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1. Indledning og problemstilling 
 
Valget af opgaveemne har rod i en almen interesse for udviklings- og forandringsprocesser i 
Gymnasieskolen. I denne opgave har vi valgt at forholde os til Gymnasiereformen august 2005.  
 
For os ser det ud til, at reformen slår helt nye toner an. Vi finder, at gymnasiereformen kan ses som 
det første egentlige politiske forsøg på et svar på videnssamfundets udfordringer på det almene 
gymnasiale område. Reformen varsler både en lovfæstet fornyelse af gymnasielærerrollen og er 
tænkt som et nyt element i en overordnet samfundsudvikling. Det perspektiv på viden, der ligger 
bag reformtankegangen skaber både en helt ny vidensramme for gymnasielærernes praktiske og 
didaktiske udfoldelse og igangsætter en større skoleudvikling på det organisatoriske niveau. Det er 
vores antagelse, at lærerne på de enkelte skoler på grund af den videnstankegang, der ligger bag 
reformen, på en helt anden måde end tidligere må drages ind i ledelsesprocesserne. Derved bliver 
reformen interessant ikke blot for den enkelte lærer, men også for organisationsudviklingen og 
organisationsteori. Som det fremgår af vores opgavetitel, ser vi efteruddannelse som 
organisationsudvikling. Vi interesserer os i den forbindelse især for, hvordan skolens ledelse kan 
bringe lærerne til at se og håndtere reformtankegangen og dermed deres job som svar på 
videnssamfundets udfordringer. Videns- og reformtankegangen sætter dermed ledelse og 
efteruddannelse i gymnasieskolen på dagsordenen på en radikal ny måde.  
 
Vi forestiller os, at ledernes opfattelser af hvad viden er, vil være udslagsgivende for to forhold  

 
- dels vil deres vidensopfattelse være styrende for, hvilke typer af efteruddannelse, 

de finder ønskværdige (hvad har lærerne behov for?) 
 
- dels vil deres vidensopfattelse være styrende for, hvilken ledelsesstrategi, de vil 

anvende i forbindelse med implementeringen af efteruddannelsesaktiviteterne i  
organisationen (hvilket rationale ligger bag ”hvordan gør vi?”) 
 

Organisationen skal altså også udvikles via reformens nye vidensbegreb. Ansvarsfordelingen er i 
den forbindelse væsentlig at få hold på. Hidtil har lærerne haft pligt til en løbende faglig 
opgradering. For at implementere reformen er det nødvendigt, at skolen som organisation udvikles. 
Det er et klart ledelsesansvar. I den forbindelse er det vores pointe, at skolernes strategi for 
organisationsændring må ses i et organisationsteoretisk perspektiv. Vi formoder, at skolernes måde 
at håndtere det forandringspotentiale som reformen udtrykker, vil afspejle organisationsteoretiske 
positioner, udtrykt i skolens egne forestillinger om organisationsudvikling. Vi interesserer os altså 
ikke primært for lærernes individuelle udvikling, men for den del af lærernes efteruddannelse, der 
afstedkommer udvikling på det organisatoriske niveau. 
 
 
1.1. Afhandlingens opbygning 
 
Umiddelbart efter introduktion af problemstilling vil vi gøre rede for det nye vidensbegreb, som vi 
mener, kan belyse reformens væsentlige nyskabelser. Vi anvender derved vidensbegrebet som ny 
norm, men også som et analytisk værktøj, der kan kategorisere elementerne i behovene for 
efteruddannelse. Dernæst præsenterer vi polerne i den teoretiske debat, som vores problemstilling er 
indlejret i og argumenterer i forlængelse heraf for vores teoretiske afsæt. Vores 
organisationsteoretiske udgangspunkt illustrerer vi i figur 2. En figur som vi løbende vil henvise til. 



 - 4 - 

I tilknytning til figuren vil vi opregne de forhold, som danner ramme om gymnasieskolens virke.  
Hensigten er at skabe et overblik over, hvor i landskabet dels lærere og ledelse befinder sig. Det er 
ikke hensigten ud fra et tilstands-perspektiv at få et fremtidsspejl, men vi må vide, fra hvilken 
position efteruddannelse som udvikling kan tage sit afsæt.  Derefter følger en præsentation af vores 
empiri. Med det udgangspunkt undersøger vi, hvordan de to gymnasieskoler, som danner grundlag 
for vores analyse, forholder sig til reformens vidensbegreb og udviklingspotentiale (lig 
efteruddannelsesbehov) især på det organisatoriske niveau, og hvordan skolernes tankegang 
stemmer overens med tankegangen på ministerielt og amtsligt niveau. Undersøgelsen 
sammenholder vi til sidst med vores organisationsteoretiske figur med henblik på en vurdering af i 
hvilken grad efteruddannelse opfattes og anvendes som ledelsesredskab som middel til 
organisatorisk læring. Vores teoretiske perspektiver og empiriske undersøgelsesresultater danner 
baggrund for en række anbefalinger til ledelserne, som vi håber, kan medvirke til refleksion og en 
opmærksomhed på processens karakter og behov for interventioner. 
 
 
1.2. Problemstilling  
 
Vi vil undersøge 
 
Hvordan kan ledelsen iværksætte efteruddannelse af lærerne med henblik på at sikre disse 
viden til at løfte reformens udfordringer? Kan vidensdeling indgå som et element i denne 
efteruddannelse? 
 
Undersøgelsen vil ske ud fra en analyse af 
 
- den videnstankegang, som centrale paragraffer i reformen kræver 
 
- hvilke videns- og organisationsteoretiske opfattelser og strategier to konkrete skoler anvender ved 
implementering af efteruddannelsen? 
 
For til sidst at komme med vores bud på og anbefalinger af 
-  hvordan efteruddannelse kan være udviklingsgenererende for organisationen? 
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1.3. Metode 
 
En af reformens væsentlige nyskabelser er det bevidste fokus på helhed og sammenhæng mellem 
fagene, som forudsætter et samarbejde mellem lærerne. Via lovteksten stilles fra centralt hold krav 
om samarbejde. I § 10 neden for, har vi understreget passagerne, hvor samarbejdsaspektet træder 
tydeligt frem: 
 
§ 10. Grundforløbet skal give eleverne faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiale 
arbejdsmetoder og danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning samt basis 
for udvikling af elevernes almendannelse. Grundforløbet består af dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, 
historie, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, et naturvidenskabeligt fag, et naturvidenskabeligt 
grundforløb og samfundsfag samt almen sprogforståelse.  

Stk. 2. Mindst 20 pct. af uddannelsestiden i grundforløbet skal anvendes til samarbejde og 
sammenhæng mellem fagene (almen studieforberedelse).1  
 
Desuden åbner lovgivningen mulighed for, at de enkelte skoler selv kan sammensætte fagene i 
studieretningsforløbene inden for visse rammer. 
 
§ 14 Alle offentlige skoler skal udbyde mindst fire studieretninger, hvoraf der er mindst én 
studieretning med overvejende humanisk-sproglige studieretningsfag, én studieretning med 
overvejende samfundsfaglige studieretningsfag og én studieretning med overvejende 
naturvidenskabelige studieretningsfag.  
 
De to citater ser vi som centrale for vores undersøgelse af den videns- og organisationsteoretiske 
tankegang, som understøtter reformen. Vi vælger § 10, fordi den repræsenterer et samarbejdsaspekt 
og § 14, fordi paragraffen åbner mulighed for at skolerne selv kan tolke omgivelserne ind i deres 
skolestruktur gennem valg af fag til studieretningerne. 
 
Med forandringerne følger, at elever, lærere og ledelse må kunne tænke og arbejde på en ny måde, 
hvis lovens ord reelt skal følges. Vi opstiller derfor et nyt teoretisk baseret vidensbegreb. Med det 
udgangspunkt undersøger vi som sagt, hvilken type viden eleverne, lærerne og ledelsen skal 
erhverve sig de kommende år.  
 
Da vi ønsker at undersøge, hvordan efteruddannelsen kan foregå i praksis, har vi valgt at interviewe 
to rektorer med henblik på at få et billede af, hvordan de konkret iværksætter efteruddannelse på 
deres skoler. Valget af to skoler skyldes, at vi også vil undersøge, om ledelsesstilen påvirker valget 
af implementeringsværktøjer. Teori og praksis kommer på den facon i samspil. 
 
Vi interviewer på det rektorale niveau, fordi loven præciserer, at rektor har det centrale 
pædagogiske ansvar for lovens implementering. Vi er ikke selv ansat på skolerne, men har udvalgt 
dem, fordi skolerne har forskellig ledelsesstil. På den ene skole er rektor en meget synlig leder, der 
har lagt strategier for fremtiden. Han har gennem årene bevidst arbejdet med blandt andet 
udviklingen af teamsamarbejde og har derved taget en kamp om ledelsesretten. Den anden skole har 
tradition for en vis udskiftning på inspektorposterne. Dette ser vi som et udtryk for den flade 
ledelsesstruktur. De to skoler er nogenlunde lige store og lige gamle. Hvorvidt skolerne ligner eller 
adskiller sig fra hinanden på andre områder, har vi ikke interesseret os for. Vi håber derimod med 

                                                 
1 Lov om Uddannelsen til studentereksamen (stx) 
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udvælgelsesmetoden at få et materiale, der afspejler forskellige erfaringer med 
organisationsudvikling og brug af ledelsesværktøjer, som kan bidrage til at give et mere nuanceret 
billede af, og forståelse for feltet end vi ville have fået ved en anden udvælgelsesmetode. 
 
Derfor har vi lavet en figur, som vi vil bruge i afklaringen af, hvorvidt ledelsen strategisk udnytter 
gymnasiereformens strukturelle ændringer til gennem efteruddannelsen at skabe kreativ 
organisationsudvikling. 
 
Vores erkendelsesteoretiske udgangspunkt gør det naturligt at forvente, at der vil være forskellige 
iagttagelsespositioner på ministerielt, amtsligt og skoleniveau. Derfor har vi også lavet interviews 
med repræsentanter for henholdsvis Fyns Amt og Undervisningsministeriet. Vi vil undersøge om 
der på de tre niveauer, ministerielt, amtsligt og på skoleniveau er samme forventning til hvilke typer 
af viden, gymnasieeleverne skal arbejde med.  
 
Vi har en forventning om, at amtet og ministeriet søger at skabe udvikling på skolerne ved at 
fremme især strukturelle ændringer. Den før omtalte organisationsteoretiske figur benyttes til at 
undersøge dette. 
 
I vores perspektiv dannes viden ud fra en kommunikationsproces. Når individer med forskellige 
iagttagelsespositioner mødes og kommunikerer, dannes en mening. Vi giver empirien plads i vores 
iagttagelsesapparat, således at vores anbefalinger nuanceres. Interviewformen er valgt, fordi vi i 
vores proces har fundet det værdifuldt at etablere et dialogisk rum, hvor vores viden dannes ud fra 
kommunikation mellem mennesker. Dialogen åbner for nye iagttagelser og interviewet bliver en 
kreativ proces. Men vi er opmærksomme på, at den viden, vi danner, ikke er ”det sande billede”. 
Aktørernes virkelighedsopfattelser, forståelser og holdninger kan have rod i interne specifikke 
organisationsforhold, som vi ikke har kendskab til, og vores tilgang er derfor ikke idiografisk i den 
betydning, at vi udtømmende vil gøre rede for alle forhold på den enkelte skole. 
 
Det er desuden vores hensigt at benytte den viden, vi danner gennem ovenstående processer, til at 
komme med en række anbefalinger af, hvordan skolernes ledelse kan iværksætte efteruddannelse og 
organisationsudvikling i forbindelse med reformen. 
 
Under vores metodiske refleksioner er det også værd at nævne afgørelsen af, at netop vi to forfattere 
til denne opgave valgte at samarbejde. Vores fag som gymnasielærere er vidt forskellige. 
Samfundsfag og spansk samt matematik og idræt er de faglige perspektiver, vi bringer ind i 
samarbejdet. Vores vanlige traditionelle individuelle arbejdsformer er også vidt forskellige. Vores 
fælles ballast er masterstudiet. Vi mener, at vores egen arbejdsproces med denne opgave har mange 
fællestræk med den kreative samarbejdsform, alle gymnasiets lærere skal arbejde med fremover. 
 
For god ordens skyld vil vi som sidste punkt nævne, at vi i opgaven ikke kommer ind på de 
ledelsesaspekter, der følger af strukturreformen eller forhandlinger mellem GL og ledelsen.  
Begge forhold får betydning for ledelsens ressourcer og dermed handlemuligheder, men det er ikke 
del af vores fokus.  
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2. Viden. En afklaring af begreberne. 
 
Vi interesserer os for, hvordan efteruddannelse af lærerne kan foregå, således at de kan blive rustet 
til at klare de udfordringer, reformen rejser. Målet er altså, at lærerne gennem efteruddannelsen 
opnår en viden, der er relevant for lærerjobbet efter reformen. For at kunne afdække, hvad denne 
viden skal bestå af, er det nødvendigt at afklare, hvad vi mener med viden. Til dette formål følger vi 
Qvortrups overvejelser og bud på en brugbar og sammenhængende vidensteori (Qvortrup, 2004, 
p.67-106). Herved får vi opstillet fire analysekategorier, som kan benyttes, når vi ønsker at 
strukturere og sammenligne de forskellige bud på efteruddannelse, der gives fra 
undervisningsministeriet, amtet og de to gymnasieskoler, som vi har lavet interviews med. 
 
Samtidigt finder vi, at de fire vidensformer, vi får opstillet, er hensigtsmæssige som norm. Vi lever i 
et globaliseret vidensbaseret samfund, hvor man som borger har brug for viden af en anden karakter 
end tidligere. Mange store virksomheder vælger af konkurrencemæssige hensyn at flytte dele af 
virksomheden, det være sig produktions-, service- eller andre dele til Østen, hvor lønudgifterne er 
mindre. Desuden har nogle virksomheder deres primære markeder liggende uden for Danmarks 
grænser. De arbejdspladser, der resterer i Danmark, vil for et voksende antals vedkommende kræve 
evne til kreativitet og innovation. For at bevare velfærdssamfundet må uddannelsesinstitutionerne 
altså sikre elever og studerende denne type viden. 
 
Niklas Luhmann siger i sin bog om samfundets uddannelsessystem: ”Hvad er viden? Hvis man går 
ud fra samfundsteorien, ja selv hvis man betegner det moderne samfund som et ”videnssamfund ”, 
finder man ikke noget brugbart begreb om viden. (Luhmann ,2002 i Qvortrup, 2004, p.68)) 
 
I industrisamfundet i starten af det 20. århundredet ændrede kravene til kunnen sig ikke så hurtigt. 
Det, der var brug for at vide, stod nedfældet i bøger, og undervisning var i højsædet. Læreren skulle 
sørge for via sin undervisning at transportere stabil viden, kvalifikationer, ind i elevernes hoveder. I 
1970’erne og 80’erne skete der en forandring fra industri- til videnssamfund og en vækst i 
forandringshastighed. Via computeren blev det muligt hurtigt at søge opdaterede oplysninger. 
Fokus skiftede nu over til kompetencer. Lærerens opgaver ændrede karakter mod konsulentrollen, 
der kunne støtte elevernes læring. Kvalifikationer blev nu koblet til utidssvarende og utilstrækkelige 
udenadslære, mens kompetencer fik højstatus og blev koblet til individets egen læreproces. 
(Uddannelse 1, 2003). Hvor en stor paratviden tidligere var af høj værdi, blev det vigtigere at være 
parat til at vide. Man skulle altså ikke bare lære, nej man skulle lære at lære. 
 
Et tilsvarende syn på kvalifikationer og kompetencer var dog allerede tidligere præsenteret af den 
amerikanske filosof og uddannelsesteoretiker John Dewey (1859-1952). Han talte om ”progressiv” 
uddannelse som et alternativ til ”traditionel” uddannelse. Tanken var, at man i stedet for at 
transmittere viden ovenfra skal lade det lærende individ skabe viden ud fra læringsmål, som er 
synlige og appellerer til det enkelte barn (Dewey 1997 (1938) i Qvortrup, 2004, p. 73) 
 
Organisations- og læringsteoretikeren Claus Otto Scharmer har arbejdet videre på denne idé og 
opstiller tre faser i organisatorisk videns- og læringsteori. (Nonaka, p. 40). I en organisation vil der 
være en mængde eksplicit viden. Men der vil også foregå vidensprocesser, når grupper af personer 
samarbejder, og endelig kan der i disse samarbejder opstå helt ny viden, vidensemergens. Også i 
Scharmers tankegang er der tale om en progression gennem de tre faser, selvom Scharmer 
understreger, at de tre faser skal supplere hinanden. 
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Ligegyldigt om man foretrækker kvalifikationer og undervisning, eller man hælder til kompetencer 
og læring så bygger begge synspunkter på det samme erkendelsesteoretiske paradigme: Det 
cartesianske verdensbillede. Ophavsmanden til dette er den franske filosof Rene Descartes (1596-
1650). Han skelner mellem bevidstheden og den ydre verden, den som bevidstheden søger at opnå 
viden om. Viden skal så ses som relationen mellem den verden og bevidstheden. Den relation kan 
have to retninger: 
1) Fra verden mod bevidstheden. Denne relation benævnes empirisme og har i det 20. århundrede 
udviklet sig til logisk empirisme. 
Verden er indrettet som den nu engang er. Viden er en essens, som kan overføres fra verden til 
bevidstheden. Dette kan ske ved at en lærer underviser en elev.  
2) Fra bevidstheden mod verden. Denne relation benævnes rationalisme, der i det 20. århundrede 
har udviklet sig til konstruktivisme. (Qvortrup (2004) p. 76-77)  
Vi iagttager verden gennem den formatering, som vores bevidsthed laver af verden. Viden udvikles 
gennem elevens egen aktive indsats, det vil sige læring. Eleven skal så at sige erobre verden. 
 
Qvortrup vil formulere en alternativ vidensteori ud fra et andet paradigme for forholdet mellem 
subjekt og verden. Han mener ikke, at det er rimeligt at se på subjektet uden at betragte det som en 
del af verden. Dette synspunkt blev oprindeligt præsenteret af den tyske filosof Edmund Husserl 
(1859-1938), der altså forkastede det cartesianske verdensbillede. I det fænomenologiske 
verdensbillede er subjektet altså i verden, og det er gennem dette subjekts kommunikation med 
andre, at en forståelse af verden kan opstå.2 
 
I det fænomenologiske verdensbillede kan man spørge, hvordan viden bruges eller med Qvortrups 
lidt specielle formulering hvordan viden foregår. Hvis man med ordet individ forstår såvel et 
menneske som en organisation, så bliver viden i denne teori et begreb for de måder, hvorpå 
individet kan håndtere omverdenskompleksitet3. Men det er altså en omverden som individet 
allerede befinder sig i. Viden kan optræde på flere former. Individet kan bruge kvalifikationer til at 
transformere usikkerhed til sikkerhed ved at sætte fænomenet fra omverdenen i forhold til allerede 
kendte fænomener. Men viden kan også optræde som kompetence, hvor individet udvikler strategier 
til at kunne agere med usikkerheden. Viden ses altså ikke som en essens, man kan overføre, men 
mere som et forhold mellem indrekompleksitet og omverdenskompleksitet. Når omverdenen er 
kompleks, har en organisation brug for en autonom agent for at kunne regulere 
indrekompleksiteten. Det kan være nedfældede aftaler og procedurer for, hvordan forskellige ting 
skal foregå. Men viden foregår altså i samspillet mellem individet og den omverden, individet 
befinder sig i. Så viden skabes i kommunikationen mellem individet ”jeg” og omverdenen, 
repræsenteret ved ”du”. 
 
 
2.1. Vidensformer 
 
Gregory Bateson, amerikansk antropolog og erkendelsesteoretiker, fortsatte i 1960’erne en kritik af 
det cartesianske paradigme, som allerede var givet af Gilbert Ryle i 1949. Bateson foreslog at 
læring og kommunikation inddeles i fire kategorier: Første, anden, tredje og fjerde ordens læring 
(Bateson 2000, i Qvortrup 2004, p. 83). Disse kan ud fra en systemteoretisk tilgang identificere fire 
                                                 
2 Sidste del af sætningen er vores bud på en fortolkning af individets relation til verden. Vi argumenterer yderligere for 
det synspunkt i vores afsnit om teoretisk afsæt. 
3 Luhmann benytter betegnelsen system for såvel et menneskeligt individ som for en organisation. 
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vidensformer. Første ordens viden er viden om noget. Et konkret eksempel på dette kunne være 
viden om, hvordan man løser to ligninger med to ubekendte. Anden ordens viden er viden om viden, 
dvs. refleksiv eller situativ viden. Overført på det konkrete eksempel kunne det være viden om, 
hvordan de to ligninger kunne repræsentere to forskellige voksende størrelser, samt viden om hvilke 
oplysninger om disse, løsningen af ligningssystemet giver. Tredje ordens viden er viden om viden 
om viden, dvs. viden om forudsætningerne for viden om viden. I det konkrete eksempel kunne det 
være viden om brugen af matematisk modellering. Endelig kan fjerde ordens viden altså skrives 
viden om viden om viden om viden. Dette er den kollektive og måske ubevidste vidensproces og det 
samlede videnspotentiale.    
 
Opstillet skematisk er de fire vidensformer som følgende: 
 
Videnskategori Vidensform Vidensbetegnelse 
Viden Viden om noget Faktuel viden 
Viden om viden Viden om videnssituationen Situativ viden 
Viden om (viden om viden) Viden om vidensbetingelserne Systemisk viden 
Viden om (viden om (viden om 
viden)) 

Verden som 
vidensforudsætning 

Verdensviden 

      (Ibid. p.85) 
 
Den fjerde form adskiller sig fra de tre første former, ved at være af en sådan art, at den ikke kan 
rummes i et enkelt menneske. Den rummes i det sociale fællesskab individet indgår i eller i den 
verden individet er subjekt i. De første former vil dog også være viden, som individet anvender i 
relation til sin omverden.  
  
Vi har tidligere i forbindelse med beskrivelsen af viden i det cartesianske verdensbillede benyttet 
betegnelserne kvalifikationer og kompetence. Disse betegnelser kan også hæftes på Qvortrups 
vidensteori. Den faktuelle viden, individet har, i forhold til den omverden, individet befinder sig i, 
er kvalifikationer. Ved en påvirkning fra omverdenen kan individet iagttage sig selv i situationen og 
anvende nogle af sine kvalifikationer. Individet har viden om at bruge sin viden, dvs. individet har 
kompetence. Den tredje vidensform betegner Qvortrup som kreativitet. Individet kan her indtænke 
sin kompetence i hele det videnssystem, individet befinder sig i og samtidig bruge sin kompetence 
på nye måder og i måske nye sammenhænge. Kultur, den fjerde vidensbetegnelse, er et udtryk for 
alle vidensformernes systematiske sammenspil.  
 
