i den forbindelse på, at det i dag er almindelig anerkendt, at 
man som forsker er præget af mange faktorer herunder, hvad vi allerede ved om den sociale verden 
som bliver studeret. Desuden er mange forfattere opmærksomme på eksisterende begrebsdannelse 
således, at der bygges videre på andres forskningsarbejde180. Det er denne tilgang, der er valgt i 
denne opgave - dvs. at der først er indhentet relevant teori og dernæst undersøgt, hvorvidt denne 
teori er holdbar i forhold til de undersøgte skoler, og om denne teori evt. skal justeres, fordi 
materialet peger i en anden retning end teorierne. 
Ved dataanalysen vil der blive benyttet kodificering som udgangspunkt for analysen, og her vil der 
blive benyttet de otte trin i kodificeringen som Bryman anbefaler181. Udgangspunktet for 
analysearbejdet vil være de forskningsspørgsmål og underspørgsmål til disse som er udsprunget af 
arbejdet med teorierne. Vægten i analysearbejde vil lægges på den betydning, de interviewede har 
tillagt de forskellige tiltag, der er sket i retning at fremme overgangen/etableringen af 
teamorganisering på skolerne - jf. den epistemologiske tilgang til opgaven. Derudover vil der ske en 
sammenligning mellem materialet fra de to skoler for at se, om der er forskelle og ligheder i synet 
på, hvad der har betydning. Desuden vil der ske en sammenligning mellem henholdsvis de unge og 
erfarne lærere og mellem lærerne og ledelsesrepræsentanten ligeledes for at undersøge, om der er 
ligheder og forskelle. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
177 �Analytic induction is an approach to the analysis of data in which the researcher seeks universal explanation of 
phenomena by pursuing the collection of data until no cases are inconsistent with a hypothetical explanation (deviant or 
negative cases) of a phenomenon are found.� Bryman, 2004 s. 400 
178 Bryman, 2004 s. 399-401 
179 Her fra Bryman, 2004 s. 406 
180 Bryman, 2004 s. 407 
181 Bryman, s. 408-409 Bryman anbefaler at man er opmærksom på følgende 8 trin under arbejdet med at kodificere datamaterialet: 

1. Kodificer så hurtig som muligt gerne mens interviewene er i gang. 
2. Læs dine første transskriptioner, feltnoter og dokumenter igennem uden at tage noter og overveje en tolkning afslut måske med at skrive 

nogle få noter om, hvad der blev fundet specielt interessant eller vigtig. 
3. Læs igennem igen; men begynd at angive bemærkninger i margen vedrørende signifikante udsagn. Lav så mange som mulig. 
4. Gennemgå den kodificering som fremkom ved ovennævnte trin. Er der noget af det kodificerede, der relaterer til teorierne? Er der nogen 

forbindelse mellem det kodificerede materiale. Er der nogle forhold som interviewpersonerne mener, er associeret med andre forhold eller 
forårsaget af andet. Hvordan karakteriserer man denne sammenhæng. 

5. Overvej mere generelle teoretiske ideer i relation til det kodificerede materiale og dataene. 
Forsøg at skitsere forbindelse mellem begreber og kategorier. Overvej mere detaljeret hvordan det hænger sammen med eksisterende 
litteratur 

6. Husk at alle objekt eller stykker af datamateriale kan blive kodificeret på mere end en måde 
7. Vær ikke bekymret for at skabe for meget kodificeret materiale i de tidlige stadier. 
8. Hold kodificeringen i perspektiv. Det er ikke ensbetydende med analyse, men det er en vigtig del af analysearbejdet. Det er en mekanisme 

der fremmer tænkningen vedrørende meningen med dataene og til at reducere en stor mængde data til en mere overskuelig mængde.  
9.  
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Bilag 4 

 
 
 
Team strukturen i den unge organisation:  
 
Organisationsform: Selvstyrende team, der samarbejder om 2 klassers studieaktiviteter. Der er 6-8 i 
hvert team, og ikke alle lærere har begge klasser. Hvert team ledes af en teamleder.  
 
Funktion: overordnet koordinering af klassens uddannelse; sikring af progression i elevernes 
kompetencer gennem mentor samtaler; tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af introforløb; 
tilrettelæggelse it-brugerkurser; vejledning i brug af netstudier; tilrettelæggelse, afvikling og 
evaluering af tværfaglige aktiviteter i tilknytning til tema uger og blokdage; koordinering af 
skriftligt arbejde. 
 
NB: Senere suppleret med team omkring de kommende studieretninger. Her samarbejder teamet om 
planlægning af 2 studieretninger. 
 
Dertil kommer selvstyrende team omkring tre fagfamilier (de kunstneriske fag, de 
naturvidenskabelige fag, de samfundsvidenskabelige fag og de humanistiske fag), der ledes af en 
fagleder. 
Disse teams opgaver er at koordinere de enkelte fags medvirken i tværfaglige forløb og projekter, i 
samråd med faglederen at sætte fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse samt indkøb af 
undervisningsmidler. 
 
 
Teamstrukturen i den modne organisation 
 
Organisationsform: Selvstyrende team, der arbejder sammen om en klasses samlede 
uddannelsesforløb. I princippet består teamet af alle klassens lærere, men hver lærer sidder kun i 2 
team, og vælger selv hvilket team han/hun indgår i. Hvert team ledes af to teamkoordinatorer. 
 
Funktion: Sikre et samlet koordineret og progredierende gymnasieforløb for den enkelte elev. Der 
er nævnt rigtig mange opgaver for teamet. Her kan bl.a. nævnes sikre planlægningen og 
gennemførslen af et indskolingsforløb samt sikre at der planlægges og afvikles projektforløb 
igennem alle tre år. Koordinering af skriftlige arbejder.  
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