
Ulla Senger

Lærerprofessionalisme og 
organisatorisk læring

Artiklen baserer sig på empirisk materiale, der indgik i ph.d.-afhandlingen 
Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet, 2003. Artiklen 
tager afsæt i to casestudiers interviewmateriale, hvor lærere formulerer 
sig om deres professionalitetsforestillinger og om organisatoriske forhold i 
tilknytning til problematikken.

1. Konturer af en ny lærerprofessionalisme: rødkælke 
og musvitter

As a species, birds have a great potential to learn, but there are 
important differences among them. Titmice...for example, move 
in flocks and mix freely, while robins live in well-defined parts of 
the garden and for the most part communicate antagonistically 
across the borders of their territories. Virtually all the titmice in 
the UK guickly learned how to pierce the seals of milk bottles 
left at doorsteps. But robins as a group will never learn to do 
this (though individual birds may) because their capacity for 
institutional learning is low; one bird’s knowledge does not 
spread1

I den nye bekendtgørelse om undervisningskompetence2 i de al-
mene gymnasiale uddannelser beskrives der ud over de faglige 
kompetencer også i § 5 en række omfattende mål med pædagogikum. 
Af målbeskrivelsen fremgår det tydeligt, at lærerrollen i gymnasialt 
regi er under rekonstruktion, og der formuleres nu en kravtilvækst, 
der peger på øget vidensdeling og kompetenceudvikling blandt 
lærere i et organisatorisk skoleudviklingsperspektiv. En kravtilvækst, 
som er synlig allerede fra Udviklingsprogrammet 1999, der ligeledes 
peger hen mod en øget professionalisering med øget fokus på sam-
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arbejdsformer og organisatoriske processer: en bevægelse fra lærer-
rollens privatpraktiserende, territoriale rødkælk til den kollektivt 
orienterede lærer, der, som musvitten, indgår i lærende fællesskaber 
og bl.a. fokuserer på det organisatoriske niveau. 

Men hvad er lærerprofessionalisme konkret – og hvordan er den 
relateret til skoleudvikling og organisatorisk læring?

Sammenfatter man en række teoretiske professionalitetsbetragt-
ninger3 hersker der enighed om, at refleksion er i centrum, refleksion 
forstået som lærerens kritiske og distancerede fortolkningsproces i 
form af planlægning, bagudrettet og fremadrettet, og gennemførelse 
af undervisning som led i en kollektiv realisation af skolens mål. Re-
fleksionen indbefatter et kollektivt aspekt i forhold til organisationens 
samlede praksis. Refleksionsprocessen selv fungerer som en distan-
cerings- og tolkningsproces, der opløser konventionelle mentale 
modeller og praksisformer gennem italesættelse af erfaringer i kol-
legiale fora – typisk inden for dialogiske rammer med en abstrakt, 
saglig værdiforståelse. Lærernes læring forstås relationelt, idet de 
indgår i fortolkningsfællesskaber, der potentielt udløser alternative 
sociale handlinger.

Den kollektive refleksionsproces sker gennem verfremdungspro-
cesser i en form for time-out fra organisationskulturen og dens 
praksisformer, i en udskillelse fra organisationskulturens time-in. 
Denne distinktion låner jeg hos Klaus Bruhn Jensen4, der påpeger, 
at dette ikke skal ses som to separate organisatoriske meningsdan-
nelsesprocesser/diskurser, men som to gensidigt konstituerende 
aspekter af forskellige kulturelle praksisser. Han angiver følgende 
skelnen mellem time-in og time-out:

integreret meningsproduktion  separat meningsproduktion
social rutine  æstetisk formgivning
det ordinære  det ekstraordinære
ressource  fremstilling
handling  repræsentation
time-in-kultur  time-out-kultur

Grafik efter Bruhn Jensen, p. 412.
Time-out-kultur er defineret ved en relativ uafhængighed, som 
en selvstændig æstetisk lærings-/erkendelsespraksis. Dette står 
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i modsætning til time-in-kulturens praksisformer, der primært 
er reproducerende og fastholdende, bortset fra de situationer, 
hvor time-in-kulturens praksis splintres af refleksion i handlings5 
særlige autodidaktiske æstetiske praksis, der foregår som situa-
tiv problemløsning og improvisationer. En kompetence, der i et 
postmoderne perspektiv, er særdeles central, da undervisnings-
situationen er kompleks og foranderlig.

Igennem en gennemspilning af ideer og verdensbilleder indfører 
time-out-kulturen en oplevelse af det ekstraordinære i den 
ordinære hverdag. Måske ligger den afgørende distinktion 
mellem ressourcer og fremstillinger, og i videre forstand mellem 
handling og repræsentation. Kulturelle begivenheder, tekster 
og genstande bliver til ressourcer i time-in kulturen, når de 
styrer handlinger i en social kontekst. Omvendt repræsenterer 
fremstillinger en mulig verden, som måske og måske ikke bliver 
omsat i handling. Time-out kultur foregriber mulige sociale 
handlinger, time-in kultur begriber og konfigurerer faktiske 
handlinger i forhold til konteksten.6(min understregning)

For skole- og professionalitetsudvikling bliver det afgørende at 
etablere time-out rum for læring. De teoretikere, der beskæftiger 
sig med lærerprofessionalisme, peger på nødvendigheden heraf 
for at overvinde en ritualiseret og vanemæssig hverdagslig adfærd 
knyttet til fastlåste og konventionelle undervisningsformer og til 
herskende organisationskulturelle forståelses- og praksisformer. 
Det gælder om at bryde med gældende videns- og praksisformer 
i organisationen for gennem en kritik- og forandringsfase at få 
etableret en ny forståelse, altså at bevæge sig fra en herskende 
centripetal/stivnet diskurs og praksis gennem en centrifugal fase 
til forandringens domæne.