Disse betegnelser i skematisk form: 
 
Vidensform Videnssystematik Vidensbetegnelse 
Faktuel viden Viden om omverden Kvalifikationer 
Situativ viden Viden om viden Kompetencer 
Systemisk viden Viden om videnssystemet Kreativitet 
Verdensviden Kollektiv grundlagsviden Kultur 
      (Ibid. p.86) 
 
Selvom betegnelserne kvalifikationer og kompetencer også er at finde i det cartesianske perspektiv, 
så er det vigtigt at understrege, at de der mere indgår som enten-eller, hvor de i det ovenfor 
skitserede perspektiv ses som både-og. Så selvom der er en progression gennem de fire 
vidensformer, så skal den ene ikke ses som bedre end den anden. Derimod forudsætter de hinanden 
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indbyrdes. Vi vil i afsnit 2.3. give et konkret eksempel på dette. Det betyder dog ikke, at alle 
besidder de forskellige former i lige høj grad, ligesom der vil være fordele i at prioritere arbejdet 
med de forskellige vidensformer over skoleåret. 
 
Qvortrup understreger, at effekten af den systemiske viden ofte vil være uforudsigelig. I sådan et 
videnssystem vil refleksioner frembringe nye ståsteder som afsæt for de efterfølgende. Qvortrup 
citerer Luhmann: ”De opererer ved hjælp af en indbygget refleksionssløjfe, som tilretter alle 
input/output-transformationer efter den aktuelle historiske tilstand, som de selv har bragt sig i. Da 
denne tilstand ændrer sig med hver operation, disponerer sådanne systemer over et praktisk taget 
uendeligt, i det mindste uberegneligt repertoire af reaktionsmuligheder”  (Luhmann, 2002 i 
Qvortrup 2004 p. 87). 
 
Eftersom fokus gennem en årrække i højere grad har været rettet mod kompetencer end mod 
kvalifikationer, finder Qvortrup det relevant at afklare begrebet kompetence yderligere. Han mener 
desuden, at man også bør drøfte en sådan afklaring på organisationsniveau, idet kompetence er 
kunnen i en given kontekst.  
 
Qvortrup skelner mellem tre kompetenceformer: relationskompetence, refleksionskompetence og 
meningskompetence. De tre former opstår som tre forskellige perspektiver på kommunikation. 
Relationskompetence er evnen til at iagttage og kommunikere med den fremmede. Man kan sætte 
sig i den andens sted, men alligevel opretholde forskellen mellem sig selv og den anden. Man er 
opmærksom på, at der er forskellige perspektiver og repræsentationer af omverdenen. 
Refleksionskompetence er evnen til at iagttage sig selv, mens man kommunikerer med den 
fremmede og derved se sig selv, som man ser ud for den anden. Den repræsentation, man giver af 
sig selv, har man evnen til at læse i den andens reaktioner. Meningskompetence er evnen til at kunne 
se en mening med fællesskabet. Når ”jeg” med min iagttagelsesposition kommunikerer med ”du”, 
som har sin iagttagelsesposition, kan vi skabe en mening. Vi skaber vores billede af verden, vi 
skaber ”vi”.4 (Ibid. p. 94) Disse kompetencer bliver helt centrale for at kunne løfte reformens 
udfordringer, og vi vil derfor i afsnit 4 uddybe meningsbegrebet. 
 
 
2.2. Vidensformer som udviklingspotentialer 
 
I indledningen til dette kapitel gjorde vi rede for, at vores formål med kapitlet er at afklare, hvad vi 
mener, viden er. Dette er delvis sket i det foregående og det vil også blive uddybet yderligere. Men 
vi er særligt interesseret i viden set i forbindelse med design af efteruddannelse til 
gymnasiereformen. Gymnasiereformen skaber muligheden for organisationsudvikling på det 
enkelte gymnasium. Men hvordan skal ledelsens strategiske planlægning være for at 
efteruddannelsen kan være med til at fremme denne organisationsudvikling? 
 
Qvortrup giver et bud på, hvordan de fire vidensformer også kan udtrykkes som 
udviklingspotentialer. Qvortrup er her inspireret af den russiske psykolog Lev Vygotskys (1896-
1934) teori om læringspotentialer og af konstruktivistisk erkendelsesteori. Vi har tidligere 
præsenteret to forskellige anskuelser Det cartesianske verdensbillede og det fænomenologiske. 
Vygotskys model var nærmest en mellemting mellem de to, nemlig en medieringsteoretisk 

                                                 
4 Som baggrund for alle fire vidensformer ligger en kommunikation mellem ”jeg” og ”du”. Dette uddybes i afsnit 3, 
hvor vi gøre rede for vores erkendelsesteoretiske udgangspunkt. 
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kombination af subjekt og verden. Han mente, at idet individet agerer i verden sker der en 
internalisering af den ydre verden. 
 
Vygotsky indførte begrebet den nærmeste udviklingszone. (Ibid. p. 87) Han brugte denne zone som 
en betegnelse for de funktioner, der er ved at modnes og som snart modnes. Det vil altså være på 
disse områder, individet lettest kan udvikle sig, hvis en ydre påvirkning, undervisning, gives.  
 
I videnspotentialet af tredje orden ligger der en mulighed for at nå frem til ny viden. Men individet 
må gå ad nye ukendte veje for at nå dertil. Qvortrup betegner dette Det abduktive videnspotentiale. 
Han forklarer potentialet ud fra konstruktivistisk erkendelsesteori. Enhver iagttagelse af omverden 
sker som det erkendende systems konstruktion af omverden igennem dette systems egen blinde plet. 
Og enhver iagttagelse er betinget af, at der gøres en forskel, en distinktion. Denne distinktion kan 
ikke i sig selv iagttages af iagttagelsen. Distinktionen i sig selv er iagttagerens blinde plet. 
 
I vores tankegang afviger vi fra Qvortrup på dette punkt og læner os mere op ad Engeström, som 
han beskrives af Illeris. (Illeris, 1999, p. 47) Engeström tilslutter sig en omformulering af 
Vygotskys definition af den nærmeste udviklingszone, som amerikanerne Peg Griffin og Michael 
Cole har foreslået: 
”Voksnes visdom udgør ikke en formålsbestemthed for børns udvikling. Social organisation og 
styrende virksomhed tilvejebringer et rum, hvor barnet kan udvikle nye, kreative analyser…En zone 
for nærmeste udvikling er en dialog mellem barnet og dets fremtid; det er ikke en dialog mellem 
barnet og en voksens fortid” (Griffin & Cole, 1984 i Illeris, p. 47) 
 
Med Engeström bliver den nærmeste udviklingszone altså videnspotentialet af tredje orden. 
Læringen bliver her overskridende, nyskabende og kreativ. Vi har altså her mere en 
konstruktivistisk tankegang end en evolutionær. Det er ikke på forhånd givet, hvad det næste punkt 
i individets udvikling er. Det er ikke perler på en snor eller trappetrin. Individet går ad nye ukendte 
veje og kommer til nye ukendte steder. 
 
Endelig er der den viden, som individet slet ikke er opmærksom på. Individet har ingen begreber 
om det og er derfor slet ikke klar over, at det er ukendt viden. 
 
På skemaform kan videnspotentialerne sættes op som følgende: 
 
Vidensform Vidensbetegnelse Videnspotentialer 
Faktuel viden Kvalifikationer Det man ved, at man ved: 

Det induktive vidensforråd 
Situativ viden Kompetencer Det man ved, at man ikke ved: 

Det deduktive videnspotentiale 
Systemisk viden Kreativitet Det man ikke ved, at man ved: 

Det abduktive videnspotentiale 
Verdensviden Kultur Det man ikke ved, at man ikke ved: 

Ikke-viden, grænsen for mulig viden 
     (Qvortrup, 2004, p.91) 
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2.3. Et konkret eksempel 
 
Vi vil nu give et konkret eksempel på, at de forskellige vidensformer spiller sammen og forudsætter 
hinanden. 
 
En gymnasielærer skal besidde en lang række kvalifikationer. Her tænkes på faglig viden i sine fag, 
faglig viden om indhold i bekendtgørelser og andre kravsættende tekster, evnen til at bruge IT i 
såvel undervisningen som i administrationen af jobbet generelt, evnen til at bruge forskellige 
tekniske hjælpemidler som kopimaskiner, videoapparater med mere.  
Gymnasielæreren skal også kunne omstille sine kvalifikationer, så vedkommende kan håndtere nye 
arbejdsopgaver. Det kan være i situationer, hvor kravene fra omverdenen ændres radikalt som for 
eksempel ved indførelsen af en gymnasiereform. Men det kan også være computerprogrammer, der 
ændres, eller skolen kan vælge ny kommunikationsplatform. Så man skal have lært at lære og lært 
at kunne reflektere over de nye omverdenskrav og handle derefter, det vil sige, man skal besidde 
refleksionskompetence. Man skal kunne arbejde sammen med de øvrige kolleger på skolen, det vil 
sige man må besidde relationskompetence. Relationskompetencen skal også gælde personer, man 
har kontakt og samarbejde med udenfor skolen for eksempel i virtuelle konferencer. Med reformens 
krav om samarbejde med kolleger fra andre faggrupper får lærerne i høj grad brug for 
relationskompetence. Som individ og i grupper skal man kunne skabe en mental og social helhed – 
besidde meningskompetence. Ellers kan man risikere at bukke under for stress, hvilket er et udtryk 
for manglende evne til kompleksitetshåndtering.  
Gymnasielæreren skal også kunne overskue skolen som en helhed af forskelle, som for eksempel 
lærerne, ledelsen, TAP’erne og faggrupperne.  Desuden er ens lokale gymnasium en del af den 
danske gymnasieskole og af amtets gymnasier. Det er den systemiske viden, der her er brug for. I 
arbejdet med de nye flerfaglige forløb, som almen studieforberedelse, vil det i høj grad være denne 
vidensform, lærerne har brug for. Når en gruppe dannes for et samarbejde, må man bruge sin 
meningskompetence til indledningsvis at få skabt en platform, et udgangspunkt for samarbejdet. 
Dette må ske under hensyntagen til gruppemedlemmernes forskellige iagttagelsespositioner. 
Herefter må gruppen arbejde kreativt og bruge medlemmernes systemiske viden til at finde vej 
gennem ukendt land, hvor gruppen undervejs får valgt netop denne gruppes platforme. 
Endelig skal gymnasielæreren besidde kulturel viden, være dannet. Han skal kunne se sig selv som 
en del af organisationen. En organisation, som han har mulighed for og pligt til at indgå i 
udviklingen af. 
Generelt skal gymnasielærerne være bevidste om de fire vidensformer og gennem varierede 
arbejdsformer sikre, at eleverne erhverver sig alle fire typer. Studenten har brug for en del faktuel 
viden og skal kunne anvende den i forskellige i situationer. Men det vil også være afgørende, at 
studenten evner innovation, tør at gå ad nye ukendte veje og i samspil med andre frembringe ny 
viden. 
 
 
2.4. Kort opsamling 
 
I de foregående afsnit har vi refereret Qvortrups bud på en brugbar og sammenhængende 
vidensteori. I denne teori er det nye i forhold til tidligere teorier, at viden ikke opfattes som en 
essens, som man kan have mere eller mindre af. Viden ses altså ikke som en essens, der kan fyldes 
på individet ved undervisning. Teorien er også ny ved ikke at se individet og verden som adskilte 
størrelser og viden som en korrespondance mellem de to. Derimod ser Qvortrup individet som 
befindende sig i sin omverden, og viden ses som et forhold mellem indrekompleksitet og 
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omverdenskompleksitet. Viden skabes når ”jeg” kommunikerer med ”du”, som er min omverden. 
Dette vender vi tilbage til i næste afsnit. Qvortrup inddeler viden i fire vidensformer, men de 
rangordnes ikke som værende mere eller mindre fine, ligesom det understreges, at de forudsætter 
hinanden indbyrdes i stedet for at udelukke hinanden. 
 
 
 
3. Hovedpositioner i den teoretiske debat med betydning for vores problemstilling 
 
Udvikling og forandring – som reformen via det nye vidensbegreb sætter på dagsordenen - kan 
betragtes fra et væld af perspektiver og niveauer, og organisationsteorien på området er da også 
mangfoldig. Vi har for at lette forståelsen og for at give et overblik lavet en overordnet figur, som 
dels giver mulighed for at kaste et teoretisk dobbeltblik på forandringsproblematikkerne, dels kan 
den være ledelsen en hjælp som analyseredskab i forbindelse med at afklare i hvilke positioner, de 
enkelte lærere befinder sig.  
 
I første omgang vil vi præsentere to poler, som vores problematik naturligt indlejrer sig i. I den ene 
pol har vi ”et strukturorienteret forandringssyn”, i den anden ”et aktørorienteret forandringssyn”. På 
linien imellem de to epistemologiske forståelser balancerer andre teoretiske bidrag.5 
 
Figur 1: De to epistemologiske poler 
 

 
Vi forestiller os, at skolerne kan have disse to ekstreme poler som muligt afsæt for deres 
ledelsesmæssige strategi for efteruddannelse til implementering af reformen6  
 
Problemet med polerne er dog, at de ikke giver fyldestgørende svar på, hvordan forandring er 
mulig, når man tager afsæt i én enkelt af polerne. Et eksempel. Forandring kræver, at strukturen 
åbner mulighed for forandring. Hvis man ønsker, at fagene skal arbejde sammen, må man skabe 
mulighed for at det kan lade sig gøre. Almen Studieforberedelse kan ses som fagenes organiserede 
dagsorden for samarbejds- og sammenhængstænkning. Det er udtryk for en ny struktur. 
Forandringen, samarbejds- og sammenhængstænkningen, bliver dog reelt ikke til noget, hvis 
                                                 
5 Flækningen mellem aktør og struktur er en parallel til den erkendelsesmæssige flækning mellem bevidsthed ”jeg” og 
den ydre verden ”det”, som vi beskrev i videnafsnittet.  
6 Vi anvender polerne ligesom Webers idealtypebegreb. 
 

Det aktørorienterede 
forandringssyn 

Det strukturorienterede 
forandringssyn 
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aktørerne (lærerne), der deltager, ikke fylder rammen ud. Det er altså en nødvendig, men ikke 
tilstrækkelig forudsætning for forandring at arbejde med strukturerne. 
 
Vi vil komme med et bud på, hvordan man kan løse det metodologiske problem på tilfredsstillende 
vis. Budet ligger i forlængelse af den epistemologi, der ligger til grund for vores vidensbegreb. 
Synspunktet er, at individet ikke kan reduceres til passiv strukturagent. Det svarer til Descartes 
sondring og bevægelse ”fra verden mod bevidstheden”. (se afsnit 2).  
 
I den strukturorganisatoriske skole tror man på automatiske og/eller rationelt baserede 
strukturmekanismer.7 Det vil i vores sammenhæng sige, at nyudvikling af faglighed, undervisning 
og organisation primært finder sted i praksis på grund af den nye reform. Den vil automatisk via 
læreren som strukturagent bære udvikling og forandring med sig på skolen. Ændringen på det 
eksterne strukturelle niveau, her reformen, vil være den altafgørende faktor for ændring af skolens 
virkelighed. Skolen vil via den nye påvirkning (reformen) bringes i uligevægt og vil søge at finde 
en ny ligevægtstilstand.8 Modellen hviler på en rationalitetsantagelse og er topdown inspireret. Det 
forudsættes at både ledelse som medarbejdere handler rationelt set i forhold til organisationens mål. 
Organisationen betragtes tilmed som en enhed og den metodiske implikation af synspunktet er, at 
organisationsændringer kun kan forstås og forklares på et makroniveau. Den rationelle leder vil i 
dette perspektiv kunne sove trygt, ikke kun om natten, men i omstillingsprocessen de næste par år. 
Han/hun vil tro, at lærerne er professionelle, selvudviklende og selvledende. Strategien i forhold til 
efteruddannelse vil i det lys være af ren administrativ og finansiel art.  
 
Omvendt kan en organisatorisk ændringsproces eller vidensskabelse heller ikke forklares som 
udslag af løsrevne viljeshandlinger og tilfældighed. Individet erobrer ikke bare verden svarende til 
Descartes sondring og bevægelse ”fra bevidstheden mod verden”.  
 

Ud med - ”Cogito, ergo sum”  (Jeg tænker, altså er jeg) 
Ind med - ”Communio, ergo sum” (Jeg kommunikerer (med ”dig”), ergo er jeg) 
(Thyssen, 2004 p. 79) 
 

”Erkendelsens trekant”. 
                     Jeg 

               ∆ 
                                                                           Du                          Det 
 
 
      (Ibid. p.40) 

                                                 
7 Der er mange forskellige strukturperspektiver. Strukturerne kan fx være magt-, økonomi- eller symbolbaseret. 
Perspektiverne kan ligeledes henvise til forskellige former for rationalitsforståelser alt efter kontekst. Fælles for 
perspektiverne er at strukturen udgør et mønster, der i varierende grad determinerer aktørernes adfærd. Derfor kan  
perspektiverne få et statisk præg, som gør det vanskeligt at forklare, hvordan forandringer overhovedet kan finde sted. 
8 Positionen repræsenteres blandt andre af Leavitt i ”helhedsmodel for forandring, videreudviklet af Ry. (Bakka et al, s 
274) 
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Argumentationen for ”Communio, ergo sum” er knastør, men hovedpointen er, at bevidsthedens 
”jeg” udvikles på grund af omverdenen, som repræsenteres ved ”du”. ”Jeg” og ”du” 
kommunikerer.9 I den kommunikation lærer ”jeg” at genkende mønstre. Uden den færdighed ville 
”jeg´et” ikke kunne træde i karakter, og blive ”jeg”. ”Jeg´et” er der ikke fra starten af. ”Jeg” og ”du” 
kommunikerer, derfor kommer ”vi” først. Omverdenen er det ”det” som udspiller sig imellem ”jeg” 
og ”du”. (Ibid. kap.2 og 4) Det særegne ved samspillet er, at ”Jeg´et” ikke kan se ”du´ets” 
iagttagelser. ”Du´et kan ikke se ”jeg´ets” iagttagelser. Og hverken ”jeg” eller ”du” kan komme bag 
egne iagttagelser. Derfor er begge parter overladt til egen fortolkning og konstruktion, og til sin 
egen blinde plet. Et konkret eksempel. ”Jeg” ser et træ, og siger: ”Det er et smukt træ”. ”Du” ser et 
træ, og siger ”Det træ tager lys fra min spisestue”. Hegnstilsynet siger, ”Det træ står i skel”. Træet 
er ikke blot et træ, men træder frem i tre forskellige repræsentationer alt efter, hvordan iagttageren 
er kodet. Det, iagttageren trækker frem, ligger i forlængelse af det mønster, som er bag iagttagerens 
kommunikation. 
 
Vi befinder os i et underligt krydsfelt – mellem den makro- og strukturorienterede teori og den 
metodologiske individualisme. Der må søges en balance mellem adskillelse af struktur og aktør, da 
de indgår i et logisk samspil og samtidig må struktur og aktør ikke reduceres til fuldstændig 
identiske kategorier. Der er tale om det, filosofien kalder ”en form”. En dobbelthed. En enhed med 
to sider. De to begreber har selvstændig eksistens og eksisterer samtidigt inden for hinandens 
grænser.10   
 
Udfordringen, i forhold til at overskride de to begrebers dualitet i Figur 1, ligger i blotlægningen af, 
hvordan dialektikken mellem adfærd og organisation foregår. Til det formål vil vi anvende et 
metastrukturbegreb, der opererer samtidigt på et struktur- og et adfærdsplan.   
 
 
3.1. Det teoretiske afsæt koblet til vores vidensbegreb  
  
Vores synsvinkel anerkender, at individer eksisterer i sociale systemer, men vi ser, som det turde 
fremgå af vores erkendelsesmæssige udgangspunkt, ikke gymnasieskolen som en enhedskultur. 
Aktørerne har hver deres iagttagelsesposition, inklusive ”blinde plet”. Forandring og viden skabes 
derfor i relation med andre i en refleksiv kommunikationsproces om noget. Viden og forandring 
skabes i relationerne mellem indrekompleksitet og omverdenskompleksitet, ikke i cartesiansk 
forstand, men i Thyssens triadiske erkendelsesrelation. I den forbindelse ses viden som midlertidige 
iagttagelsespositioner, der udfordres i dialogiske rum. Forandring og viden er relationel. For skolen 
som organisation betyder vores erkendelsesteoretiske ståsted, at skolen opfattes som heterogen, 
fragmenteret og dynamisk.  
 
 

                                                 
9 Kommunikationen handler for det lille barn om, at ”jeg” markerer sin tilstedeværelse. ”Jeg” indtager en position, og 
kommunikerer ” her er jeg er”. Derved markeres forskel mellem ”jeg” og ”du”. Først når barnet kan genkende mønstre 
og forskelle, får barnet sprog. Ifølge Thyssen er sproget en kompleks størrelse, som bygger på genkendelsesmønstre. 
Sproget er derfor en stabilisering af mønstre på et senere tidspunkt. 
10 Hvis man har yderligere interesse i dette sumpede felt, kan vi anbefale Ole Thyssens ”Genkendelsens under” – en lille 
bog om iagttagelse.  
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3.2. Præsentation af en model: Struktur, aktør og forandringsledelse 
 
For forandringsledelse betyder vores teoretiske afsæt, at ledelsen må spørge, hvad kan gøres, når vi 
iagttager organisationen, aktørerne, aktøren i dette perspektiv? Men udviklingen kommer ikke 
udelukkende fra oven og ned, den kan udspringe fra mange hjørner af organisationen. Det er en 
myte at tro, at ledelsespositionen i sig selv kan skabe forandring, selvom positionen medfører 
særlige forpligtigelser.11 Ledelse bliver både mere kompliceret og mere påkrævet, så aktørerne ikke 
på ukoordineret og tilfældig vis kaster bolde i luften, der måske/måske ikke gribes. Ledelsen må 
udstikke retningen (fokusere) og prioritere opgaverne, mens den selv er del i processen.  
Som nævnt ønsker vi at udbygge de mulige perspektiver, figur 1 byder på. Frem for kun at kunne 
tale om en placering til venstre eller til højre på den lineære akse, ønsker vi så at sige at kunne skrue 
op og ned for indflydelsen af hver af de to poler. Dette opnår vi ved at tildele hver pol en uendelig 
kontinuert skala for derefter at kombinere de to, som det ses i figur 2. 
 
Figur 2. Forskellige perspektiver på relationen mellem struktur og aktør. 
 

 
 
Fra felt 4 til 2: Den dualistiske linie ”regellinien” 
Fra felt 3 til 1: Den forandrende linie ”Dynamiklinien” 

                                                 
11 Organisationsopfattelsen fører den opfattelse med sig, at der i organisationen kontinuerligt kan foregå en ”kamp” om 
magt, forstået som en kamp om retten til at få eget iagttagelsesperspektiv gjort gældende. I vores erkendelsesmæssige 
perspektiv deltager ledelsen i denne ”kamp”, men det er ikke givet at ledelsens iagttagelsesperspektiv er det gældende.  
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Figurens vandrette akse angiver strukturens handlingsbegrænsende og handlingsbefordrende  
virkning. Der er tale om en kontinuerlig akse. Når strukturen ikke giver muligheder for ændring, da 
angives det ved en placering i aksens yderste venstre position. Modsat er der maksimal mulighed 
for ændring yderst til højre. På den lodrette akse angives i udgangspunktet aktørernes interesse i 
forandring eller mangel på samme. Aktøraksen er også kontinuerlig. En bevægelse – der starter i 
positionen nederst på aksen for derefter at gå opad – indicerer således en større og større interesse 
fra aktørside i forandring. 
 
De to akser angiver to spændingsfelter, der er lagt ind over hinanden. Herved overvindes den 
dualisme, som modstillingen af de to begreber, aktør og struktur ellers lægger op til. De to poler 
aftegnet i figur 1 svarer til den diagonale linie i figur 2, der løber mellem felt 4 og 2 – her kaldet den 
dualistiske linie. Hensigten med at danne et spændingsfelt, der overskrider dualiteten – er for det 
første at se forandring og udvikling i et perspektiv, hvor der rent faktisk er indeholdt et dynamisk 
element. Den dynamiske linie ses i figurens diagonal mellem punkt 3 og punkt 1, der løber fra 
værdien: ingen dynamik til værdien: dynamisk dynamik. For det andet er det hensigten at undgå en 
uheldig placering imellem positioner inden for de to polers yderpunkter: aktør og struktur, som en 
tænkning ud fra den dualistiske linie resulterer i. Analysen må i udgangspunktet overskride den 
dualistiske linies logik.12  

                                                 
12 Figurens kategorier, linier og positioner er abstraktioner, der ikke finder modstykke i virkeligheden. Til gengæld 
angives – som idealtypemodel – klare holdepunkter, så de empiriske data kan afgrænses. Følgende figurbeskrivelse 
holdes også inden for idealtypiske positioner i webersk forstand.  
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I felt 1 – det omformende felt – gælder følgende situation. Hvis strukturen åbner for ændring, som 
det er tilfældet med reformen august 2005, da vil aktøren med interesse i ændring være stillet i en 
gunstig handlingsposition. Der vil være mulighed for omformning. Hvis gymnasieledelsen befinder 
sig i felt 1, da arbejder den bevidst med medarbejdernes fortolkningsskemaer og omformer samtidig 
de organisatoriske rammer sammen med medarbejderne. Aktørerne får mulighed for at udvikle sig i 
retning af de mål, som organisationen har. Når ledelsen markerer retning og rammer for 
udviklingen, da vil de aktører, der har interesse for forandring kunne udfolde sig optimalt, mens de 
aktører, der ikke kan se meningen med deres job eller som ikke er i stand til at indgå i et samarbejde 
med andre eller udvikle sig, de vil falde ned i felt 2. Skolen som enhed vil placere sig et sted i 
figurens højre side. 
 
Ledelsen må vedvarende arbejde med de to pres, presset op ad aktøraksen og formgivningen af 
organisationsstrukturen. Som sagt forestiller vi os, at det sker i et tæt samarbejde med kollegiet, da 
læring betyder omformning af den enkeltes fortolkningsskema i cirkulære og relationelle 
kommunikationsprocesser. Der er altså ikke tale om en top-down model, men ledelsen må markere 
sig og rammesætte.  
 
Figur 2.1. Ledelsen er placeret i felt 1. 
 
Figurens store mørke prik markerer ledelsens position i feltet, de blussende markeringer er 
lærerne. 
 

 
 



 - 19 - 

I figurens felt 2 – det deterministiske felt – har vi et perspektiv, hvor strukturen er åben for ændring, 
men aktøren har ingen interesse i ændring. Aktøren udspiller blot de gældende regler og handler på 
baggrund af vaner, uden refleksion.13 Derfor bringer aktøren sig i en situation, hvor den tidligere 
struktur fuldstændig determinerer aktøren. Hvis ledelsen er placeret i felt 2, arbejder den ikke 
bevidst med omformningen. En grund til placeringen kan være, at ledelsen måske ikke har blik for 
omgivelsernes udvikling, og af den grund ikke forstår opgavens karakter. Selv om ledelsen er 
placeret i dette felt, betyder det ikke, at alle dens medarbejdere også placerer sig i feltet. Skolen kan 
meget vel have dynamiske aktører, der via deres aktiviteter er med til at flytte skolen op i felt 1. 
Æren for arbejdet kan blot ikke tilskrives ledelsens bevidsthed og adfærd. En ledelse kan alternativt 
befinde sig i felt 2, fordi den ikke har ledelsesretten. Måske er ledelsen i dette felt i færd med at 
tilkæmpe sig ledelsesretten. Hvis den har held med opgaven, vil den med tiden selv forskyde sig op 
ad aktøraksen. Da gymnasieskolerne har levet uden et stort forandringspres i mange år, kan man 
forestille sig, at mange ledelser efter reformens ikrafttræden vil finde sig selv placeret i denne 
position. (Synspunktet uddybes i afsnit 5.3.).   
 
 
Figur 2.2. Ledelsen er placeret i felt 2. 
 

 
 
 

                                                 
13 I det weberske perspektiv handler aktøren ud fra tradition. 
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I felt 3 – det statiske felt – åbner strukturen ikke mulighed for ændring, og aktøren har ingen 
interesse i ændring. Aktøren er i en situation, hvor ikke blot strukturen låser udviklingsmulig-
hederne, men også aktøren selv fastholder sig i en fundamentalistisk tradition. I dette felt sker der 
ingenting. Hvis ledelsen placerer sig i dette felt, bemærker den reformen, men forsøger at 
administrere skolen efter de nye regler set ud fra det gamle mønster. Før reformens ikrafttræden 
ville de af skolens medarbejdere, der placerede sig i felt 4 have det svært. Det er vanskeligt at ligge 
langt fra ledelsens position, da det primært er ledelsen der tager beslutninger vedrørende åbning af 
organisationsstrukturer. Efter reformen vil det være ledelsen selv, der får de største vanskeligheder, 
da strukturen forskydes til højre. Se pil nr. 1 i felt 3. De medarbejdere, der før reformen var placeret 
i rum 4 vil forrykkes til felt 1, det illustreres ved pil nr. 2. Samtidig kunne man forestille sig, at 
andre af skolens medarbejdere, der er placeret i felt 3 på grund af de nye krav bevæger sig fra felt 3 
over mod felt 1. Se pil nr. 3 der følger dynamiklinien. 
 
 
 
Figur 2.3. Ledelsen er placeret i felt 3. 
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I felt 4 – det voluntariske felt – åbner strukturen ikke for ændring, men aktøren har interesse i 
ændring. Strukturen begrænser og bremser aktørens ønskede handling, og aktøren må handle på 
trods af den dominerende strukturs begrænsninger. Enten fanges aktøren i en ønskedrøm og basker 
lidt med vingerne, eller fanges i en situation, hvor aktøren i forsøget på at bryde med strukturen slår 
sig ved at åbne til slagsmål og konflikt. I bedste fald kan aktøren via sin vision lede en 
omformningsproces af struktur og aktør i den af aktøren ønskede retning. Strukturen reduceres her 
til aktørens viljesakt.  
 
Hvis ledelsen op til reformen har befundet sig i felt 4, da har den arbejdet systematisk med at presse 
såvel strukturerne som aktørerne. Ledelsen har selv haft en idé om, i hvilken retning organisationen 
skulle bevæge sig. Måske kunne det være en idé om anvendelse af IT i undervisningen. Dertil har 
ledelsen haft viljen til omformning. Med reformen vil ledelserne, der har været placeret i felt 4 have 
en klar fordel, fordi de nu får medvind via strukturforandringen (reformen). De kan skrue ned for 
arbejdet på strukturaksen og koncentrere sig om arbejdet på aktøraksen. Da også de eksterne 
efteruddannelses aktiviteter omlægges (se afsnit 7.1), så de understøtter strukturændringen på 
skolerne, vil ledelsens arbejde lettes betragteligt. Hvor ledelserne tidligere skulle omvejen omkring 
felt 4 for at komme i felt 1, vil de efter reformen kunne arbejde ”direkte” fra felt 3 til felt 1. 
Opgaven er stadig kompleks, men tager afsæt i et andet udgangspunkt. 
 

 
Figur 2.4. Ledelsen er placeret i felt 4.  
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4. Bevægelser på aktøraksen 
 
- Strukturen åbnes og den reflekterende ledelse skruer op for arbejdet med y-aksen. 
 
Populært sagt skal der 3 forhold på plads for at organisatorisk forandring efter reformen kan foregå.  
 
Aktørerne skal kunne skabe mening i fællesskab, se muligheder og have modet til at gå. Aktørerne 
har alle forskellige udgangspunkter. De medbringer hver deres rygsæk med viden, erfaringer med 
mere, der udgør elementerne i den enkeltes perceptionssystem (den enkeltes mønster), hvorfra den 
enkelte kobler sig til verden. For at undgå den situation, at skolen blot skubbes til højre ad x-aksen, 
mens lærerne arbejder videre i de forandrede strukturer og rammer, som om intet var sket, må 
ledelsen være opmærksom på, hvordan mening skabes, hvordan muligheder udnyttes og hvordan 
den enkelte forholder sig til forandringer. Ledelsen må i processen arbejde med de tre m´er. 
Mening, muligheder og mod. Hvis ledelsen ikke er opmærksom på de forhold, kan skolen falde ned 
i felt 2.  
 
Mening 
Hvad skal man gøre ved andres meninger? 
De problemstillinger lærerne skal til at forholde sig fælles til, er ikke af teknisk art, men har 
kompleks karakter. Det drejer sig om skabelse af systemisk viden. Derfor findes der ikke fastlagte 
kriterier eller definitioner, der kan vise vej for beslutning. Når lærerne så kommer med hver deres 
iagttagelsesmåde og ”mening”, da bliver spørgsmålet. Hvad skal man gøre ved de andres 
”meninger”?14 Svaret er på en og samme tid enkelt og komplekst.  
 
 
Det simple svar 
Man må kunne lære at tåle de andres iagttagelsesformer, og man må kunne indoptage andres 
synsvinkler uden selv at bryde sammen.  

 
Den komplekse uddybning 
Ikke sådan at forstå, at man blot skal lade sig determinere af en andens iagttagelse, men man må 
kunne indgå i en kommunikation med andres iagttagelser. Det skaber uro og bevægelse. Netop uro, 
mener Weick, er en forudsætning for, at man kan lære og skabe ny mening. Mening overføres ikke 
fra a til b. Men en forstyrrelse af mit fortolkningsmønster kan medføre, at jeg flytter mig og derved 
lærer noget. Jeg ser nu noget i et andet iagttagelsesperspektiv. 
 
Når jeg iagttager noget, trækker jeg noget frem og lader andet ligge (Weick, 1995 p. 49). 
Spørgsmålet er, om jeg kan komme til at kommunikere med andre om netop den iagttagelse og 
tolkning, jeg trækker frem. Den mulighed, jeg ser, er det en mulighed, den anden kan bringes til at 
se? Kan den mulighed gøres aktuel for vores næste lille kommunikationsrunde? Hvis det lykkes, er 
vi ved at skabe fælles mening. På den måde er mening et udtryk for en koordineret begrænsning og 
et koordineret fokus. For at komme videre i en proces, må man hele tiden skabe mening, det vil sige 
at koordinere mulighederne og fokusere. Hvis ikke de personer, vi kommunikerer med, kan koble 
sig til andres iagttagelser eller se udgangspunktet for deres egen iagttagelse, så udveksler vi blot 
personlig information og fortolkning. Hvis ikke de, der kommunikerer, forstår at skabe mening ved 
at fokusere og koordinere, vil man drukne i ligegyldigheder. Fortolkning er forskellig fra mening og 

                                                 
14 Hverdagsordet ”mening” opfatter vi som ”fortolkning”. Mening skabes af flere aktører, som vi senere beskriver det. 
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meningsdannelse. Fortolkning forholder sig til noget, der er skabt. (Ibid. p.13) Meningsdannelse er 
en skabende handling knyttet til en konkret situation. Man kunne forstille sig, at en gruppe lærere 
snupper et færdigt undervisningsforløb udviklet med midler fra undervisningsministeriet fra 
EMUens hjemmeside. De siger så, ok, vi følger denne professionelle plan.  
 
Det giver ingen mening. De ville i første omgang ikke lære noget af det, med mindre de 
efterfølgende følger op på forløbet. Mening kan skabes både før og efter en handling. (Ibid. p.25) 
Måske vil de opleve, at en kollega i en fælles introduktion til eleverne, trak et perspektiv frem som 
en pointe i forløbet, som man ikke selv havde set og bearbejdet. De perspektiver man selv havde 
trukket frem, pegede i andre retninger. Forløbet ville ikke repræsentere en sammenhæng og helhed 
for eleverne. Eleverne ville selv skulle etablere forbindelserne mellem lærernes enkeltdele, som de  
gør det i dag. En efterfølgende evaluering af forløbet lærerne imellem kunne retrospektivt være 
meningsskabende. Hvis man blot tager andres konstruktion af et undervisningsforløb, vil man 
individuelt gå ind i en tolkningsproces. Det er naturligvis ikke sådan, at samarbejdsfagene er tænkt 
implementeret. Men hvis lærerne ikke er opmærksomme på, at deres fag og andres fag kan ses fra 
mange iagttagelsespositioner, som må kommunikeres for at give mening, så bliver undervisningen 
ikke optimal. Husker man at evaluere forløbene vil man kunne lære og bringe sig selv videre 
sammen med kollegerne. 
 
Meningsskabelse foregår i en proces, der er bundet til konkrete situationer i relation til konkrete 
personer. Netop fordi vi hver især kommer med vores bagage, vil de forhold, man trækker frem som 
en mulighed for kommunikation, blive vurderet forskelligt alt efter, hvem vi taler med. Dertil 
kommer, at hver enkelt person altid er lige ”midt i noget”. De vil have fokus på de aspekter, der 
bærer deres projekt eller projekter videre. Hvis de forstyrres med et andet perspektiv, kan de blive 
sure, fordi deres ”standard operating procedures” ikke længere rækker. (Ibid. p. 47) Folks 
velbefindende kan stå på spil. Generalister eller folk, der er vant til at improvisere vil ikke reagere 
så følelsesmæssigt, da de kender mønsteret at træde ind i det ukendte. Man må være klar over, at en 
samarbejdsproces ikke har et fast starttidspunkt og at folk også følelsesmæssigt vil reagere 
forskelligt alt efter, hvor de er i livet, og hvilken træning, de tidligere har gennemgået. Folk vil stå 
forskelligt set i forhold til ”den nærmeste udviklingszone”. (jvf afsnit 2.2) 
 
Meningsdannelsesprocessen får aldrig ende og selvom man måtte vokse ind i positioner og 
selvfølgeligheder i samarbejdsrelationerne, som man lærer at iagttage, så betyder det ikke, at 
lederen eller lærerne må forestille sig, at den sociale meningsskabelse vil resultere i konsensus. 
Forestillingen om fælles værdier som en organisations bindemiddel er en illusion. (Ibid. p. 43)  
 
Mening er som viden et midlertidigt resultat, der fremkommer relationelt i et dialogisk rum. At 
bebrejde den anden, at vedkommende er dum, bliver i det perspektiv meningsløst. ”Det er derimod 
den lærende relation, som ikke er iagttaget i et metakommunikativt perspektiv af 2. orden, fokuseret 
og koordineret gennem skabelsen af en ny fælles mental kontekst”. (Danelund og Jørgensen, p. 43) 
 
 
4.1. Ledelse og meningsskabelse 
 
Ledelsen må deltage i meningsskabelsen i processen på flere niveauer. For det første er det 
ledelsens opgave på det overordnede niveau at sætte reformen i et iagttagelsesperspektiv, der 
stemmer overens med reformens intentioner.  Det dur ikke og ville være illoyalt, hvis ledelsen 
udtrykker, at tankerne bag reformen er noget pjat. Ledelsen har en forpligtigelse til at gå ind i sagen. 
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Ellers er problemet ledelsen selv. Den må som minimum kunne følge med udviklingen. At det er 
ledelsens opgave, betyder ikke, at ledelsen kan overføre ”meningen” til lærere. Tolkning og 
meningsskabelse er som nævnt ikke det samme. Meningsskabelse er relationel. Der vil være 
kolleger, der umiddelbart vil se reformens perspektiver som meningsfulde, og som er åbne for 
samarbejdet, fordi de mener, at det er gymnasiets forpligtigelse at udvikle undervisningen, så den 
passer til det samfund, skolen fungerer i. Men andre kolleger ville, om de havde fået muligheden, 
have stemt reformen ned. Selvom det forholder sig sådan, dur det ikke, hvis ledelsen tror, at den 
ovenfra og ned kan presse reformen igennem. Derimod må ledelsen være i stand til at anvende alle 
tænkelige former for dialogiske redskaber, det være sig rundbordssamtaler, konfliktløsning eller 
sparring for at optimere samarbejdet. Ledelsen må være i stand til at tænke politisk, organisatorisk 
og pædagogisk samtidigt.  
 
 
Muligheder 
Henrik Høgh-Olesen bruger de græske guder Apollon og Dionysos, begge sønner af Zeus, som 
billeder på menneskers personlighed. (Høgh-Olesen, p. 93ff). Her vil vi bruge hans sondring 
mellem det dionysiske og apollinske menneske. 
  
Nogle kolleger (de dionysiske) vil være begejstrede over de åbninger til samarbejde som reformen 
giver. De vil føle, at de får muligheder forærende. Andre vil stille sig an med nysgerrig interesse. 
De to typer er der måske i første omgang ikke nogen grund til at bekymre sig så meget om. Deres 
motto er ”Går det, så går det. Går det ikke, så går det nok alligevel” De er reformens vindere. De 
har sikkert udfordret sig selv med forsøgsvirksomhed og er allerede gledet op af aktøraksen. Dog 
må ledelsen være opmærksom på, at disse åbne typer er en ressource for skolen, som man skal 
passe på. Måske er nogle af dem slemt forslåede efter nærkampe om iagttagelsespositioner, som de 
kan have deltaget i, hvis skolen tidligere har deltaget i helskoleforsøg. Måske er ledelsen end ikke 
klar over kampenes eksistens og intense karakter. 
 
Henrik Høgh-Olesen omtaler også den ekstreme dionysiske type, der har et så umådeholdent stort 
behov for forandring, at den mister jordforbindelsen. Vi tror ikke, at gymnasiet vil have mange af 
den type ansat. Gymnasieverdenen har nok været for stabil til den luftige type. Men det er klart, at 
hvis den type findes, må den holdes lidt i ørene. 
  
Det apollinske menneske har en stor trang til struktur og orden. Det vil se på reformen med stor 
bekymring og i bedste fald se situationen som et udtryk for ”at man står i muligheder til halsen”. 
Deres motto er ”Tænk nu hvis…” Tidligere har de selv kunnet kontrollere, hvilke muligheder de 
ville gribe, og af den grund vil de se kolleger og samarbejde som forhindringer for egen sikre 
udfoldelse. Samarbejdsrelationerne og mulighederne vil være skræmmende. Det apollinske 
menneske holder af afgrænsede livssammenhænge og funktioner, som det sætter en ære i at 
kontrollere. Det apollinske individ har det svært ved at anlægge nye perspektiver på allerede kendte 
forhold, og vil derfor gøre modstand mod det mangfoldige. Strukturbehovet kan i nogle tilfælde 
være så stærkt, at individet kun kan se, det det vil se. Høgn-Olesen taler om enten ”skyklap-
perception” eller ”tunnel-perception”. (Ibid. p.95). 
 
Den apollinske type er umiddelbart taberen i reformen, men det kan være, at nogle i kategorien kan 
se den overordnede mening med reformen og derfor blot er bekymrede for, om de kan klare 
omstillingen. Det er vigtigt at gøre de bekymrede klart, at de ukendte områder i sagens natur ikke 
kan kontrolleres, men at det heller ikke er forventningen, at man kan det. I stedet for at bruge 
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kræfter på at kontrollere en situation, som ikke kan kontrolleres, må man opfordres til at træde ind i 
samarbejdet, som den man er og vedgå sig det. Man må opfordres til at forholde sig åbent. I øvrigt 
vil den faglige viden, som den enkelte har, stadig have stor værdi, den skal blot i sving på en anden 
måde end tidligere. Ikke alt i feltet for systemisk viden er ukendt, men faget skal i feltet på en ny 
måde. Man kan ikke arbejde videre efter sit eget kendte mønster, så man må sammen med 
kollegerne lede efter et nyt. 
 
I den forbindelse kunne man i det fælles rum få en snak om, at det gælder om ikke at være onde ved 
hinanden. At man bør være opmærksom på, hvad der er vigtigt for den anden. At man er i stand til 
at anerkende, at der er en værdi ved den andens egenart. At det netop er en del af det at være almen 
dannet. Sådanne samtaler forudsætter kendskab, situationsfornemmelse og tillid til hinanden.  
 
 
 
Mod 
Ledelsen får en opgave i forbindelse med at bringe kolleger, der har behov for stor tryghed, 
forudsigelighed og faste rammer, sikre - men forandrede - i land. I samarbejdsrelationerne bliver de 
trygge og stabile rammer sat under pres. I den forbindelse bør ledelsen sikre, at kollegiet ikke stilles 
over for multiple valgmuligheder. Kompleksiteten skal reduceres, hvor det er muligt. Finder man 
ikke her den rette balance, vil der være mange dygtige kolleger, der ikke får mod til at gå. Eller som 
efter en periode vil gå udbrændte fra skolen på pension. I den forbindelse må ledelsen have viden 
om de enkelte medarbejderes mønster, og have modet til at reagere på det. Teamdannelserne er helt 
centrale, og dermed en ledelsesopgave. Hvis medarbejdergruppen deles op i 3. De åbne, de 
tryghedssøgende, men bevægelige og endeligt de lukkede med tunnelsynet, da må gruppedannelsen 
foretages, så man undgår for store blokeringer i teamene. Ledelsen må endvidere overveje, hvilke 
alliancemuligheder, der ligger i teamene. Måske bør ledelsen i de første runder helt undgå at placere 
folk med tunnelsyn i teamene. Hvis man ikke vil samarbejde, kan man hindre andre i at komme 
videre. De kan i stedet fra sidelinjen iagttage, hvad der foregår, og måske via de iagttagelser bringes 
lidt i bevægelse, hvis de ser, at andre med stort tryghedsbehov alligevel kan klare omstillingen. Hvis 
de mest paniske ikke formår at ændre kurs efter en årrække, må ledelsen seriøst overveje, hvad den 
bør gøre. Gør den ikke det, vil den kunne opleve at eleverne eller bestyrelsen pludselig bringe sager 
på dagsordenen, som det havde været smart selv at forholde sig til i tide. Generelt gælder det for 
alle, at man må have sine meningers mod.  
 
 
4.2. Opsamling – aktøraksen 
 
En vellykket omformning kræver at aktørerne i dialogen er i stand til at se, hvilke distinktioner 
aktørerne sætter i samtalen og hvilke der ikke sættes. Man må være i stand til at løfte sig ind og ud 
af konteksten og derved udvikle en metaforståelse. Metakommunikationen er en fortolknings- og 
meningsdannelsesproces, og dynamikken skabes af handlings-opfølgende handlingsprocesser, der 
altid er knyttet til situationen og konteksten. Sagt på simpel form – det drejer sig om, at være åben, i 
situationen, at kunne lytte, forstå og handle, se andre vinkler, genoverveje eget og fælles standpunkt 
i egne og andre øjnes lys og sammen med kollegerne formere nye indsigter og handlemønstre. Det 
foregår ikke i et ryk eller bare ligeud ad landevejen, men i cirkulære beslutningskæder. Vi forstyrres 
mest hensigtsmæssigt, når det foregår inden for vores nærmeste udviklingszone. Vi taler om 
forstyrrelse af passende frustration. Det hænger sammen med, at de problemstillinger lærerne 
forholder sig til, ikke er af teknisk art, men snarere har værdi- og kompleks karakter. Derfor findes 
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ikke fastlagte kriterier eller definitioner, der kan vise vej for beslutning. Omformning må derfor 
også forventes at tage tid. Det kan illustreres ved billedet af en supertankers vending. Det er ikke 
kaptajnen muligt pludselig at ændre kursen, da implementeringen af beslutningen, selve manøvren 
tager tid. På et tidspunkt vil tankeren dog have drejet sig så meget, at han kan lægge en ny kurs. Da 
er der grundlagt en ny handlingsbefordrende struktur. 
 
 
5. Bevægelser på strukturaksen  
 
Vi vil i det følgende beskrive de strukturelle betingelser, som gymnasieskolen har arbejdet under fra 
70erne til i dag. De strukturelle betingelser på forskellige niveauer danner ramme for ledelsens og 
lærernes arbejde. Udgangspunktet er, at samfundets overordnede struktur åbnes fra det moderne til 
det refleksivt moderne vidensbaserede samfund, og at vi nu befinder os i en overgangstilstand. Det 
er i forbindelse med de meningsdannelsesprocesser, vi beskrev i afsnittet ovenfor, en forudsætning, 
at lærere og ledelse har et minimum af kendskab til samfundets udvikling, herunder hvad den 
udvikling medfører for eget jobs indhold og organisering. Ellers er problemet ledelsen og 
medarbejderne selv. Vi starter i figurens felt 3, der svarer til det moderne samfund og ender i felt 1. 
Feltets slutposition i yderste højre punkt øverst oppe er som sagt ”dynamisk dynamik”. Her er ingen 
fast samfundsstruktur, og på det organisatoriske niveau svarer punktet til Peter Senges ”den lærende 
organisation”.15  
 
 
5.1. Det moderne og refleksivt moderne vidensbaserede samfund 
 
Det moderne er kendetegnet ved uddifferentiering. Det vil sige, at samfundet er struktureret ved 
specialiseret arbejdsdeling. Hvert system varetager en særlig vigtig funktion i samfundet. 
Eksempelvis tager økonomien, politikken og uddannelsessystemet sig af hvert sit område, og det 
reguleres og udvikles ved egne principper og lovmæssigheder, der fungerer selvskabende. 
Systemerne er enheder af kommunikation (viden og iagttagelsesformer) med særlige og bestemte 
koder og programmer, som såvel systemet selv som systemets omverden ses ud fra.16 
 
Samfundet består af mange centre, men ikke desto mindre fastholdes det moderne samfund i 
forestillingen om en fællesverden, en logik eller et værdisæt. Troen på det rationelle menneske er så 
stærk, at samfundet iagttager sig selv ud fra den forudsætning, at det almentmenneskelige er 
samfundets centrum17. (Qvortrup (2004) p. 78) På grund af det udgangspunkt fastholdes et centralt 
perspektiv. Et enkelt punkt, hvorfra verden eller organisationen iagttages. Selv om det i princippet 
ikke er muligt at skabe overblik over det moderne samfunds mange funktionssystemer, fastholdes 
troen på rationalitet i forskellige afskygninger.  
 
Det refleksivt moderne er også kendetegnet ved uddifferentiering, men forandringshastigheden er 
langt større og verden mere åben end i det moderne. Samfundet består af kommunikation, og da vi 
                                                 
15 Punktet er en utopi, hvorfor Senges definition af “den lærende organisation” er velegnet til denne placering. Senge 
siger om den lærende organisation, at det er: ”…Where people continually expand their capacity to create the results 
they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and 
where people are continually learning how to learn together”. (Senge er citeret efter Qvortrup, 2001, p.200) En hurtig 
gennemblanding af gymnasielærernes fagblad vil få definitionens utopiske karakter til at træde frem i et mere end 
ualmindeligt klart lys.  
16 Afsnittet bygger på Lars Qvortrup (2001) og Ole Thyssen (2002) 
17 Kants princip om det ”transcendentale subjekt” 
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nu kan kommunikere enkelt og hurtigt med folk overalt på globen, udhules nationalstaternes 
grænser, og pludselig lever vi i dagligdagen i samfund med nogen på den anden side af kloden. 
(Qvortrup 2001, p. 28). Som tidligere anført i vores opgave, ændrer det også tempoet for 
vidensudvikling. Louis Roos, chefingeniør hos Ford, har i en tale til ingeniørstuderende sagt:   
 
”I jeres fremtidige karrierer vil viden være som mælk. Den har sin egen holdbarhed stemplet på 
kartonen, og holdbarheden af jeres viden vil være omkring tre år. Hvis I ikke formår at lære noget 
helt nyt inden for denne periode, går den over tiden, og jeres karrierer bliver ligesom den sure 
mælk, lige til at smide i vasken”.  (Don Tapscott, 1996 ”Digital economy” i Lindholm p. 118).  
 
At det er chefen for netop Ford, der udtaler sig, er særdeles interessant, da industrisamfundets mål 
om masseproduktion af standardprodukter i lærebøgerne ofte illustreres ved Fords samlebånd, hvor 
produktionsprocesserne var styret af principperne fra organisationsteoriens ”scientific 
management”. I dag ligger værditilvæksten og forbrugernes efterspørgsel i symbolproduktion, der 
passer til netop den enkeltes iagttagelseposition og livsfortælling. Det kræver konstant nyudvikling 
af produkterne, også derfor er ny viden og kreativitet essentiel. 
 
Det er dog ikke nyt, at verden forandrer sig. H.C. Andersen sagde: 
 
”Vi leve i en Tid, hvor store Verdensbegivenheder følge Slag i Slag paa hinanden, hvor der i ét Aar 
udvikle sig mere end før i hele Decennier”. (Hundevadt, p. 110) 
 
Det nye i lyset af H.C. Andersens iagttagelse er, at forandringshastigheden kan føles som om, den 
følger reglerne for eksponentiel vækst, hvor vi nu befinder os på den meget stejle del af kurven. I 
bevægelsen op ad buen forsvinder modernitetens tro på rationalitet, på kontrol og det optimistiske 
fremtidssyn. (Ibid. p. 115) Rationaliteten afløses af en dynamisk vækst i usikkerhed, som 
tilsyneladende er selvskabt. 18 Den store forskel mellem det moderne og refleksive moderne 
samfund er i den forbindelse, at centralperspektivet forlades til fordel for det polycentriske 
perspektiv. (Qvortrup, 2001 p. 44).   
 
Udviklingen fra en samfundstype til en anden – som i vores model angives ved bevægelse fra 
strukturaksens venstre position mod højre - åbner for strukturen også på det lavere organisatoriske 
niveau, hvor ledelse og lærere stilles overfor nye udfordringer. Der er ingen automatik i disse 
ændringer, for organisatoriske forandringer skal foranstaltes af nogen, og det først efter en 
fortolknings- og meningsdannelsesproces. Selvom strukturen fremmer visse forhold og begrænser 
andre, kan man fint opleve uoverensstemmelser og usamtidighed niveauerne imellem, som Ernst 
Bloch har påpeget. 
 
 
5.2. Det moderne samfund og gymnasieledelse 
 
I det moderne samfund er gymnasiet underlagt et politisk system, som rammesætter gymnasiets 
virksomhed via lovgivning om målsætninger og ressourcetildelinger. De seneste 30-35 år er 
kravene til ledelsen i gymnasiet skiftet på grund af restruktureringer. Det politiske niveau har for det 

                                                 
18 Afsnittet om det moderne og refleksivt moderne bygger på læsning af flere forskellige sociologer, som Giddens, 
Baumann, Ulrick Beck, Lars Qvortrup og Ole Thyssen. 
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første reformeret de administrative og finansielle styringssystemer i den offentlige sektor, for det 
andet langsomt reformeret gymnasiets indhold, undervisningsformer og syn på læring.19 
 
Begge aspekter har stillet skiftende og mere omfattende krav til ledelsen i gymnasiet. I det følgende 
vil vi kort beskrive restruktureringerne, som ligger før den store reform august 2005. Vores primære 
hensigt er at få fremstillet en oversigt over restruktureringernes effekt på ledelses- og 
undervisningsopgaverne, så både ledelsens og lærernes primære arbejdsopgaver står klart. Derved 
opnår vi en viden om, hvilken viden ledelsen og lærerne for tiden har, og hvilken viden de burde 
have. 
  
Overordnet er der sket en decentraliseringsproces20. Klaudi Klausen taler om tre til fire 
reformstrategier. Den første decentralisering fandt sted i 1970´erne, hvor ansvar og arbejdsopgaver 
flyttede fra staten til amterne og kommunerne. Den dominerende styringsopfattelse var plan- og 
regelstyringen. (Klausen, 2001, p.60). Stat og amter udstak regler, som gymnasieledelsen skulle 
agere indenfor, når de klarede administration og drift af dagligdagen. Typisk bestod ledelsen af 
rektor samt en eller flere administrative inspektorer. Rektoren havde den samme uddannelse som 
lærerne og var således ”primus inter pares”, den første blandt ligemænd i en flad 
organisationsstruktur. Gymnasielærerne havde en lang akademisk uddannelse, de var 
fagprofessionelle. Fagene i faggymnasiet var en light-udgave af de videnskabelige fag på 
universitetet. I forhold til i det tidligere dannelsesgymnasium kom nu en langt større andel af en 
ungdomsårgang i gymnasiet. (Uddannelse nr. 9)21. Således blev der også ansat mange nye 
gymnasielærere, som satte det nationale dannelsesgymnasium og den eksisterende 
undervisningspraksis til debat. (Beck og Gottlieb, p.80). Faktisk var tværfagligt samarbejde og 
projektarbejde allerede på dagsordenen på det tidspunkt. Men perspektivet var et andet end i dag. 
Den enkelte elev blev sat i centrum, og den enkelte lærer handlede efter egen vilje. Forsøg blev 
således sat i værk af ”ildsjæle” og havde man ikke lyst til at lave forsøg, lod man simpelthen være. 
Set i relation til figur 2 betyder det, at man kunne forblive i felt 3 eller man kunne frivilligt glide op 
i felt 2.   
 
Kravene til ledelse var på dette tidspunkt til at overskue. Det administrative aspekt af ledelse var i 
fokus. Lærerne passede deres fag, som langt hen ad vejen kan ses som afspejlinger af samfundets 
forskellige funktionssystemer. Billedkunst, samfundsfag, erhvervsøkonomi, matematik. Fagenes 
forskellige koder og programmer talte ikke sammen, selvom der var et vist opbrud i den 
traditionelle vidensforståelse. En stor gruppe af lærerne var fagligt set privatpraktiserende, 
samarbejde med kolleger og ledelse handlede primært om undervisningens administrative aspekter.  
  
Den anden decentralisering fandt sted i 1980´erne, hvor en del ansvar og arbejdsopgaver som led i 
en effektiviseringsproces flyttede fra amterne og helt ud på de enkelte gymnasier. Mål- og 
rammestyring blev den dominerende styrelsesopfattelse. (Klausen, 2001, p. 62) Staten opstillede de 
ønskede mål, amterne bevilgede den økonomiske ramme og gymnasieledelsen fik nu flere 
beføjelser til selv at prioritere de tildelte ressourcer. Rektorerne fik derfor brug for en viden om det 

                                                 
19  Rasmussen mener, at restruktureringerne primært skyldes stigende omverdenskompleksitet, som har medført, at det 
politiske system mistede overblikket over uddannelsernes enkeltdele, og at statsadministrationen blev for stor. 
Decentralisering skal derfor ses som en kompleksitetsreduktion på statsligt niveau. Et argument, der understøttes af, at 
den samme udvikling kan ses samtidig i mange vestlige lande, uanset hvilken kulør, landenes regeringer har haft.  
20 Decentralisering ses her i et planlægningsperspektiv og forstås som decentralisering af styring; og ikke i et 
deltagelsesperspektiv som et udtryk for at borgerne i det lokale område deltager i gymnasiets dagligdag.  
21 Af samme artikel fremgår desuden, at 1975 var året, hvor pigernes andel i gymnasiet voksede over drengenes. 
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økonomiske aspekt af ledelse, som de ikke havde erhvervet sig gennem den faglige 
universitetsuddannelse. De lærere, der havde lyst til at eksperimentere med forskellige 
undervisningsformer, fik ikke den store opbakning fra undervisningsminister Bertel Haarder. Han 
ønskede, at eleverne skulle tilegne sig faglige kvalifikationer, og at de skulle have en stor 
valgfrihed22. I 1988 indførtes således valggymnasiet, som den aktuelle 2005-reform afløser. Den 
professionelle autonome lærer underviste altså sine egne hold eller klasser. På valgholdene var 
eleverne grupperet på forskellig vis, så der var ikke store muligheder for tværfagligt samarbejde.  
 
Kravene til den administrative ledelse udvides derfor med et finansielt aspekt, mens lærerne 
orienterer sig tilbage imod fagfaglige kvalitetsstandarder. Kursskiftet på indholdssiden skyldes dels 
strukturen i valggymnasiet, dels Harders vidensopfattelse.  
 
Med New Public Managements indtog i Danmark i 90´erne kan man se den tredje 
decentraliseringsbølge, hvor de offentlige institutioner i højere grad end tidligere begyndte at 
orientere sig mod markedet. (Ibid. p. 63) Dette træk var dog mindre markant i gymnasieskolen 
sammenlignet med andre offentlige institutioner. Organisationsstrukturer fra private virksomheder 
inspirerede til tilsvarende strukturer i offentlige institutioner. Således fik gymnasierne i 1995 en 
teamledelsesmodel og samtidig indførtes en ny stillingskategori: Ledende inspektor. De resterende 
administrative inspektorer ændrede nu titel til øvrige inspektorer. Fra den tidligere flade 
organisationsstruktur blev der indført et mellemlederlag, som kan ses som et begyndende hierarki. 
 
I forhold til lærernes virke stilles i 90´erne krav om evalueringer (Finansministeriet, 1998). Der sker 
en begyndende glidning i politisk opmærksomhed fra input- til outputsiden. Brugerne har krav på 
indsigt i, hvad der foregår bag den lukkede dør, lyder begrundelsen. Hvor der i 80’erne var skruet 
ned for tildelingen af forsøgsmidler, blev det i 90’erne igen lettere at få midler, men fra centralt 
hold var der nu stillet en ramme: Undervisningsdifferentiering. Elevgruppen var blevet mere og 
mere uhomogen og bragte mangfoldige iagttagelsespositioner ind i klasserummet. Lærerne 
oplevede at eleverne var mere vanskelige at undervise. Med dette centralt stillede forslag til 
undervisningsmetode ses et forsøg på at påvirke lærernes privatpraktiserende praksis. Dog var det 
stadig helt op til den enkelte lærer, om man ville deltage og søge midler, eller om man ville 
fortsætte egen praksis bag den lukkede dør. Deltog man ikke i forsøg, fortsatte undervisningen efter 
de centralt fastlagte pensumbestemmelser. Gymnasieledelserne var bindeleddet mellem lærerne og 
ministeriet, men de styrede ikke systematisk lærernes forsøgsvirksomhed, og påtog sig altså ingen 
ledelse af den pædagogiske praksis.  
 
I 1999 barslede undervisningsministeriet med Udviklingsprogrammet for fremtidens 
ungdomsuddannelser. Som titlen antyder, var dette et program, ikke en ramme for mulige forsøg. 
Det var en bestræbelse på fra centralt hold at igangsætte en udvikling på den enkelte gymnasieskole, 
et forsøg på svar på det vidensbaserede samfunds krav. Det var slut med de individuelle ildsjæles 
divergerende enkeltforsøg. Helskoleprojekter kom i fokus, og pædagogisk ledelse blev nu en 
nødvendighed, da projekterne knyttes til skoleniveau. I relation til figur 2 betyder dette en vandret 
forskydning mod højre og eventuelt en forskydning opad, afhængig af hvorvidt den pædagogiske 
ledelse lykkedes.  
 
                                                 
22 I Jens Rasmussen: Socialisering og læring citeres Bertel Haarder, hvor han i en kronik i 1987 skrev: Hvordan gør vi i 
højere grad skolen til et sted, hvor eleverne møder vores fælles kulturelle erfaringer, som er nedfældet i bøger, billeder, 
sange, kunst og kristendom? (…) Det glemte man i begyndelsen af 70’erne, da man var så optaget af at gøre op med 
fortidens ”dannelsesskole”… 
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Kravene til lærere og ledelse bliver synligt anderledes i 90erne, selvom det ikke giver sig udslag i 
en anden ledelses- og undervisningspraksis i gymnasieskolen som helhed. Skolerne oplever mere 
administration på grund af kravene om større gennemsigtighed i den offentlige sektor. Dog får 
skoler og lærere, der ønsker udvikling, mulighed for at eksperimentere mere end tidligere. En del af 
udviklingsarbejdet drejer sig om kompetenceudvikling, som spiller en særlig rolle for 
finansministeriets moderniseringsprogrammer. (Uddannelse 1.p.6) Skoleledelser med visioner for 
hele skolen kan få ressourcer til udviklingsarbejde. De skoler, der deltager i udviklingsarbejde 
erhverver sig erfaring med pædagogisk ledelse på organisatorisk niveau, eller ser måske manglen på 
samme.23 (Uddannelsesstyrelsen hæfte 36a og 36b) Den pædagogiske ledelse tematiseres i 90´erne. 
 
 
 
5.3. Opsamling – det moderne samfund og gymnasieledelse 
 
Skolen udvikler sig fra en stabil og enkel flad fagbureaukratisk struktur med regelstyring til en mere 
kompleks organisation, hvor også behov og krav om pædagogisk lederskab formuleres. Ledelsen 
belastes dog primært på grund af den økonomiske og administrative decentralisering. Kun skoler, 
der deltager i helskoleforsøg, udfordres med hensyn til pædagogisk ledelse.  
 
Den indholdsmæssige struktur ændres ikke væsentligt i perioden, selvom fag og undervisning især 
på grund af den stadigt bredere elevrekruttering kommer under pres. Valggymnasiet ændrer ikke 
ved fagenes identitet, stolthed eller vidensopfattelse. Den privatpraktiserende lærer underviser 
rutineret videre i klasserummet, og er som hovedregel ude af døren før rektor kan nå at sige 
lærerteam. En af lærernes begrundelser for at fortsætte den private praksis er, at ministeriet stiller 
centrale pensumkrav og krav om fagfaglig viden, derfor kan man ikke indgå i tværfaglige eller 
kompetencemæssige samarbejder.24 I forhold til vidensbegrebet underviste læreren eleverne, så de 
kunne opnå kvalifikationer. Nogle begyndte dog at interessere sig for læring på grund af den 
fremspirende opmærksomhed for kompetencebegrebet. 
 
 
5.4. Det refleksivt moderne vidensbaserede samfund og gymnasieledelse 
 
Klausen overvejer, om det igangværende årti vil bringe en fjerde decentraliseringsbølge, og han 
diskuterer, om begrebet empowerment vil komme til udfoldelse i de offentlige institutioner. 
(Klausen, 2001, p.65). Vil den fjerde decentralisering blive en decentralisering af ansvar fra lederne 
til medarbejderne? Vil gymnasieledelserne i højere grad lægge strategiske planer, og vil de inddrage 
lærerne i denne proces.25  
 
Med gymnasiereformen 2005 fortsættes i høj grad tankegangen fra Udviklingsprogrammet. Den 
individuelle autonome lærer har fået meget trange kår. For hver klasse skal der nedsættes et 
lærerteam, i grundforløbet skal lærerne samarbejde om almen sprogforståelse og 
naturvidenskabeligt grundforløb, ligesom der over alle tre gymnasieår skal koordineres og 

                                                 
23 Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, første og anden del, 36b og 36b. (2003) Udviklingstendenser i det 
almene gymnasium. Beck. S m.fl.  
24 Tidligere undervisningsminister Margrethe Vestager talte om, at lærerne led af pensumitis. En ganske ubehagelig 
kronisk sygdom, der toppede i marts måned omkring pensumindberetningernes deadline.  
25 Det skal nævnes, at de ovenfor nævnte decentraliseringsbølger ikke afløser hinanden, men der sker snarere en 
overlejring, så de første bølger følger med ind i de efterfølgende.  
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planlægges om almen studieforberedelse. Det er altså ikke længere op til den enkelte lærer, om man 
vil samarbejde med andre lærere eller ej, ligesom det ikke længere er tilstrækkeligt at undervise 
eleverne i den fagfaglighed, man via sit universitetsstudium er blevet ekspert i. Læreren skal kunne 
se sig selv som organisationsmedarbejder og tænke i helheder og sammenhæng. Især kan almen 
studieforberedelse ses som fagenes organiserede dagsorden for den nye sammenhængstænkning. 
Det er rektors ansvar, at lovens ord bliver til virkelighed: 
§ 35. Rektor har det pædagogiske ansvar for skolens undervisning, prøver og eksamen over for 
undervisningsministeren.  
Stk. 2. Rektor er skolens daglige leder, og rektor leder og fordeler det pædagogiske arbejde mellem 
skolens ansatte.26  
 
Indholdsstyringen ændres også. Læreren skal – i stedet for at følge pensummanualen – i højere grad 
arbejde mål- og projektorienteret. De detaillerede pensumkrav afløses af lærernes egne 
forløbsplaner. Planer og evalueringer skal lægges ud til offentligheden via internettet. Den centrale 
kontrolinstans erstattes af selvkontrol og selvledelse. Dog er der udkommet meget omfattende 
undervisningsvejledninger, som på nogle områder nærmest fremstår som en manual. 
 
Samtidig med de indholdsmæssige ændringer får skolerne også i en vis udstrækning mulighed for at 
bestemme fagkombinationer for studieretningerne. Skolerne kan på den måde aflæse omgivelserne 
globalt og lokalt, og bringe udviklingstendenser ind i skolen via særlige studieretningsforløb, Det 
være sig medielinjer eller mere lokalt baserede studieretningskombinationer.  

 
Klausens overvejelser om en 4. decentraliseringsbølge i det nuværende årti er siden blevet 
oversvømmet af en endnu større bølge; strukturreformen 2007. Gymnasierne overgår i den 
forbindelse til selveje og taxameterstyring. Gymnasierne får nye bestyrelser, der vil få langt mere 
reel indflydelse end det kendes i dag. De får ny økonomisk struktur og kommer i konkurrence med 
andre ungdomsuddannelser og bliver mål-, værdi- og profilstyret. Markedsgørelsen fra 90erne 
skyller via strukturreformens selveje nu ind i gymnasiet, samtidig med at organisationsformen 
overgår fra regelstyring til værdistyring. I det lys synes det indlysende, at gymnasieskolen har brug 
for efteruddannelsesstrategier. Gymnasieskolen får særdeles komplekse betingelser, da man glider 
fra både et traditionelt fagligt og økonomisk privilegium over i den refleksive vidensbaserede 
lærende organisation endog med retten til at gå fallit.  
 
Alle ansatte, såvel ledere som lærere, skal med ét i fællesskab orientere sig mod organisationens 
formål. Der er således brug for efteruddannelse i en helt anden forstand end tidligere.  
 
 
5.5. Det nye vidensbegreb og den adhockratiske organisation 
 
Der stilles nu krav til, at skolen organisatorisk kan håndtere dels de nye finansielle og 
administrative opgaver, dels håndteringen af det nye udvidede videnbegreb.  
 
Rektor har ifølge § 35 det formelle ansvar for hele skolens pædagogiske udvikling, men i praksis er 
det ikke muligt at monopolisere ledelsen og genindføre enhedsperspektivet eller lede efter et 
hierarkisk top-down princip. Rektor er afhængig af lærernes viden. Det siger sig selv, at rektor ikke 
kan indholdsudfylde alle de fagfaglige eller tværfaglige forløb. Gymnasieskolen er i sit grundlag 

                                                 
26 Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) 
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vidensbaseret og det kræver multiple iagttagelsespositioners deltagelse at sikre sammenhæng og 
helhed.   
 
Ledelsens rolle bliver i fremtiden at sikre, at lærernes viden kan strømme frit, så de forskellige 
opgave orienterede teams kan løse opgaven selv. Lærernes ledelsesprocesser skal gøres mulige.  
Den opgave kræver ledelse. 
 
Organisationsstrukturen må forblive flad, men baserer sig på ”ad hockrati”. Det organisatoriske 
netværk må hele tiden skabes og ændres. At organisationen forbliver flad, må ikke misforstås 
derhen, at ledelsen ikke er synlig, eller alt forbliver som det plejer i gymnasieskolen. Tvært imod 
må ledelsen træde i karakter i en ny ledelsesrolle, som lærernes sparringspartner, coach og 
netværkskoordinator. Ledelsen må være garant for bindende beslutninger og for styringen af 
styringen. Det drejer sig ikke om at skabe lydighed og stabilitet, men at motivere til udvikling. Det 
nytter ikke noget at tro, at lærerne nu i pædagogisk råd skal sidde og snakke time efter time for at 
tage stilling til alle spørgsmål. Det ville være en misforståelse af opgaven, et spild af lærernes viden 
og engagement og det ville blot kvæle organisationen i kompleksitet. (Qvortrup, 2001 p. 199) Målet 
med den ad hokratiske struktur er netop at kunne håndtere det nye vidensbegreb uden at drukne i 
kompleksitet.  
 
 
5.6. Opsamling - strukturaksen. 
 
De skildrede strukturændringer på de forskellige niveauer afspejler en langt større 
samfundsudvikling, hvor skolen nu påvirkes af forhold i en global ramme. Reformen skal ses som 
et forsøg på svar på den overordnede udviklings udfordringer. Reformen er for ledelsen et politisk 
bestemt pejlemærke for skolens udviklingsretning, men ledelsen må derudover selv kunne læse det 
samfund, skolen er en del af. Den må agere refleksivt. Selvom alle skoler forskydes til højre på 
strukturaksen, har skolerne stadig mulighed for at læse omgivelserne ind i skolen og dermed skrue 
yderligere op eller ned for strukturerne. Gymnasiereformen åbner tilmed for muligheden, da 
skolerne selv kan bestemme, hvilke fag studieretningerne kan bestå af. Ledelse og medarbejdere 
skal ikke blot overveje hvilke muligheder, der ligger i fagene og mellem fagene, og hvilke 
muligheder der ligger i elevgruppen, men også kunne læse samfundskonteksten direkte ind i 
gymnasiets fagudbud og aktiviteter. 
 
I forhold til vores figur 2 betyder det, at reformen for alle skoler er udtryk for en forskydning til 
højre. Men reformteksten kan ikke overføres direkte til det konkrete skoleniveau. Teksten skal 
fortolkes og der skal skabes mening på den enkelte institution. Ledelsen må vedvarende arbejde 
med de to pres. Formgivningen af strukturerne og bevægelserne på aktøraksen. Som sagt forestiller 
vi os, at det sker i et tæt samarbejde med kollegiet, da læring betyder omformning af den enkeltes 
fortolkningsskema i cirkulære og relationelle kommunikationsprocesser. Der er altså ikke tale om 
en top-down model, men ledelsen må markere sig og rammesætte. På den facon bliver arbejdet med 
strukturer og aktører i et efteruddannelsesperspektiv en mulighed for kreativ og uforudsigelig 
organisationsudvikling. Skolernes placeringer i figuren vil afhænge af aktørernes bevidsthed og 
forståelse af omgivelserne og af deres evne til at skabe ny viden. Man må formode, at de skoler, der 
læser reformen ud fra gamle mentale og strukturelle mønstre, vil placere sig tæt på figurens 
krydsfelt, mens skolerne, der evner at omforme de mentale og strukturelle mønstre, vil bevæges op 
ad dynamiklinien. 
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6. Efteruddannelse i det refleksivt moderne samfund 
 
Med udgangspunkt i Qvortrups vidensteori og vores organisationsteoretiske afsæt vil vi nu se på 
forskellige typer af efteruddannelses aktiviteter. Vi ser på de fire vidensformer: faktuel viden, 
situativ viden, systemisk viden og verdensviden. Mange kurser vil rumme aspekter af alle fire 
former. Men mængden af den enkelte form vil variere fra kursus til kursus.  
 
Før reformen 
Indtil efteruddannelsen til reformen gik i gang, var mange af de efteruddannelsesaktiviteter, som 
gymnasielærerne deltog i, kurser udbudt af de faglige foreninger. Indholdet i disse kurser var ofte af 
fag-faglig karakter. Kursusdeltagernes udbytte var typisk en øget faktuel viden og måske øget 
situativ viden. Fysiklæreren kunne få en øget viden om radioaktivt henfald og eventuelt få ideer til 
at arbejde med dette emne. Det kunne være nye computerprogrammer eller sider på internettet om 
radioaktivt henfald. Generelt kan siges, at den enkelte lærer tog alene på kursus, og ofte var kurset 
ét, læreren selv havde valgt. Efter gennemført kursus bestemte læreren selv, hvorvidt den på kurset 
erhvervede viden skulle bruges i den daglige undervisning af eleverne eller ej. 
 
Vi mener, at viden er relationel. Af den grund ser vi ikke de tidligere kursustyper som en 
optankning af essens på kursisten. Gymnasielæreren, der var på kursus, kunne opnå kvalifikationer 
ved at blive undervist af en lærer på kurset. Gymnasielæreren var altså ”jeg”-et, der i 
kommunikation med kursuslæreren ”du”-et gjorde nye erkendelser om verden27. Hvis 
kommunikationen i højere grad var kursuslærerens støtte til gymnasielærerens mere selvstændige 
søgen efter ny viden, kan man tale om at gymnasielæreren opnåede kompetencer gennem læring. 
 
Efter reformen 
Efter reformens ikrafttræden vil nogle lærere stadig have behov for kurser af ovennævnte type. Det 
kan skyldes, at læreplanerne i deres fag ændres markant. Det kan enten være det faglige indhold, 
der ændres, som for eksempel i geografi, eller det kan være, at faget opstår på et nyt niveau, som for 
eksempel psykologi. Eller det kan skyldes, at vidensudviklingen i faget er meget høj. Men for den 
store gruppe af lærere, vil dette behov ikke være det mest aktuelle. En meget markant nyskabelse vil 
derimod være de forskellige krævede lærersamarbejder. I grundforløbet skal alle elever arbejde med 
almen sprogforståelse, der involverer alle sprogfagslærerne. Eleverne skal ligeledes have et 
naturvidenskabeligt grundforløb, hvor lærerne fra fysik, geografi, kemi og biologi skal arbejde 
sammen. Endelig skal eleverne i alle tre gymnasieår arbejde med almen studieforberedelse, hvor 
lærere fra hele gymnasiets fagrække kan byde ind på samarbejdet28. På hf ses tilsvarende tendenser, 
hvor tidligere selvstændige fag nu er grupperet til en kultur- og samfundsfagsgruppe og en 
naturvidenskabelig faggruppe. 
  
Desuden er det nu et krav, at rektor for hver grundforløbsklasse og for hver studieretningsklasse 
nedsætter et lærerteam29. Rektor beslutter, hvilke opgaver det enkelte team, skal arbejde med. Men 
der vil i alle sådanne team skulle arbejdes med opgaver, der ikke har direkte relation til lærernes 
faglige uddannelse. 
 

                                                 
27 Hvis ikke underviseren evner at præsentere forskellige iagttagelsespositioner, er det ikke sikkert, der skabes en 
kommunikation. Måske skabes ikke en mening, og dermed en viden hos kursisten. 
28 Lov om uddannelse til studentereksamen § 10 og § 11 
29 Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen § 60 
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De nævnte nye elementer vil i høj grad kræve systemisk viden og til en vis grad verdensviden af 
lærerne. Dette skal medtænkes af såvel kursusudbydere, gymnasieledelser som af den enkelte lærer. 
Et kursus i for eksempel almen studieforberedelse bør derfor tilrettelægges, så der er fokus på 
primært systemisk viden og verdensviden. Derfor er det oplagt, at det ikke som tidligere, er den 
enkelte lærer, der individuelt tager på kursus. Det bør være en gruppe af lærere, der efteruddannes 
sammen. Hvor styrende ledelsen skal være i processen, vil afhænge af den enkelte skoles kultur og 
af, om ledelsen vil benytte reformen til at ændre skolekulturen på dette område. Den ene yderlighed 
kunne være, at ledelsen udpeger hvilke lærere, der skal efteruddannes på området, ud fra en 
forventning om, at netop disse lærere skal have en fælles klasse det kommende skoleår. 
 
Modsat kan ledelsen lade det være op til lærerne selv at afgøre, hvem der har lyst til at deltage i 
netop dette kursus, og så blot konstatere, at der i alt fald er nogen, der tager denne efteruddannelse. 
 
Kursusudbyderne skal være bevidste om de nødvendige videnstyper og derfor tilrettelægge kurserne 
så kursusdeltagerne arbejder på en måde, der så vidt muligt ligner de processer, deltagerne vil stå i, 
når de kommende samarbejder skal foregå på tværs af fagene. Kursusdeltagerne bør arbejde i 
grupper på tværs af deres fag. De bør arbejde projektorienteret og de skal gerne have en udveksling 
med og formidling til andre grupper. 

 
Set i relation til figuren ”Erkendelsens trekant”, betyder det, at for den enkelte gymnasielærer ”jeg”- 
et, der er på kursus, kan ”du”-et være repræsenteret af flere personer. Ikke blot er kursuslæreren et 
”du”, men de aktuelle aktører30, man i en konkret situation kommer i gruppe med, vil også hver især 
repræsentere et ”du”. Hvert ”du” har sin egen iagttagelsesposition og det skal ”jeg” være 
opmærksom på. Gennem kommunikation i gruppen må man finde frem til et fælles udgangspunkt 
for samarbejdet. Når dette er på plads, må de forskellige syn på næste etape i samarbejdet 
blotlægges og koordineres, så gruppen kan finde den fælles platform, og således flytter gruppen sig 
gennem på forhånd ukendte stier mod et ikke givet mål.  
 
Efteruddannelse kan i kommunikationssammenhænge også dreje sig om at gøre tavs viden eksplicit. 
Som vi beskrev i afsnit 2 interesserer Scharmer sig for processen for skabelse og deling af viden. 
Scharmer sondrer mellem tavs og eksplicit viden. I kommunikationen kan aktørernes tavse viden 
ekspliciteres. Den tavse viden udgør de færdigheder, vi udfører i praksis i for eksempel 
klasserummet, hvor vi ofte ikke er i stand til at gøre rede for vores færdigheder i et formelt sprog. 
Den tavse viden er forankret i rutiner, værdier og følelser. Den videnstype kan ikke umiddelbart 
spredes eller deles. Den kan kun overføres via iagttagelse i mesterlærerordninger. Vi handler her 
inden for et mønster, som ikke er stabiliseret i sproget, enten fordi vi stadig er i en søge- og 
læreproces, eller fordi vi ikke har arbejdet bevidst med at sprogliggøre vores udgangspunkter for 
færdighederne. Dale taler om det samme fænomen. Ifølge Dale er den professionelle skole og den 
professionelle lærer (k1) i stand til at gennemføre reflekteret undervisning (k2) med udgangspunkt i 
et kollegasamarbejde om læreplaner (k3) knyttet til didaktisk teori. (Dale, 98).  
 
Kursusudbyder og ledelse kan overveje, hvordan efteruddannelse kan tilrettelægges, så alle k-
niveauer kommer i sving. På skolerne kunne en idé til efteruddannelse være at etablere diverse 
kollegiale netværksgrupper.  
 

                                                 
30 Man kan også forestille sig, at man kommer til at samarbejde med aktører fra universiteter, folkeskoler andre 
gymnasiale uddannelser. Netværkstankegangen. 
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Da det vidensbaserede samfund består af kommunikation kunne man stille det spørgsmål, om 
efteruddannelse kunne organiseres via konferencesystemer og hjemmesider, så viden også kan deles 
og spredes over afstande. Det kræver som vi lige var inde på, at den pågældende viden er eksplicit, 
men set i vores perspektiv er vidensdeling og vidensspredning ikke i sig selv en tilstrækkelig 
forudsætning for vidensdannelse. Delingen og spredningen af viden må derfor følges af 
meningsskabende processer. Spredning og deling af viden er meget nyttig som inspiration til videre 
arbejde, og det er oplagt en god idé i at gøre den eksplicitte viden tilgængelig for alle via databaser 
og hjemmesider. 
 
Vi mener, at det er nødvendigt at udvide begrebet efteruddannelse. Kreativ viden kan godt 
erhverves via et kursus, som ovenfor nævnt. Men man kan også forestille sig, at efteruddannelse 
foregår i dagligdagen i processen, således at man så at sige ”asfalterer mens man kører”. Vi vil 
senere fremlægge undervisningsministeriets og Fyns Amts politik for tildeling af midler til 
efteruddannelse. Men vi vil gerne allerede på dette sted foreslå, at nogle efteruddannelsesmidler 
bruges på at lønne personer, der kunne fungere som coach for grupper i deres arbejde med 
systemisk viden. Sådan en coach kunne være en person fra ledelsen, men det kunne lige så vel være 
en ”menig” lærer. Uafhængigt af titel ville det dog være nødvendigt, at den der skulle fungere som 
coach havde en viden på det område. Dette ville selvfølgelig også kræve efteruddannelse. 
 
 
 
7. Empiri 
 
I det følgende præsenterer vi synspunkterne hos de fire aktører, vi har interviewet. Spørgsmålene til 
aktørerne er vedlagt som bilag. Først præsenteres undervisningsministeriets synspunkter på 
efteruddannelsesbehovene, derefter følger Fyns Amts´s overvejelser. Til sidst fremgår de to 
rektorers syn på efteruddannelsesbehovene.  
 
7.1. Undervisningsministeriets syn på efteruddannelsesbehov  
 
Undervisningsministeriet skal bidrage til, at der udvikles relevant faglig og pædagogisk 
efteruddannelse knyttet til reformen. I 2005 bestod den finansielle ramme af ekstra 25 millioner 
kroner, samt de årlige finanslovsmidler til forsøg og udvikling af efteruddannelse.  
 
Konsortiemodel 
Midlerne har været meldt ud et par gange til efteruddannelse til udviklingsprojekter, hvor man 
udvikler efteruddannelse i forskellige regi. Som noget nyt arbejdes der ud fra ”konsortiemodellen. 
Hensigten har været, at interessenter med forskellige tilgange skulle supplere hinanden. Det kunne 
være institutioner, faglige foreninger og universiteter. De kan indgå i samarbejder, der kan skaffe 
den bedst mulige faglige fundering”.  
 
Undervisningsministeriet har modtaget et meget stort antal ansøgninger om at udvikle denne type af 
efteruddannelseskurser og har prioriteret for at få så bredt et spektrum så muligt repræsenteret.  
 
Der har i forvaltningen af ansøgningerne været fokus på de nye centrale punkter på stx-området, 
nemlig almen sprogforståelse, almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb og på 
hf-området, især tutorordningen, studiebogen med mere. 
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Krav om offentlig tilgang 
Som noget nyt er der til næsten alle projekterne stillet krav om… ”at de skulle ende med et nationalt 
udbudt efteruddannelseskursus. Det nationale udbud skal foreligge på EMU´ens hjemmeside. 
Hvert udviklingsprojekt har en offentlig tilgang og dermed kontaktpersoner, så interesserede ude i 
landet har mulighed for at komme i kontakt med materiale eller med de personer, der kan afholde 
kurserne”. 
 
Undervisningsministeriet forestiller sig kurser, der ”afholdes på den enkelte institution. Eller der 
kan også være tale om et materiale, der udvikles, og som danner baggrund for nye kurser”.  
 
Fordele ved den nye organisering set i forhold til tidligere administration 
 – et udviklings-, et netværks- og anvendelsesaspekt 
Den tidligere administrations kendetegn og mangler set i lyset af de nye udfordringer kan opregnes 
som følger: 
 
Undervisningsministeriet har tidligere haft to måder at yde tilskud til forsøg.  
1) Via skoleprojekter. ”…Det kunne være en ny eksamensform i et enkelt fag i en enkelt klasse”.  
2) Via skoleudviklings-projekter. ”…Hvor der var lagt en ledelsesopgave ind”.  
 
Skoleudviklingsprojekterne ”fik vi en del positiv respons på, især fra de skoler, der var vant til at 
tænke i helheder, der var vant til at tænke i ledelsessammenhænge. Vi er en skole, vi har samme 
målsætning. Skolerne kunne selv definere det, som de syntes, var det centrale”.  
 
Ulempen ved den første type af udviklingsprojekter var, dels en stor sagsmængde og administration, 
dels var det svært at skaffe sig et overblik over projekterne og vidensdelingen mellem projekterne 
var stort set fraværende. 
 
Skoleudviklingsprojekterne betød, at der var en ”noget større helhedstænkning på institutionerne 
op til gymnasiereformen. Men det var stadigvæk sådan, at institutionerne var øer i forhold til 
hinanden”.  
 
Til den faglige efteruddannelse gav undervisningsministeriet midler via taxameterstyring til de 
faglige foreninger, der stod for den faglige efteruddannelse. Tilskuddet gik til lærernes deltagelse og 
ophold. ”Det betød, at vi smurte mange midler ud på en relativ tynd overflade, fordi kronetilskuddet 
var et par hundrede kroner pr. lærer pr. tilskudsdag”. 
 
En anden ulempe var, at ”netværksaspekterne manglede i begge organisationsmodeller”. 
 
Tidligere fik de faglige foreninger tilskud til afvikling af kurser…”ikke til udvikling af kurser”. 
 
Den nye organiserings mål   
For at sikre reformens meget stærkere samspil mellem fag har undervisningsministeriet skiftet 
organisationsmodel til den nye samspilsmodel, derved 
 
…spreder man kendskab nationalt, regionalt, mellem institutioner, mellem fag og sikrer maksimalt 
samspil. Tilgangen er langt mere integreret og der er out-put krav. Undervisningsministeriet får 
stadig enkelte ansøgninger, som ligner skoleudviklingsprojekter, men de får afslag, hvis de ikke har 
et nationalt perspektiv og ikke er tænkt ud til andre. 
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Den opfattelse af viden, der ligger bag tænkningen, hvor kommer den fra? 
”Den kommer jo i høj grad fra, hvordan den gymnasiereform vi står over for, ser ud. Udviklingen 
må spejle det objekt man har, og objektet er gymnasiereformen, altså hovedelementerne i 
gymnasiereformen. Og hvad er hovedelementerne i gymnasiereformen? Det er noget med styrket 
samspil mellem fagene, en ny type faglighed, hvor man kræver en anden form for tilgang.  
Elementerne har afsæt et andet sted end den gymnasiereform, som vi forlader”.  
 
”Det er en anden form for tænkning på uddannelse. Derfor må vi på gangene i 
undervisningsministeriet tænke over, hvilke strukturer, vi så skal lave, der matcher den måde at få 
et uddannelsessystem til at fungere på bedst muligt indenfor de politiske rammer vi har, og de 
økonomiske rammer, vi har”. 
 
Hvem har inspireret den tænkning - er der tale om en teoretisk skole? 
”Nej, det er ikke en skole. Det er ikke undervisningsministeriets opgave at levere den teoretiske 
viden, selvom vi selvfølgelig må følge lidt med”.  
 
”Men der ligger en lang proces bag, først med udviklingsprogrammet fra 1999 for det gymnasiale 
område. Man kalder på udviklingsarbejder i forhold til de udfordringer, man har set løbende”.  
 
”I 2003 lavede DIG en meget stor evaluering af centrale erfaringer fra udviklingsprogrammet. 
Derefter startede en politisk proces, en anden tilgang. Politikerne tog stilling til udfordringerne på 
baggrund af erfaringerne og ud fra de politiske opfattelser”.  
”Man kan ikke teoretisere sig frem til, hvordan sådan et resultat skal se ud, det er et spil mellem 
mange forskellige hovedsynspunkter og tilgangsveje”. 
 
”Jeg mener egentlig, at vi forsøger at afspejle en langt større samfundsudvikling, hvor nogle af 
hovedelementerne er kompleksitets forøgelse, og at fagenes udviklingsområder er på kanterne af 
fagene. Biomedicin, nanoteknologi og så videre. Fagområder, hvor flere fag spiller en rolle. Hvis 
man skal forklare samfundsudviklingen er det ikke nok at sætte to psykologer til at tale sammen, der 
skal en sociolog til, hvis man ønsker et facetteret billede af den sammenhæng vi står overfor”.  
 
Der er tale om mange input og det er komplekst, men også  
 
Steen Beck og Birgitte Gotliebs rapport fra elev til student viste, at det kneb med at udvikle en  
selvstændig arbejdsform for de studerende, der skal videre i uddannelsessystemet. Det er et politisk 
ønske at få så kort en vej som muligt gennem uddannelsessystemet for at gøre os så dygtige som 
muligt. Diskussionen blev en politisk diskussion og diskussionen kørte over i noget med 
arbejdsformer og er kørt videre i noget med virtualitet. En anden spændende diskussion om, 
hvordan man organiserer arbejdet på skolen, så den enkelte elev får et større ansvar undervejs i 
forløbet. 
 
 
7.2. Fyns Amt’s syn på efteruddannelsesbehov 
 
I Fyns Amt er der tradition for at nedsætte arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra 
forvaltningen og gymnasiernes ledelser. Dette sker bl.a. for at skabe ejerskab i gymnasieledelserne 
til de beslutninger, der tages i amtet. I forbindelse med forarbejdet op mod reformerne blev der 
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således også nedsat ni arbejdsgrupper med det formål at implementere gymnasie- og hf-reformen 
bedst muligt og sikre realiseringen af målene i amtets vision for gymnasieudvikling.  
 
En af disse arbejdsgrupper havde efter- og videreuddannelse som sit arbejdsområde. I gruppens 
kommissorium hedder det at gruppen skal 

• Afdække behovet for efteruddannelse på Fyn herunder hvilken type/typer efteruddannelse, 
der er behov for og hvornår. 

• Komme med forslag til, hvordan efteruddannelsesbehovet kan finansieres, i den forbindelse 
også den efteruddannelse, der skal finde sted inden reformen træder i kraft. 

• Afdække de eksisterende (og kommende) efteruddannelsesmuligheder og i den forbindelse 
overveje, hvordan man sikrer, at de fynske efteruddannelsebehov tilgodeses. 

• Overveje initiativer og muligheder for ”de reformramte” lærere med problematiske 
fagkombinationer. 

 
Behovet for efteruddannelse blev afdækket ved at gennemgå gymnasiereformen grundigt. Men man 
så også på de trends, der er indenfor undervisningspraksis. Derefter søgte man gennem rektorerne at 
kortlægge de relevante efteruddannelsesaktiviteter, der allerede er foretaget i amtet, således at man 
kunne bygge ovenpå det allerede tillærte. 
 
Teamlæreruddannelsen har været tidligt i gang på Fyn, hvor man havde pilotprojekter, og så har det 
været udbredt. Så det tog arbejdsgruppen som udgangspunkt. Desuden har stort set alle fynske 
gymnasielærere gennemgået Gym-IT. Endelig tog man som udgangspunkt, at alle lærere har de 
egenskaber, der skal til for at undervise i det eksisterende gymnasium. 
 
Arbejdsgruppen opstillede en række kompetence- og omstillingskrav i affødt af reformerne. 

• Fagligt-mellemfagligt samarbejde. Lærerne skal forholde sig til målformuleringer i stedet 
for indholdskrav. Lærerne skal turde og kunne indgå i mellemfagligt samarbejde og endeligt 
er der de helt nye fagsamarbejder. Endelig rummer hf også helt nye aktiviteter som 
introduktionskursus og tutorordning. 

• Organisatoriske- teamsamarbejde-ledelsesdelegering-helhedstænkning. Lærerne skal 
fremover føle sig ansvarlige overfor elevernes samlede uddannelsesforløb. Ens eget fag skal 
tilpasses helheden. 

• Nye undervisningsformer – sikring af progression. Generelt kræves nye 
undervisningsformer, men specielt på hf skal der lægges vægt på det praksis- og 
anvendelsesorienterede aspekt. 

• Evalueringsformer. Her tænkes ikke kun på den afsluttende, men også på den løbende 
evaluering 

 
Efterfølgende kortlagde arbejdsgruppen, hvilke behov for efteruddannelse, der skabes af 
ovennævnte krav. Gruppen fandt nedennævnte behov og understregede, at der også ville være 
behov for forskellige måder at organisere kurserne på. 

• Faglige kurser med nye mål – nye ”fag”. Her tænkes konkret på almen studieforberedelse, 
introduktionsforløb på hf, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb, men også 
på de fag, der ændres markant. Studievejledning/gennemførselsvejledning 

• Kurser i nytænkning af fagforståelsen – fagdidaktik. Fra pensumstyring til målstyring. 
Mellemfaglighed skaber en ny faglighed.  
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• Kurser med nye undervisningsformer og lærerroller. Projektarbejde, teamsamarbejde, 
praksis- og anvendelsesorientering på hf, virtuel pædagogik og IT. 

• Kurser der fokuserer på den enkelte lærers ansvar for helheden. Den klassiske faglærer 
skal her tænke sit fag ind i en ”elev/student-helhed”, med ansvar for hele elevforløbet. 
Samtidig skal lærerne have fokus på skolens udvikling og løbende tilpasse deres 
undervisning i relation hertil. 

• Kurser i nye evalueringsformer. Der skal udvikles nye evalueringsformer, som ud over 
enkeltfaglige kompetencer også fokuserer på de bredere, herunder mellemfaglige, 
kompetencer. 

• Kurser for læreren som organisationsmedarbejder. Teamsamarbejdet skal udvikles, 
herunder at teams påtager sig det uddelegerede ledelsesansvar. 

 
Arbejdsgruppen ønskede at lægge en plan for efteruddannelsen på Fyn, således at alle lærere havde 
fået den nødvendige efteruddannelse, når første hold studenter efter reformen var gennemført. Man 
var enige om, at det helt primære krav var at blive klar til det første halvår. Men gruppen planlagde 
også en fordeling og omfang af de forskellige kursustyper over de kommende tre år. Man 
diskuterede også, at nogle kurser skulle alle lærere igennem, mens man på andre områder kunne 
uddanne en mindre gruppe og derefter forvente en spredning ud i organisationen. Denne 
spredningsproblematik vender vi tilbage til. 
 
Resultatet af gruppens arbejde blev efterfølgende, sammen med andre arbejdsgruppers produkter, 
genstand for et seminar for alle fynske gymnasieledelser. Ønsket var igen at få problematikkerne 
grundigt gennemarbejdet og skabe ejerskab. 
 
Den næste problematik var finansieringen af denne omfattende efteruddannelse. Sædvanligvis 
udmeldes et årligt beløb pr lærer til efteruddannelse på ca. 3500 kr. Alle disse penge blev nu 
målrettet gymnasiereformen. Der ud over udmeldes 1,2 mill. til mastere og ph.d’ere. Man så også 
disse personer som mulige ressourcepersoner i en efteruddannelsesproces. Endelig tydede de 
ovennævnte overvejelser fra arbejdsgruppen på, at der var behov for yderligere tre kursusdage pr 
lærer det første år og fem dage de efterfølgende to år. I forliget om gymnasiereformen var der 
vedtaget et forlig om reduktion af de skriftlige opgaver på 20 %. Det ville give ca 78 mill. i 2004-
penge. De skulle så bruges til efteruddannelse. Problemet var bare, at pengene først ville blive stillet 
til rådighed efterhånden som besparelsen opstod. Derfor forsøgte man at få amtspolitikkerne til at 
fremrykke budgettet. Argumentet var, at der efter tre år mere ville være brug for 
vedligeholdelsesefteruddannelse, og at det derfor kunne være en mulighed at låne nogle af de 
penge, der ellers skulle bruges i fremtiden.  
 
Økonomiudvalget i Fyns Amt bakkede op om ideen, som blev vedtaget af Amtsrådet på et møde d. 
2. august 2004. Midlerne var således på plads, indtil noget kom på tværs: Strukturreformen. Så nu 
er der en ny situation. Amtsrådet har vedtaget hele programmet for efteruddannelsen, og de har 
vedtaget de ekstra 5 dage. De skriver bare, at midlerne ikke kan lånes af fremtiden, men skal findes 
på anden vis. Så forvaltningen er bragt i en vanskelig situation og arbejder energisk på at finde de 
nødvendige midler. 
Som opfølgning på arbejdsgruppens afklaringer, valgte man en følgegruppe, der skal undersøge om 
den efteruddannelse, der bliver på Fyn, så også opfylder de intentioner, der ligger i arbejdsgruppens 
notat. Følgegruppen er en i forvejen eksisterende gruppe, som oprindelig er dannet af de fynske 
rektorer. Det Almenpædagogiske Samarbejdsprojekt ’s idegruppe består af to rektorer, to ledende 
inspektorer og to lærerrepræsentanter. Denne gruppe skal sørge for, at der udbydes de 
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uddannelsestilbud, der skal til for at opfylde de målsætninger, der er i notatet. Men det ligger ikke i 
konceptet, at skolerne tvinges ind i bestemte løsninger. Det er rektors ansvar, at lærerstaben får den 
nødvendige uddannelse. Amtets aktiviteter gør så, at der er både kurser og midler stillet til rådighed. 
 
Amtet medtænker i høj grad Undervisningsministeriets udmeldinger i sine aktiviteter. Dels følges 
de forskellige skrifter, der kommer fra ministeriet. De udviklingstendenser, ministeriet støtter, vil 
amtet også give midler til. Som regel dækker ministeriet nemlig kun en del af udgifterne. På dette 
område er der sket en opblødning fra dengang amterne blev oprettet. Da mente man i højere grad at 
amterne skulle afsætte midler, men ikke gå direkte ind i den pædagogiske udvikling. 
 
 
7.3. Syn på efteruddannelsesbehov på skole 1 
 
Rektor på skole 1 mener, at efteruddannelsen skal have fokus på det nye i reformen, nemlig det 
faglige samarbejde. Almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige 
grundforløb hører med her. Rektor ser samarbejdstænkningen som et udtryk for en ny tænkning, 
både i forhold til indhold, og til samarbejde. Det udgangspunkt betyder, at rektor på skole 1 ser 
efteruddannelse primært som intern organisationsudvikling. Aktørerne må lære at være 
opmærksomme og bevidste på samarbejdets forudsætninger i processerne. Derfor er den 
skolebaserede efteruddannelse forstået som konkret praksis væsentligt. Den forståelse af 
efteruddannelsesaktiviteterne får som konsekvens, at ledelsen skal efteruddannes, så de kan være 
medspillere i den konkrete praksis. Synspunkterne udfoldes nedenfor. 
 
Den nye tænkning 
Rektor ser den store udfordring ved det faglige samarbejde som den nye tænkning, der ligger bag 
samarbejdet. Rektor siger: 
 
”Nyskabelserne kræver en helt anden tænkning, især fordi den tænkning, der skal indarbejdes som 
konsekvens af nyskabelserne, skal præge hele samarbejdet mellem lærerne. Den nye måde at tænke 
på, bliver man nødt til at tage på kursus i - efter min bedste overbevisning – for at forstå det. Ellers 
får vi bare mere gammeldags tværfagligt samarbejde”.  
 
Tænkningen om de klare faglige mål og de kompetencemæssige mål kommer til at kræve mange 
ressourcer. Det er et stort felt.” 
 
Samarbejdstænkning 
Rektor kobler den nye tænkning med kravet om ”samarbejdstænkning i det hele taget”. 
 
 ”Traditionen har været, at man kommer ind med sit fag, ud fra sin egen forståelse, og hvis ens 
egen forståelse ikke passer med de andres forståelser, så arbejder man på et andet niveau… eller 
hvis man ikke bryder sig om kollegaen, så trækker man sig blot, og så kommer der ikke noget 
samarbejde ud af det”. 
 
Rektor konkluderer, at efteruddannelse handler om professionalisering af samarbejde mellem 
lærerne. Lærerne må kunne se, at undervisningen og relationerne mellem personerne hænger 
sammen. I øjeblikket reagerer lærerne uprofessionelt og simpelt i samarbejdsrelationer:  
”Du er dum”. ”Det kan du selv være”.  
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Mange lærere mangler professionalisme i forhold til det at kunne arbejde i en proces, og det 
afspejles i hele skolens samarbejdskultur. Rektor mener, at efteruddannelse i den forbindelse kunne 
være det at få et fremmed og professionelt blik på egen skoles møde- og samarbejdskultur. 
 
Efteruddannelse som procesanalyse 
Perspektivet kunne da være: ”Hvad sætter vi i gang af udvikling på skolen på baggrund af det her. 
(det her = resultaterne af kulturanalysen). Det tror jeg ville være at gøre reformen en lige så stor 
tjeneste, som at sende folk på kursus i al verdens ting. Det er jeg overbevist om”. 
 
Rektor pointerer, at skolen er på trin to i processen, forstået på den måde, at skolen i flere år har 
arbejdet systematisk med teamsamarbejde, men det betyder ikke, at samarbejdet ikke kunne 
optimeres”. En af forhindringerne i forhold til at nå reformens mål er, at lærerne ikke kan 
samarbejde”.  
 
Reformens hindringer 
Den faglige tradition er en af årsagerne til den manglende relationskompetence.  
Selv om den gode vilje er til stede, kan det være vanskeligt at fokusere på samarbejdets kerne. 
Lærerne føler ikke selv, at de har behov for efteruddannelse i samarbejde, for det kan de godt. 
Men samtidig kan mange lærere også tænke Det er jo faget, og jeg kender faget, det kan ikke 
diskuteres med andre. Rektor stiller modspørgsmålet. Hvordan kan faget så diskuteres med eleven? 
Kunne jeg ikke være en begavet elev? …Gymnasiekulturen er angstpræget.  
 
Rektor mener at årsagen skal findes i den generelle socialisering i samfundet, som de fleste lærerne 
har været del i: 
” I universitetstiden kunne vi passe os selv, gå hjem, hvis professoren ikke passede os. I 
skoleformen fortsættes traditionen…, men med reformen bliver det anderledes, og rektor bliver 
nærværende og tilstedeværende. Rektor sættes i centrum for pædagogisk ledelse i reformen.” 
 
  
Ledelse og konflikt 
Rektor betoner nogle af hverdagens modsætninger. Lærerne mener, at vi kan godt samarbejde. Men 
spørger samtidigt med, ”hvad når vi kommer i konflikt?” Vi vil ikke have en teamleder…det skal 
bare sådan gå”. Skal der være ledelse, skal det være med kasket og 17 timer oveni. ”Så opgaven 
kan holdes på afstand” Der ligger en kæmpe ledelsesopgave i reformtiden, mener rektor.  
 
 
Efteruddannelsesbehov 
Rektor har vurderet, at det ikke var tiden at spørge lærerne om, hvad de selv synes de har behov for. 
Lærerne nævner selv behov for faglig efteruddannelse, men rektor mener, at lærerne kan deres fag, 
så derfor har de ikke behov for faglige kurser de næste par år. Det betyder ikke, at faglige kurser på 
lang sigt er dømt ude. Især skal man passe på de unge kolleger. Rektor siger: 
 
Topprioriteringerne er efteruddannelse i den nye tænkning, samarbejdsrelationerne og it. It skal 
opprioriteres, fordi eleverne skal lære det, og det er en kontinuerlig proces, men også lærerne skal 
bruge det i samarbejdsrelationerne. Man skal kunne værktøjerne, kunne reflektere over, hvad det 
kan bruges til. Og det er ikke så nemt, man inspireres ikke af en mail, men af en samtale. Men man 
må tage ansvaret for at lære noget nyt. 
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Rektor taler om, at IT er et medium for en grundlæggende og styrende skoleværdi, åbenhed. 
I den forbindelse skal konferencerne tjene som informationsredskab i lærernes samarbejde, mens 
skolens hjemmeside skal fungere som åbning mod verden. Der er derfor procedurer for, hvornår 
forløb flyttes fra de lukkede konferencesystemer til hjemmesiden. 
 
Åbenheden kan tjene som vidensdeling og dermed som løbende efteruddannelse 
Rektor mener, at forløb, rapporter og andet, der åbent gøres tilgængelige for eksempel på 
hjemmesiden, rent faktisk anvendes. ”Hvorfor skrive til DIGs kælder, spørger nogen…men 
sandheden er bare, at det er langt mere kompliceret. Folk kommer og spørger efter DIGs rapporter 
mv. Og man finder i nattens muld og mørke de dygtige læreres ting.”.  
 
Vi har arbejdet med organiserede møder, hvor man har fortalt hinanden om, hvad man laver. Det 
er en del af professionaliseringen, og det er blevet legitimt at fortælle hinanden om, hvad man 
laver”. 
 
 
Styring af styringen – den interne efteruddannelsesstrategi 
Den brede forankring, skolen arbejder og lærer 
 
Alle kolleger skal med i mindst 3 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper er nedsat, alle skal vælge noget, 
ledelsen sætter grupperne. De, der ikke er i arbejdsgrupper, er i sparringsgrupper.  
Rammerne har ikke været til debat. 
 
”I fremtiden skal den skolebaserede efteruddannelse som konkret arbejdstid til lærerne prioriteres 
set i forhold til konkrete forløb. Derved kan man udvikle en fælles forståelse og fælles sprog. Vi er 
nødt til i praksis at samarbejde. Hvordan skal de overordnede kompetencer formidles, så de giver 
mening for læreren?”  
 
Rektor mener, at man skal finde de rette balancer. Den praksis, man udvikler internt, kan medføre 
en selvforståelse, der ikke udfordres. Derfor er det fint med kurser ud af huset ind imellem.  
 
Den fælles referenceramme skal udvikles, men naboskolens virkelighed kan udfordre egen 
forståelse.  
 
 
Hvordan kan en ledelse få en proces til at fungere? 
”Der skal være rammer og strukturer, men gymnasielærere er for dygtige til bare at falde ind i det. 
Vi må arbejde med kulturen. Kan man ikke arbejde med kulturen ved at arbejde med strukturen, 
spørger nogen? Nej. Det er ikke nok at arbejde med strukturen, selvom det kan åbne for processen.  
Vi har lavet rammer. Og vi har fulgt op med mus-samtaler, teamsamtaler. Ledelsen skal lære ligeså 
meget som lærerne i processen. Hvis ledelsen ingen ideer har til, hvad teamarbejdet går ud på, så 
må ledelsen blive bedre…Ledelsen må via samtale bringe teamene videre. Det er krævende og det 
går ikke altid godt. Det er menneskeligt at begå fejl. Men vi (ledelsen) må arbejde med det”.   
 
Rektoren prioriterer den strategiske og pædagogiske ledelse. 
”Man skal kunne tænke organisatorisk, politisk og pædagogisk samtidigt. Man skal som leder have 
en vision, og man skal ville det. Faren er, at man kan blive religiøs af det, så man ikke kan se den 
relevante kritik.” 
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Rektor afslutter med et par bemærkninger om lederjobbets mangfoldige aspekter. Den strategiske 
og pædagogiske ledelse er et hårdt, dynamisk, men sjovt felt. Det er bare ærgerligt, at 
strukturreformen kommer oveni, for den kræver også ledelsesressourcer. En ledelses ressourcer er 
naturligvis ikke ubegrænsede.  
 
 
7.4. Syn på efteruddannelsesbehov på skole 2 
 
Rektor mener, at den store udfordring i gymnasiereformen ligger i den øgede fokus på 
tværfaglighed, projektarbejde og i et vist omfang nye undervisningsformer som virtuel 
undervisning, hvor eleven selv arbejder med støtte fra læreren. Ligeledes nævnes lærernes ansvar 
for, at der sker en progression gennem den enkelte elevs samlede forløb. Endelig stiller reformen 
nye og øgede krav til evaluering. 
  
Rektor konkluderer, at de nævnte nye krav i reformen må betyde, at efteruddannelsen lige nu og i 
de første år efter reformen må være meget didaktisk præget. 
”Altså, hvis vi skal prioritere efteruddannelsesaktiviteter, så er det ikke lærerens fag-faglighed, der 
står først for, men derimod altså det tværfaglige aspekt, samarbejdsaspektet , hvordan arbejder 
man sammen i gruppen i det lærerteam, som skal arbejde med et bestemt forløb”. 
Rektor nævner også de nye elementer almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og 
naturvidenskabeligt grundforløb som områder, der skal arbejdes med. 
 
Øget kursusaktivitet 
Kursusaktiviteten dette skoleår er betydeligt over aktiviteten i et normalt år. Men ledelsen har ikke 
lagt en overordnet strategi for efteruddannelse af gruppen af lærere. Kursustilbuddene er blevet 
drøftet hen ad vejen, efterhånden som de er dukket op. Under Pædagogisk Råd har der været nedsat 
en lang række reformforberedende grupper, der har lavet et omfattende arbejde. En gruppe 
arbejdede med almen studieforberedelse, andre med almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt 
grundforløb og teamorganisering. I de grupper har man blandt andet drøftet hvilke kurser, lærerne 
skal på, men også hvordan man i øvrigt vil organisere sig på skolen. Ledelsen har sørget for, at 
gruppestørrelserne var passende.  
”Vi har også prøvet at lægge vægt på, at alle lærerne i et eller andet omfang, skulle have mulighed 
for at være med i én gruppe, sådan at...udbrede ejerskabet til alt det nye, der skal ske” 
 
Der har i år været brugt tre gange så mange midler til efteruddannelse som på et almindeligt år. I høj 
grad har den enkelte lærer kunnet sammensætte sit eget efteruddannelsesprogram. Ledelsen har 
ladet de fleste lærere komme på de kurser, den enkelte har ønsket.  
”Og vi har her på skolen en mangeårig tradition for i meget høj grad, at lade det være lærerens 
eget initiativ, der styrer det. Så der i den indledende fase, hvis en lærer kom og sagde, ”Det der 
kursus i almen sprogforståelse, det kunne jeg godt tænke mig at tage med på”, så har vi sagt, ”Fint 
nok, gør det”. 
 
Skolen har også haft 17 deltagere på teamkursus, som var arrangeret af DIG og bestilt af det 
pædagogiske samarbejde, hvor rektorerne har en vis indflydelse. Hvis enkelte lærere ikke har 
opdaget et kursus, der ellers kunne være relevant, har ledelsen skubbet lidt på. Har ledelsen set, at 
en lærer har været ved at få lidt for meget af den samlede kage, har ledelsen opfordret til mådehold.  
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Vi har styret det lidt. Men det har ikke været sådan, at vi i ledelsen har siddet og fulgt meget 
grundigt med i, hvad hver enkelt lærer har deltaget i. Vi har prøvet at lade mangfoldigheden 
blomstrer… 
 
Mangfoldigheden er en kvalitet 
Rektor understreger, at fordelen er mangfoldigheden. Det at mange lærere får forskellige input er en 
kvalitet. Nogle lærere har taget impulser fra kurser med til gruppemøder på skolen. Andre har taget 
ideer fra gruppearbejdet på skolen og brugt i besvarelsen af opgaver på et kursus. Og det er den 
udveksling af en mangfoldighed af ideer og synspunkter rektor har oplevet som en kæmpe fordel. 
Det er rektors umiddelbare indtryk, at lærerne står godt og bredt rustet til at påtage sig de nye 
opgaver. Og lærerne har lysten til at komme i gang. 
 
Nye udfordringer 
Omkring de nye forløb i grundforløbet og almen studieforberedelse mener rektor, at der er to 
udfordringer. 
”Den ene udfordring, det er den trivielle side af det, det er den med at planlægge i fællesskab, det 
med overhovedet at tænke i de baner. Vi er tre om at snakke om, hvordan vi får det her 
undervisningsforløb til at give mening for eleverne…Hvor lang tid skal vi bruge og hvor skal det 
placeres henne i forløbet. Vi er jo langt inde i… at lave en helt anden måde at bruge skemaet på… 
 …Den anden udfordring, den består i, at hvor man tidligere kunne have det godt som lærer, hvis 
man mente, at man sådan nogenlunde rimeligt beherskede sine egne fag, så er det ikke nok mere. 
Man er nødt til nu at indstille sig på at udvide hele sit sanseapparat, hele sin modtagelighed, sin 
viden og interesse til også at omfatte nogle fag, man arbejder sammen med. Hvad kan de tilbyde, og 
hvad kan jeg med mit fag tilbyde i det konkrete samarbejde…” 
 
Vidensdeling 
Man er lidt i gang med at arbejde med vidensdeling. En gruppe har på et PR-møde fremlagt et 
konkret bud på AS-forløbet i grundforløbet. Det er dog ikke tanken, at AS skal være ens på de 
forskellige grundforløb, men skabelonen skal være ens. Så ideerne fra PR-mødet er et tilbud til de 
lærere, der skal have en klasse sammen. Det er vidensdeling af den type, skolen vil satse på. Men 
lærerne skal også lægge deres forløb ud på intranettet. Rektor mener, at efter indførelsen af intranet 
og Fronter, er det blevet mere almindeligt for lærerne at offentliggøre undervisningsmidler, og det 
er et område skolen arbejder med. 
”Men det er jo ikke sådan, at vi er dygtige til det endnu… Og der er stadigvæk sådan lidt 
berøringsangst…Man kan sige, at hele den her øvelse, som vi er i gang med nu, bidrager til at 
nedbryde nogle af alle de der tabuforestillinger. Man må gerne vise, hvad man laver…Vi har for 10 
år siden startet med åben-dør projekter og så videre, så det er kommet over lang tid…Så jeg tror, 
vidensdelingtanken den er langt fremme allerede nu.” 
  
Rektor understreger, at al nytænkning tager tid, og der selvfølgelig er en forsigtighed hos lærerne, 
med hensyn til, hvad kan de magte i første omgang. Ledelsen vil inspirere lærerne til at lægge mest 
muligt frem, men man har ikke tænkt at lave en styret strategi på det område. Lærerne skal have lov 
til at køre på forskelligt niveau, som passer til den enkelte. 
 
Uddelegering af ledelse 
I Pædagogisk Råd har man diskuteret indholdet i teamarbejdet. Hvornår er det koordinering og 
hvornår er det ledelse? 
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”Vi er traditionelt hos os en meget lidt hierarkisk opbygget struktur, og vi har ikke de der 
afdelingsledertanker. Det viste sig også på mødet, at bare tanken om, at man udnævnte en 
teamkoordinator med en eller anden form for særlige beføjelser i forhold til resten, uden at det var 
ledelse, så var det alligevel en anstødssten, at der skulle være én koordinator.” 

 
Rektor forventer, at der vil blive udnævnt en række uddannelsesledere, måske en for hver 
studieretning. De skal være en slags inspektorer, der skal sørge for, at det team, de er knyttet til, rent 
faktisk løser sine opgaver, så tingene ikke går i stå. Uddannelseslederen skal også holde øje med, 
hvilke efteruddannelsesbehov, der er i teamet. 
 
Indtil nu har skolen haft en politik om at udskifte inspektorerne efter højst to 3-års perioder. Men 
det er man ved at gå væk fra. Tanken er nu, at inspektorerne skal have en større del af det 
pædagogiske arbejde og en mindre del rent praktisk administrative arbejde. Der vil blive skubbet 
noget andre steder hen (til sekretærerne, lærerne).  
 
Året har budt på flere kursustyper, og rektor mener ikke, at én model er bedre end andre. 
Skolebaserede kurser har en fordel, idet der er et element af internt møde samtidigt. Men ellers er 
det i høj grad afgørende, at underviserne på et kursus er gode. Så er form og indhold mindre 
væsentligt. Men efteruddannelsesperspektivet er kolossalt vigtigt. Rektor frygter, at de bevilgende 
myndigheder ikke er tilstrækkeligt bevidste om det. Efteruddannelsesaktiviteten skal finansieres ved  
besparelse i rettereduktionen, men den besparelse viser sig jo først senere. 
 
 
8. Aktørernes syn på efteruddannelsesbehov set i analysefigurens perspektiv. 
 
Efter i det foregående afsnit at have præsenteret synspunkterne hos de fire aktører, vi har 
interviewet, vil vi nu undersøge disses vidensopfattelse og deres organisationsteoretiske perspektiv 
set i lyset af vores model for forandringsledelse, som vi præsenterede i afsnit 3.2. 
 
 
8.1. Undervisningsministeriet. 
 
I lovteksten stilles direkte krav om, at lærerne efter gymnasiereformens ikrafttræden skal 
samarbejde31. I grundforløbet skal lærerne lave forløb i almen sprogforståelse og 
naturvidenskabeligt grundforløb, og i hele gymnasieforløbet skal der arbejdes med almen 
studieforberedelse. Med disse krav er ministeriet med til at åbne muligheden for forandring og 
udvikling. Samtidigt tænker ministeriet gennemgående i helheder. Den enkelte elev skal opleve 
gymnasieforløbet som en helhed. Lærerne kan ikke udelukkende koncentrere sig om deres eget fag i 
forhold til eleverne, men skal opfatte sig selv som organisationsmedarbejdere med ansvar for 
helheden. Der skal over de tre gymnasieår ske en progression, så det unge menneske udvikles fra 
elev til student. Ministeriet ser de fire ungdomsuddannelser som en helhed32. Eleverne får i en vis 
udstrækning mulighed for at flytte rundt mellem de fire uddannelser. Helhed i forhold til andre 
interessenter. Gymnasium og folkeskole, gymnasium og universitet. 

                                                 
31 Lov om uddannelsen til studentereksamen  § 10 og § 11 
32 Lov om uddannelsen til studentereksamen  §1: Uddannelsen til studentereksamen (stx), (det almene gymnasium) 
indgår sammen med uddannelserne til højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk 
eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for 
videregående uddannelse. 
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Set i relation til figur 2 skaber ministeriet med det overordnede helhedssyn ændringer i strukturen. 
Det betyder en vandret forskydning mod højre. Strukturen ændres, så der åbnes muligheder for 
forandring og udvikling. Med en rationel tankegang vil man også mene, at de strukturelle ændringer 
er tilstrækkelige for forandring. Men som tidligere nævnt, mener vi, at for at der kan ske udvikling, 
er det også nødvendigt, at aktørerne er åbne for forandring. Vi mener, at såfremt nogle lærere ikke 
er interesserede i at samarbejde med andre lærere, kan disse formelt set opfylde lovtekstens ord, 
uden at de reelt opfylder de intentioner, der ligger bag lovteksten. For helt at kunne forklare, hvad vi 
mener med dette, vil vi undersøge, hvilket videnssyn, vi mener, ministeriet giver udtryk for. 
 
I interviewet med ministeriets repræsentant fremhæves det styrkede samspil mellem fagene, en ny 
type faglighed, hvor man kræver en anden form for tilgang. Elementerne har afsæt et andet sted, 
end det er tilfældet i valgfagsgymnasiet, som vi har i dag. Fagenes udviklingsområder ses som 
værende på kanterne af fagene. Kombineret med ministeriets førnævnte udprægede 
helhedstankegang, mener vi, at dette er et udtryk for, at ministeriet ønsker at fremme arbejdet med 
den systemiske viden. Flere fag skal gå sammen og ved kreativt arbejde skabes ny viden på 
kanterne af fagene. En viden der rummer mere end summen af de faktuelle vidensdele, fagene hver 
for sig repræsenterer. Ministeriet tolker her det vidensbaserede samfunds behov for innovation ind i 
gymnasieskolens dagligdag. Således ønsker ministeriet, at skolen skal være udviklende og dermed 
ikke udelukkende traditions- og kulturopretholdende. 
 
Lad os betragte et konkret eksempel på et muligt emne for almen studieforberedelse. Fagene 
biologi, dansk og idræt går sammen om emnet Sundhed og livsstil. Lærerne aftaler indledningsvis 
forløbets omfang til 30 timer og fordeler 10 timer til hvert fag. De tre lærere planlægger herefter 
deres fags bidrag til emnet, som eleverne skal arbejde med i deres timer. Biologilæreren finder 
materiale om kost og fedme. Dansklæreren finder forskellige reklamer, der rummer dette aspekt. Og 
endelig planlægger idrætslæreren et løbeforløb med en konditionstest. Selvom de tre fag arbejder 
med disse tæt relaterede delemner indenfor et afgrænset tidsrum, og selvom lærerne måske vælger 
gruppearbejde, som en del af arbejdsformen, så vil dette arbejde primært være et arbejde med 
faktuel viden og situativ viden. Lærerne har ikke vovet sig for langt væk fra de tidligere velkendte 
arbejdsformer eller mønstre for tænkning og er måske endda veltilfredse med, at eleverne efter 
forløbet har fået øgede kvalifikationer og kompetencer i netop deres fag. 
 
Ligesom Qvortrup, mener vi bestemt, at eleverne skal arbejde med at øge deres kvalifikationer og 
kompetencer. Men skal lovens intentioner følges, mener vi, at eleverne også skal arbejde med den 
systemiske viden. For at det kan lykkes, må lærerne selv arbejde kreativt. Set i relation til figur 2 
skal lærerne skubbes lodret mod øget vilje til forandring. Er der så indikationer på, at 
undervisningsministeriet handler, så denne lodrette forskydning fremmes? Det mener vi, at der er. 
Af vores interview fremgår, at ministeriet over årene har ændret politik vedrørende tildeling af 
økonomiske midler til efteruddannelse og forsøgsvirksomhed. Hvor det tidligere for eksempel var 
tilstrækkeligt for tildeling af midler at lave forsøg med eksamen i en enkelt klasse, bevægede 
ministeriet sig med Udviklingsprogrammet over i krav om helskoleforsøg, hvor der også blev 
fokuseret på ledelsens rolle. Stadig var skolerne dog som øer i forhold til hinanden, hvor erfaringer 
ofte havde ringe kår for spredning. I forbindelse med direkte efteruddannelsesvirksomhed kunne de 
faglige foreninger tidligere få midler til at afholde kurser. Op mod reformen har ministeriet fremlagt 
andre krav for tildeling af midler, nemlig den såkaldte konsortiemodel, som er beskrevet i afsnit 7.1. 
Økonomiske midler bruges altså fra ministeriets side som gulerod til at skubbe en del lærere mod 
vilje til forandring, det vil sige lodret opad i figur 2. 
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Undersøgelsen viser altså, at ministeriet i forhold til figur 2 har arbejdet på at skabe en forskydning 
såvel vandret mod højre som lodret opad. Sagt på en anden måde, har ministeriet forsøgt at skubbe i 
positiv retning på den skrå Dynamiklinie. 
 
 
8.2. Fyns Amt. 
 
Som refereret i afsnit 7.2 nedsatte Fyns Amt arbejdsgrupper, der skulle afdække intentionerne og 
dermed kravene i lovteksten. Ud af dette arbejdede groede et overblik over, hvilke områder, der 
skulle gøres til genstand for efteruddannelse af de fynske gymnasielærere. Amtet søgte således 
bevidst gennem dette arbejde, at give gymnasiernes ledelser ejerskab til reformen og 
efteruddannelsesplanerne. Set i relation til figur 2 søgte amtet at skubbe ledelserne lodret opad. Af 
samme grund havde amtet også gerne set repræsentanter for lærerne indgå i dette arbejde. 
 
Arbejdet i de forberedende arbejdsgrupper kan også ses som en ændring i strukturen, som en åbning 
mod forandring. I og med at efteruddannelsesbehovene blev kortlagt og systematiseret, og at Det 
Almenpædagogiske Samarbejdsprojekt ’s idegruppe forsøgte at skaffe kurser, der stemte overens 
med de opstillede ønsker, så blev det lettere at få iværksat efteruddannelse ude på den enkelte skole. 
På figur 2 svarer det til en strukturændring, der åbner for udvikling, altså en vandret forskydning 
mod højre. 
En anden aktivitet i Fyns Amt, der peger i samme retning, og som fremgår af det refererende afsnit 
7.2, er forsøgene på at fremrykke de økonomiske midler til efteruddannelse. Oprindelig ville de 
først være til rådighed, når besparelsen i rettearbejde opstår. Som det også fremgår af referatet 
lykkedes denne fremskydning i første omgang, for dernæst at blive kompliceret af 
Strukturreformen.  
 
Analysen peger altså på, at Fyns Amt, ligesom undervisningsministeriet, arbejder i positiv retning 
på Dynamiklinien. 
 
I afdækningen af behovene for efteruddannelse er der helt klart fokus på de nye forløb, hvor flere 
fag skal samarbejde. Amtet er også opmærksom på, at der skal sættes fokus på mellemfagligheden 
og at dette er en af de store ”identitets”-omlæringer for lærerne33. Denne opmærksomhed og det at 
ordet ”omlæring” benyttes, antyder en opmærksomhed på noget 3. ordens læring, på en 
opmærksomhed på 3. ordens viden, systemisk viden, uden at ordene benyttes direkte. Men det 
fremgår ikke, hvordan man skal arbejde med dette område. Dette område er dog det eneste, hvor 
arbejdsgruppen anbefaler, at alle fynske gymnasielærere skal efteruddannes direkte. Ved samtlige 
øvrige efteruddannelsesområder overvejes, om der ikke vil ske en vis spredning34. Hvordan denne 
spredning kan foregå, og hvordan den kan fremmes har man ikke konkrete svar på.  
 
Set fra vores perspektiv ville en anden opdeling af efteruddannelsesbehovene være aktuel. 
De nye ”fag”, som består af flere fags samarbejde, vil kræve arbejde med systemisk viden, det vil 
sige kreativitet. Her skal lærerne skabe helt nye mønstre for deres viden. Derimod vil en ændring af 
det faglige indhold, som det for eksempel sker i geografi, kræve, at allerede kendte mønstre blot 
skal udbygges. Det vil være et arbejde med kvalifikationer og kompetencer. 
 

                                                 
33 Notatet ”Efteruddannelse på Fyn i forbindelse med gymnasie- og hf-reformen” 
34 Som foranstående note. 
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Men vi mener, at det er vigtigt, at man gør sig overvejelser omkring, hvordan den ønskede 
spredning kan foregå. Egentlig er vidensdeling i ordets direkte betydning en umulig aktivitet set i 
vores perspektiv. Viden er ikke en essens, som man har en vis mængde af og som man kan aflevere 
en del af til en anden. Men viden skabt af én gruppe af personer kan være inspiration, en 
iagttagelsesposition som en anden gruppe af personer kan tage med ind som en iagttagelsesposition 
blandt flere ved indledningen af deres arbejdsproces. Men det vil altid kræve, at den sidstnævnte 
gruppe selv må have deres kommunikationsproces for at det vil skabe mening hos dem. Ledelsens 
rolle i denne type vidensdeling må være at skabe de nødvendige rammer, samt at yde coaching til 
gruppernes arbejdsproces. 
 
 
8.3. Skole 1. 
 
Rektor for skole 1 udtrykker i interviewet, at efteruddannelsen skal have fokus på det nye i 
reformen, det faglige samarbejde, almenstudieforberedelse, almen sprogforståelse og 
naturvidenskabelig grundforløb. Rektor fremhæver, at nyskabelserne kræver en helt anden 
tænkning, især fordi den tænkning, som skal indarbejdes som konsekvens af nyskabelserne, skal 
præge hele samarbejdet mellem lærerne. Og hvis ikke det læres på kurser, bliver samarbejdet bare 
det velkendte tværfaglige samarbejde. I denne skelnen mener vi, at det kommer til udtryk, at rektor 
skelner mellem tidligere tværfaglige samarbejder, hvor eleverne arbejder på at øge deres 
kvalifikationer og kompetencer, og så de med reformen krævede samarbejder, der ud over faktuel 
viden og situativ viden, skal give eleverne noget mere:  systemisk viden.  
 
Rektor er altså opmærksom på, at der med reformen skabes strukturelle ændringer, der kan fremme 
en udvikling. Men han giver samtidigt udtryk for, at alle lærere ikke er klar til denne udvikling. 
Rektor mener, at lærerne mangler professionalisme i forhold til det at arbejde i en proces, ligesom 
lærernes mødekultur ikke er hensigtsmæssig. Set i relation til figur 2 mener rektor altså, at der er 
behov for, at lærerne skubbes opad mod større vilje til forandring. Rektor mener, at der skal en 
kulturændring til. Allerede fra studiet på universitetet er lærerne vænnet til at passe sig selv. Hvis 
ikke forelæsningen er, som man ønsker, går man bare hjem. Hvis man som gymnasielærer ikke vil 
gøre det, som de fjerne chefer i ministeriet beder om, så lader man bare være. Men med reformen 
sættes rektor i centrum for pædagogisk ledelse. Ledelse bliver nødvendig og ledelsen bliver synlig. 
Rektor for skole 1 foreslår, at man får en udefra kommende konsulent til at afdække skolens kultur. 
Derefter må man vælge en strategi for, hvordan man kommer videre i forhold til reformens krav.  
 
Rektor uddyber de mulige problemer, der kan være hindringer for det kommende samarbejde. 
Traditionen har været, at hver lærer kommer med sit eget fag. Hvis ens egen forståelse ikke passer 
med de andres forståelse, eller hvis man ikke bryder sig om kollegaen, så trækker man sig blot, og 
så kommer der ikke noget samarbejde ud af det. Det vil sige lærerne har ikke været tilstrækkeligt 
opmærksomme på, Erkendelsens trekant, som vi diskuterede i afsnit 3. De har ikke været 
tilstrækkeligt opmærksomme på, at når man samles i en gruppe og skal påbegynde et samarbejde, 
skal man være bevidst om, at gruppens medlemmer kan have forskellige iagttagelsespositioner. 
Manglende bevidsthed herom, giver manglende forståelse for hinanden og dermed nedsat chance 
for udbytte af samarbejdet. Ifølge disse udtalelser, mener rektor for skole 1, at en stor del af lærerne 
befinder sig i området med lille vilje til forandring eller måske ligefrem modvilje. Rektor er altså 
opmærksom på, at der her kan være en hindring i forhold til udvikling, ligesom han udtrykker vilje 
til som ledelse aktivt at fremme en opadgående bevægelse i figur 2. Men han er også klar over og 
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har tidligere erfaret, at mange lærere udviser modstand over for ledelse, idet de finder ledelse 
overflødig og unødvendig. 
 
Som ovenfor nævnt, er rektor bevidst om, at der i de nye samarbejder skal arbejdes med en ny 
tænkning, der skal arbejdes kreativt. Han siger også, at lærerne gerne vil på kursus i almen 
studieforberedelse, men at de også efterspørger faglig efteruddannelse. Vi mener altså at kunne 
spore, at lærernes vidensbegreb især rummer kvalifikationer og kompetencer, hvor rektors desuden 
rummer systemisk viden. Som nævnt flere gange tidligere, kan den ene form efter vores opfattelse 
dog ikke undvære de andre. Rektor er også opmærksom på dette, og tænker på de yngre lærere, der 
kommer med en kortere sidefagsuddannelse i deres ene fag. Her mener rektor, at faglige kurser med 
opgradering af faktuel og situativ viden, stadig vil være nødvendig. 
 
I interviewet med rektor for skole 1 drøftes også vidensdeling. Rektor diskuterer forskellige former 
for elektronisk vidensdeling. Han finder, at elektroniske konferencer ikke er optimale, hvis ikke alle 
har adgang dertil. Mere optimalt vil det være at lægge alt materiale tilgængeligt for alle på skolens 
hjemmeside. Men overordnet finder han samtalen mellem mennesker bedre egnet til vidensdeling 
end alle elektroniske former. Derfor har rektor allerede gennem en årrække arbejdet med 
organiserede møder i de eksisterende lærerteams, hvor lærerne skulle fortælle hinanden, hvad de 
havde lavet. På trods af lærernes modvilje, mener rektor, at dette også fremover er en velegnet 
metode til vidensdeling, og det vil være med til at professionalisere lærerne og samarbejdet mellem 
dem. Gruppesamtalerne med erfaringsudveksling kan også ses som en del af en 
meningsdannelsesproces. Som nævnt i afsnit 4.1 bør ledelsen være opmærksom på, at lærerne skal 
kunne se en mening med alle de nye tiltag, kunne se hvilke muligheder, de åbner for og endelig 
have modet til at afprøve det hele. Vi mener, at gruppesamtaler, som har været afprøvet på skole 1, 
netop kan få lærerne til at se nogle muligheder, når de hører kollegerne fortælle om afprøvede 
projekter. Rektor er altså også opmærksom på forskellen fortolkning og meningsskabelse. Set i 
relation til figur 2 har rektor med disse samtaler altså allerede arbejdet på at presse hele lærerstaben 
mod forandring. Det er både en strukturel ændring, og kan med tiden øge lærernes forandringsvilje.  
 
I skoleåret op mod reformen har lærerne deltaget i arbejdsgrupper og/eller sparringsgrupper til 
disse. Også dette arbejde er led i en meningsskabende proces. 
 
Rektor på skole 1 arbejder systematisk i den positive retning af Dynamiklinien. 
 
 
8.4. Skole 2 
 
Rektor på skole 2 fremhæver de nye forløb, der kræver lærersamarbejde, som fokusområder for 
efteruddannelsen af lærerne. Det er ikke lærernes fag-faglighed, men derimod samarbejdsaspektet, 
der står først for, mener han. Rektor nævner også de øgede krav vedrørende progression og 
evaluering, som områder efteruddannelsen bør rumme. Kursusaktiviteten dette skoleår har været 
langt højere end på et normalt år. Men rektor understreger, at det i høj grad har været op til den 
enkelte lærer, at tage stilling til hvilke kurser man kunne tænke sig, efterhånden som 
kursustilbuddene er dukket op. Ledelsen har ikke lagt en overordnet strategi for efteruddannelsen på 
skole 2. Enkelte gange har ledelsen valgt at give opfordringer til kolleger om at deltage i et konkret 
kursus, men ellers har frivillighedens princip været det dominerende. 
 



 - 50 - 

Flere gange i løbet af samtalen med rektor for skole 2 fremhæver han, at det er mangfoldigheden, 
han ser som den store fordel. Han mener, at lærerne på skole 2 står godt rustet til at gå i gang, og de 
er også interesserede i det. Set i relation til figur 2, så ser rektor de nye strukturelle ændringer om 
samarbejde, progression og evaluering som befordrende for, at en forandring vil finde sted. 
Reformen åbner mulighed for forandring, det vil sige en vandret forskydning mod højre. Lærernes 
placering på den lodrette søjle beskæftiger rektor sig ikke meget med. Enkelte ligger lidt nede i 
modvillighedens dyb, og de får så et blidt puf opad. Men ellers nævner rektor ikke lærernes vilje til 
forandring som et område, der skal arbejdes med. Han opfatter lærerne som professionelle, 
selvudviklende og selvledende. Strategien i forhold til efteruddannelse er af administrativ og 
finansiel art. Vi mener, han giver udtryk for en rationel strukturorienteret tankegang. Rammerne 
ændres, og så forventer han, at lærerne automatisk indretter sig derefter.  
 
Med hensyn til vidensopfattelsen giver rektor for skole 2 udtryk for, at der nu skal arbejdes med 
noget mere end tidligere. Han siger, at man som lærer skal indstille sig på at udvide hele sit 
sanseapparat, sin viden og sin interesse til også at omfatte nogle fag, man arbejder sammen med. Vi 
tolker dette, som en udvidelse af arbejdet med kvalifikationer og kompetencer, og mener, at det 
godt kan opfattes som et arbejde med kreativitet.  
 
Ligesom lærerne i høj grad selv har styret, hvilke efteruddannelseskurser, de ønskede at komme på, 
er det også frivilligheden, der er et nøgleord i skolens arbejde med vidensdeling. En gruppe lærere 
fremlagde ideer vedrørende almen studieforberedelse på et PR-møde. De øvrige lærere skulle blot 
se det som inspiration, som et tilbud. Rektor finder, at indførelsen af skolens intranet og Fronter har 
betydet, at lærerne i højere grad offentliggør deres undervisningsmidler. Igen ser han altså en 
strukturel ændring som en kilde til forandring, og vel at mærke som en tilstrækkelig kilde over tid. 
Ledelsen vil inspirere lærerne til at lægge deres materiale ud, men ledelsen vil ikke lave en 
strategisk styring af processen. Argumentet er, at lærerne skal have lov til at køre på forskelligt 
niveau, som passer til den enkelte. I relation til figur 2 betyder det, at rektor er opmærksom på, at 
lærerne ikke alle er placeret på samme sted på den lodrette søjle. De har forskellig zone for 
nærmeste udvikling. Men han siger altså samtidigt, at det ikke er ledelsens opgave, at forsøge at 
skubbe lærergruppen lodret opad. 
 
Lærerne har haft mulighed for at deltage i reformforberedende grupper. Ledelsen har ønsket at 
sikre, at alle fik mulighed for at komme med i en gruppe, og rektor nævner, at ledelsen på denne vis 
ønskede at udbrede ejerskabet til reformen. Ledelsen arbejder altså her på, at skabe mening for 
lærerne og håber, at de gennem gruppearbejdet opdager nogle muligheder, som de får lyst til at 
afprøve. 
 
 
9. Aktørernes opfattelser og strategier diskuteres ud fra figuren  
 
I dette afsnit vil vi sammenholde og diskutere de undersøgelsesresultater, vi opnåede i foregående 
afsnit. Vi vil primært sammenligne handlinger og holdninger på de to skoler, da vi netop i vores 
problemstilling interesserer os for, hvordan ledelsen kan iværksætte efteruddannelse af lærerne, 
således at lærerne med deres viden kan løfte reformens udfordringer. 
 
Der ses både ligheder og forskelle, når man sammenligner de to skolers aktiviteter. Begge rektorer 
er i høj grad opmærksom på, at der i de nye krævede lærersamarbejder ligger store udfordringer. De 
to rektorer er også enige om, at lærerne, for at opfylde lovtekstens krav, bør arbejde sammen på en 
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måde, der afviger fra tidligere tværfaglige samarbejder. Men hvor rektor på skole 2 rationelt slutter, 
at den strukturelle ændring sammen med lærernes individuelt valgte efteruddannnelseskurser i sig 
selv vil medføre ændrede arbejdsformer hos lærerne, mener rektor på skole 1, at det kræver en 
strategisk planlagt indsats fra ledelsens side. 
 
Set i relation til figur 2, tænker rektor for skole 1 i både vandret og lodret forskydning, mens rektor 
for skole 2 primært koncentrerer sig om den vandrette forskydning.  
 
 

 
 
 
 
Vores perspektiv på viden og forandringsledelse ligger på linie med rektor for skole 1. Det skyldes, 
at vi mener, lærerne generelt er velvidende med hensyn til faktuel og situativ viden. Men når det 
kommer til systemisk viden, har mange lærere for lille viden. Lærernes uddannelse på universitetet, 
bortset fra studier på RUC og Aalborg Universitet, har primært fokuseret på, at de studerende 
erhverver kvalifikationer og kompetencer indenfor deres fag. Efteruddannelsen, der for en stor dels 
vedkommende har været varetaget af de faglige foreninger, har haft det samme fokus. Så det er kun 
de spredte enkelte lærere, der har lavet forsøg med kreative arbejdsformer, der har skaffet sig viden 
på dette felt. 
 
Desuden ser vi ikke gymnasieskolen som en enhedskultur. Lærerne skal blive opmærksomme på, at 
når de indleder et samarbejde med en gruppe af kolleger, må de indledningsvis afklare, hvilke 
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iagttagelsespositioner, de enkelte gruppemedlemmer har. Hvis gruppen for eksempel skal planlægge 
et forløb i almen studieforberedelse, så vil dette forløb kunne opstå i kommunikationen og 
refleksionerne i netop denne konkrete gruppe. Gruppen bevæger sig ad på forhånd ukendte veje 
mod et uforudsigeligt mål. Undervejs træffer gruppen konkrete valg af platforme, der herefter virker 
som afsæt for de efterfølgende refleksioner. Hvis en af gruppemedlemmerne på et andet tidspunkt 
indgår i en tilsvarende gruppe med andre lærere, men lærere, der repræsenterer de samme fag og 
hvor det overordnede tema er det samme, så kan slutresultatet meget vel blive et helt andet. For de 
andre lærere kan have andre iagttagelsespositioner, og dermed kan refleksionerne undervejs føre til 
ganske andre platforme. Mening og viden skabes relationelt.  
 
De to rektorer indikerer begge, at lærerkollegiet ikke udgør en homogen gruppe. Set i relation til 
figur 2 mener begge, at lærerne fordeler sig over den lodrette skala. Det vil sige, at nogle er meget 
villige til forandring, mens andre som den anden yderlighed nærmest er modvillige. Jævnfør også 
vores opdeling af lærergruppen i afsnit 4.1. Men de to rektorer er uenige om, hvorvidt man som 
ledelse skal påvirke disse grupper eller ej. Rektor for skole 2 hylder frivillighedens princip og lader 
mangfoldigheden blomstre. Rektor for skole 1 ønsker at få en udefra kommende konsulent til at 
afdække organisationens kultur, således at man bevidst derefter kan arbejde på at ændre kulturen.  
 
På begge skoler har der været nedsat reformforberedende grupper, og begge rektorer ser dette 
arbejde som en metode til at fremme lærernes ejerskab til reformen. Eller som vi udtrykte idet i 
afsnit 4.1, fremmende for de tre m’er: mening, muligheder og mod. 
 
Begge rektorer giver dog udtryk for, at der i skolernes lærerkollegier er en modvilje mod ledelse. Så 
rektor for skole 1 er altså bevidst om, at ledelsens ønske om at arbejde med kulturforandring og 
organisationsudvikling, vil møde modstand i lærergruppen. Men denne bevidsthed får ham dog ikke 
til at afholde sig fra at lægge strategiske planer og forsøge at udøve ledelse. 
 
Vi er enige i, at behovet for ledelse øges med reformen. Der er brug for ledelse i bred forstand, hvor 
vi blandt andet tænker på empowerment. Ledelse skal uddelegeres fra rektor og inspektorgruppen til 
resten af lærerkollegiet. Der er generelt i lærerkollegierne modstand mod ledelse. De to rektorer 
bekræfter det, og rektor for skole 2 fortæller om den store modvilje, der er i lærerkollegiet mod 
eventuelle kommende teamledere. Alligevel mener vi, at dette er vejen frem. Lærerne må vænne sig 
til, at ledelsesopgaverne flytter rundt på forskellige personer, og at magtrelationerne af den grund 
skifter over tid. Eksempelvis kan lærerA være teamlærer for studieretning a og indkalder fra den 
position lærerB til et møde med klassens øvrige lærere, for at høre om blandt andre lærerB vil indgå 
i et forløb, som lærerA og resten af teamet kunne ønske sig i klassens studieplan. På samme tid er 
lærerB med i lærerteamet for studieretning b, en klasse, som lærerA også er lærer for. LærerB 
ønsker at lave et projekt med klassen over to hele dage, og beder derfor lærerA flytte væk fra de 
sædvanlige skemapositioner i netop de to dage. 
 
Vi mener også, at ledelsen aktivt må lede efteruddannelsen af skolens lærere. Holdningen hos rektor 
for skole 2 om at lade mangfoldigheden blomstre lyder umiddelbart flot, og giver færrest 
umiddelbare problemer. Ingen lærere tvinges til noget, de ikke har lyst til. Rektor for skole 2 mener, 
at lærerstaben er klar til de nye udfordringer. Men for os at se, er det ikke nødvendigvis tilfældet. Vi 
er helt opmærksomme på, at der på enhver skole vil være en masse processer, der foregår samtidigt. 
De kan påvirke hinanden, og de kan ikke styres af ledelsen. Den blomstrende mangfoldighed vil 
således medføre en udvikling. Problemet er bare, at rektor har det pædagogiske ansvar, men kan 
ikke vide, om lærerne har en tilstrækkelig viden. Desuden kan frivillighedens princip let føre til, at 
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nogle enkeltindivider forandres og udvikler sig, men at skolen som organisation ikke udvikles. 
Hvordan ledelsen konkret kan agere i forhold til at iværksætte efteruddannelse og i forhold til at 
fremme vidensdeling, vil vi komme med inspiration til i afsnit 10.  
 
På skole 1 har man i en årrække arbejdet bevidst med vidensdeling. Rektor ser det elektroniske 
medie som en hjælp til dette, men fremhæver det personlige møde mellem mennesker. Derfor har 
lærerne været tvunget til ved møder at fortælle hinanden, hvad de har arbejdet med. På skole 2 har 
man arbejdet med åben-dør-projekter, og nogle lærere har benyttet sig af de elektroniske medier, og 
har lagt deres materiale ud. Men rektor nævner, at nogle stadig er lidt berøringsangste. Så også her 
har man indtil nu på skole 2 ladet frivilligheden være afgørende. 
 
Vi bakker op om det personlige møde mellem mennesker. Men vi er også bevidste om, at der med 
reformen og en eventuel øget udlægning af ledelse til forskellige lærergrupperinger, hurtigt kan 
opstå mange møder i den enkelte lærers kalender. Derfor må mødekulturen professionaliseres, som 
rektor for skole 1 også er inde på. Møder må altid have en dagsorden og en mødeleder. 
Dagsordenen skal være kendt af mødedeltagerne på forhånd, så alle kan møde forberedte. 
Mødelederen må sørge for at dagsordenen nås, og at der konkluderes undervejs. På denne måde vil 
lærerne forhåbentlig kunne opleve, at et møde med en anden gruppe kan være inspirerende og give 
input til ens daglige virke.  
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10. Afrunding og anbefalinger  
 
Vores ambition med afhandlingen var at søge svar på følgende spørgsmål: 
 
Hvordan kan ledelsen iværksætte efteruddannelse af lærerne med henblik på at sikre disse 
viden til at løfte reformens udfordringer? Kan vidensdeling indgå som et element i denne 
efteruddannelse? 
 
Indledningsvist i afhandlingen i afsnit 1.2. overvejede vi, hvordan undersøgelsen af 
problemstillingen skulle foregå. Disse overvejelser har vi fulgt igennem afhandlingen og derfor 
ønsker vi ikke at komme med en traditionel opsamlende konklusion. For at være tro mod vores eget 
perspektiv, som er opmærksomhed på mange og forskelligartede iagttagelsespositioner, ønsker vi i 
stedet at besvare problemstillingen med en række anbefalinger hovedsagelig rettet direkte til 
ledelsen. Anbefalingerne skal ses som mulige udgangspunkter og inspiration til den fremtidige 
proces.  
 
Viden skabt af andre - her vores viden - vil kunne bruges som inspiration i en ny meningsdannende 
proces. Men uden den enkeltes egen aktive indsats, evne og vilje kan man ikke opnå viden, som 
andre er villige til at dele. På samme måde udelukker vores perspektiv, at egentligt ”vidensdeling” 
kan foregå. 
 
Anbefalingerne skal ikke læses som en prioriteret liste. Processen har hverken karakter af en trappe, 
ej heller er den som perler på en snor. Vejen skabes gennem cirkulære processer, der til stadighed 
forandres og udvikles i nye mønstre. 
 
Udgangspunktet er, at ledere, lærere og elever i princippet på et overordnet plan skal vide det 
samme. Det vil sige, at de alle må vide, hvordan ”viden foregår”. Et krav, der i øvrigt er alment 
gældende for alle organisationer, der fungerer i vidensbaserede omgivelser. Alle må have viden om 
vidensformerne. Alle skal selvfølgelig ikke have samme kvalifikationer, men alle må på længere 
sigt kunne lære: 
 
   at viden skabes sammen med andre. 
 
 
Følgende anbefalinger skal ses i det perspektiv, at ledelsen skal skabe rum for at viden kan skabes 
sammen med andre ved efteruddannelse. 
 
 
Anbefalinger: 
 
- I må finde ud af, hvad der er jeres skoles målsætning, og I må være bevidste om retning og 
tempo for udviklingen. I må vælge en retning og tempo for udviklingen, vel vidende at alt kunne 
være anderledes. 
 
Begrundelse:  
Retning: Når omverdenen er dynamisk og kompleks, må jeres beredskab også være det. 
Reformen er et pejlemærke for udviklingsretningen, men I må selv gøre jer forestillinger om jeres 
omgivelser og beslutte, hvad I vil trække ind i organisationen. I må selv finde ud af, hvilke 
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prioriteringer I skal foretage og opstille rammer for valgmulighederne, så kompleksiteten for den 
enkelte medarbejder mindskes via rammesætning og retning.  
 
Tempo: Gør ikke alt på samme tidspunkt. Koordiner tempoet for forandringerne. Hvis I vælger, at 
medarbejderne skal diskutere værdier for gruppesamarbejdet, så læg ikke samtidigt opgaver ind, der 
drejer sig om konkrete resultater. I må overveje i hvilken rækkefølge, I vil gribe tingene an. Vær 
opmærksom på at processen uanset jeres planlægning ikke er liniær, men cirkulær. 
 
 
- I må prioritere efteruddannelse som organisationsudvikling. 

 
Begrundelse: Hvis I ikke afsætter tid og ressourcer til efteruddannelse som organisationsudvikling, 
beskæftiger I jer ikke med den hovedopgave, som jeres skole må beskæftige sig med.  
 
Begrundelse: Hvis I ikke afsætter tid og ressourcer, er efteruddannelse som værktøj til 
organisationsudvikling ikke en del af jeres ledelsesstrategi. 
 
  
- I må finde ud af, hvor jeres skole, kolleger og I selv befinder jer. I kan til formålet anvende 
vores struktur-aktør figur. 
 
Begrundelse: Hvis I ikke kender jeres viden og vidensbehov på området, ved I ikke, fra hvilket 
punkt efteruddannelse skal sættes i værk. 
 
Oplæg til opgaven: I og jeres skole kan ikke placeres korrekt eller nøjagtigt. Figuren er ikke tænkt 
som et redskab til at kunne placere sig selv, andre eller skolen i en nøjagtig eller korrekt position. 
Figuren og jeres placering i den skal opfattes som et værktøj til refleksion og diskussion på skolen. 
Hvor står jeg? Mener du det samme om min placering? Hvorfor – hvorfor ikke? Målet er ikke at 
finde fejl hos sig selv eller andre, men at blive klar over sit ståsted. 
 
Hvordan opnås viden om placering: I kan få viden om hver enkelt medarbejders og skolens 
placering i medarbejderudviklingssamtaler, i teamsamtaler eller i samtaler i plenum. Alle typer af 
rundbordssamtaler kan bruges. 
 
Samtalerne i sig selv er en del af en efteruddannelsesstrategi og danner input til næste platform for  
efteruddannelse.  
 
 
- Anvend situationsbestemt ledelse gennem værdier – ikke gennem ordrer og kontrol. 
 
Når I har en viden om, hvad I ved om opgavens karakter og hvordan I selv og medarbejderne 
forholder sig til reformen, må I tilrettelægge processen efter den viden. 
  
Begrundelse. Omstillingsprocessen involverer mennesker, der har deres egne udgangspunkter. 
Samtidig bevæger mennesker sig igennem forskellige faser ved forandring. Man reagerer med 
modstand.  Vær opmærksom på, at I også selv befinder jer i en fase i forandringsprocessen. I 
bevægelsen op ad aktør-aksen findes positionerne afvisning (lukket), modstand (lukket), 
nyorientering (åben) og engagement (åben).  
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Begrundelse. Medarbejdernes viden om opgaven vil variere og deres behov for viden om den vil 
også variere. Selvom I har ”forstået” opgaven og mener at I ”ved”, hvad jeres medarbejderes 
virkelige efteruddannelsesbehov er, må I være klar til at rydde barrierer, der i jeres perspektiv virker 
irrationelle, af vejen for at komme videre. Kan I ikke få en person videre, før vedkommende kender 
alle tekniske detaljer, så hjælp ham med at kende dem. Vurder personen og personerne foran jer, og 
bestem jer for, hvor dirigerende og støttende jeres kommunikation skal være. Jeres kommunikation 
må ramme inden for jeres samtalepartners ”nærmeste udviklingszone”. I skal ikke lede pædagoger, 
men udøve pædagogisk ledelse. 
 
 
- Kom ud af kontorerne. 
 
Begrundelse: Processen kræver håndtering af en vifte af dialog baserede ledelsesværktøjer. I må 
kunne fungere i vejlederroller som coach, proceskonsulent og konfliktløser i konkrete 
samarbejdssituationer. I må mestre samtalens kunst, må kunne styre åbne processer og 
feedbackprocesser på alle niveauer i organisationen. 
 
 
- De ledelsesværktøjer, som er nødvendige for at understøtte processen, må I se at få, hvis I ikke 
allerede har dem. 
 
Begrundelse: Processen kræver viden om ”ledelse og samarbejde”. Både I og jeres medarbejdere 
må have viden om ledelse og samarbejde. Det kræver teoretisk viden, men også praktiske 
redskaber. Især vurderer vi, at kommunikationsteknikker er meget påkrævede, så I undgår at blive 
personlige på en ukonstruktiv måde.  
 
I må sende jer selv og jeres medarbejdere på kurser om ”ledelse og samarbejde” og på kurser om 
”coaching” 
 
 
- I må ikke tro, at erfaringer som en gruppe af lærere har gjort, kan overtages direkte af en 
anden gruppe. Processen har ingen genveje til forandring, da det nemmeste for den enkelte er det 
kendte. 
 
Begrundelse: Vidensdeling kan anvendes i den betydning, at én gruppes erfaringer kan være 
inspiration for andres kreative arbejdsproces ved at danne udgangspunkt for spørgsmål og dialog.  
Men I må være opmærksomme på, at hver gruppe skal danne sit eget mønster i det ukendte område. 
I vores erkendesesteoretiske perspektiv bliver vidensdeling i princippet ikke mulig. Viden kan ikke 
deles, men skabes i relationen. Ofte vil gamle mønstre have en fortrinsret. 
 

 
- Samarbejde må følges af refleksioner over, i hvilken grad de løsninger, som man fandt på, 
virkede eller ikke virkede i den konkrete situation. 
 
Begrundelse: I må lære sammen af både løsninger, der virkede og af løsninger, der ikke virkede. 
Fejlfindermentalitet er en væsentlig barriere for nytænkning. Fasthold fokus på sagen, så I evaluerer 
fra sagens udgangspunkt. Fiasko er at blive i sit mønster, hvis sagen kræver et nyt. Succes er lig at 
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turde finde nye mønstre, hvis sagen kræver et nyt. Det forudsætter, at I vedkender jeg egne fejl og 
tillader fejlkultur. Det forudsætter, at I roser folk, der tør, at I roser initiativ og klapper af mod.  
 
Begrundelse: Mennesker, der lærer har brug for støtte og opmuntring, og må derfor ikke vurderes 
med ”ekspertens blik”. 
 
 
- I må med jævne mellemrum debattere værdierne for samarbejdet. 
 
Begrundelse: Forståelse finder sted på forskellige niveauer og usamtidigt. Efter et vellykket 
samarbejde, som har involveret flere iagttagelsespositioner, kan man måske pludselig bedre se, 
hvorfor en åben indstilling til samarbejde er grundlæggende vigtig. Eller omvendt. Efter et 
problematisk samarbejde kan man måske bedre se rigtigheden i ”at tryk avler modtryk”. 
Værdiledelse kan ikke praktiseres oppe fra og ned. Værdierne må løbende debatteres og 
konstrueres.  
 
 
- I må med jævne mellemrum minde hinanden om, at  
 
ledelse, medarbejdere og elever må… 

- lære at se udgangspunktet for eget og andres synspunkter. 
- lære at skabe mening. 
- lære at tænke kreativt, finde nye løsninger. 
- lære at omgås kolleger med respekt. 
- lære at få andre til at føle sig velkommen og værdsat.  
- lære at lytte. 
- lære at give konstruktiv respons og dermed tilføre situationen det, den mangler. 
- lære at være bevidst om eget faglige udgangspunkt. 
- lære at være sig selv bevidst og bekendt. 
- lære at tilpasse sig andres krav. 

 
 
- I må være indstillet på, at processen 
 

- tager tid og aldrig slutter  
- arbejder i et dynamisk felt 
- bevæger nogle medarbejdere hurtigere end du tror 
- får andre til at falde tilbage 
- kan gøre religiøs, altså medvirke til at gøre den ”blinde plet” større 
- sætter alle i samme båd (vi er medspillere, ikke modspillere) 
- på en og samme tid er en kamp og en gave 

 
 
Vi håber, at I har fundet inspiration i et par af anbefalingerne, og at I selv kan have lyst til at 
videreudvikle dem. Vi ser selv frem til en spændende proces på vores respektive skoler, hvor vi kan 
afprøve nogle af anbefalingerne og forhåbentlig videreudvikle dem sammen med vores kolleger. 
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Summary 
 
At all times it must be the purpose of the educational system to give pupils and students the 
opportunity to acquire knowledge, optimum in proportion to the requirements of society. 
The 2005 upper secondary school reform can be seen as an attempt from political quarters to create 
the framework for an education during which the pupils develop into students and acquire 
knowledge that makes them able to get on in a society of knowledge going global. 
 
The concept of knowledge advanced in this dissertation points out that the demands of the upper 
secondary school reform is that the pupils learn to be creative and innovative at the same time as 
they acquire qualifications and competence. This means, however, that the teachers’ pedagogic and 
didactic practice must change accordingly. The dissertation deals with school leaders’ initiation of 
in-service training of teachers to ensure them sufficient knowledge to meet the challenges of the 
reform and how far sharing of knowledge can be a part of it. Thus the reform can initiate the 
development of the school system at the organizational level in a wider perspective. It disturbs the 
organisation by changing the structural framework by which the possibility of developing the 
organisation is being established. But ideal school development is only possible if the players are 
open to change. A model put forward in the dissertation illustrates this aspect and thereby the basis 
of our theory of knowledge and organisation. Together with our concept of knowledge we use the 
model to examine what position the leadership at two upper secondary schools take on the concept 
of knowledge and the potential of development at the organizational level of the reform and how the 
schools’ way of thinking corresponds with the way of thinking at the departmental and the specific 
regional level.  
 
Closing remarks advocate how school leaders should implement the reform in our point of view. 
They must analyse the potential of the organisation in order to provide the background for direction 
and speed. It is decisive, however, that school leaders as well as teachers and pupils work with 
systemic knowledge, i.e. work creatively and innovatively. Leaders must be conscious of their 
responsibility for implementing the reform and at the same time dare delegate responsibilities and 
render coaching rather than control of teachers’ creative processes. 
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