Det er hos teoretikere tydeligt, at de primært forholder sig til 
lærerprofessionalitets udvikling på baggrund af refleksion og or-
ganisatoriske strukturforandringer, der sikrer lærerne nye kommu-
nikationsstrukturer og dialogiske erfaringsrum. Løsningsmodellen 
til etablering af en ideal lærerprofessionalisme bliver samtænkning 
af organisatoriske kompetenceniveauer og inddragelse af organisato-
riske strukturer og mentale modeller. 
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Herunder vil jeg lade lærerne selv beskrive deres professionalitets-
forestillinger og deres forestillinger om, hvordan lærerprofessiona-
lisme udvikler sig. Et kig på empiriske fund kan bidrage til en 
dybere forståelse af professionalitets- og læringsproblematikken i 
gymnasiet.

2. Casebilleder: lærernes professionalitetsopfattelse

Lærerprofessionalisme tematiseres på forskellige måder af lærerne 
i interviewsammenhæng: lærerne relaterer begrebet til en udvik-
lingslogik og til forskellige kontekster, lærerne indkredser en række 
kompetencer/kvalifikationer og lærerne tematiserer begrebet som 
et problem- eller konfliktfelt

Fra »jævn blanding af rædsel og panik« til »kunstart«
Lærerne beskriver udviklingsforløbet som en proces, der gennem-
spiller følgende faser: novice, øvet, god/professionel/kunstner. At 
være en god lærer implicerer at kunne agere på kompetenceniveauer-
ne K1 og K27. 

Kun få respondenter opererer med begrebet ud over dette niveau; 
enkelte beskriver begrebet med teoretiske professionalismetermer 
lånt fra Erling Lars Dale, to med en kunstnerterminologi. Umiddel-
bart spænder forestillingerne om lærerprofessionalisme således fra 
en helt tom kategori til en fyldig metafor om læreren som kunstner. 
En række lærere kan slet ikke begrebsliggøre sig teoretisk om em-
net, men kan alene forklare deres personlige udvikling. Rigtigt man-
ge reagerer med suk og pauser på spørgsmålet, hvis indhold de 
ikke har et reflekteret forhold til: »(suk) det tror jeg ikke jeg forstår…« 
(Erik)

Udviklingsforløbet beskrives typisk som en positiv udviklings-
historie; kun enkelte lærere fortæller forløbet med en tragisk udvik-
lingslogik. De yngste, der kun har været i professionen i 3-4 år, har 
det initiale chok tæt på:

Jeg vil sige efter de første år, hvor jeg kom fuldstændig nyuddan-
net og aldrig havde undervist før, hvor jeg tilbragte det første 
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halve år i en jævn blanding af rædsel og total panik…(..)..jeg var 
totalt uforberedt på, hvad det her var for noget. Jeg kom med 
min universitetsviden og havde beskæftiget mig de sidste fire 
år af min studietid med…Og pludselig mødte jeg virkeligheden 
igen, som den så ud fra 17-18 åriges øjenhøjde, og det syntes 
jeg var voldsomt, for det sidste jeg havde tænkt tilbage på, det 
var min egen gymnasietid, ikke? (Anne)

Generelt er billedet, at man i begyndelsen primært er optaget af 
at få styr på det faglige – frem for at forholde sig metodisk og 
pædagogisk. Der er ikke ressourcer til andet end det faglige, der 
betragtes som afgørende for ens læreridentitet. Kyndigheden og den 
autoritative gennemslagskraft over for eleverne knyttes primært 
til denne kvalifikation. Fagligheden er omdrejningspunktet og lig-
ger i tydelig forlængelse af det uddannelsesmæssige professions-
grundlag:

Man kan se hvad der foregår i højere grad, end man kunne i 
starten. Også jo fordi at i starten bruger man jo en masse tid 
på og sådan få fart i det faglige, det er det, det handler om. 
Man skal være fuldstændigt sikker på, at det her i hvert fald 
er i orden./–/ Ja sådan var det i hvert fald for mig. Det faglige 
overblik, også fordi gymnasiet er noget helt andet end univer-
sitetet. Man underviser jo stort set ikke i det, man har lært på 
universitetet, sådan er det jo, derfor – jeg ved ikke, hvordan 
andre har haft det, med jeg tror, de har haft det nogenlunde 
på samme måde. Og at de har brugt UFATTELIGT meget tid 
på faglig forberedelse i de første år og måske i virkeligheden 
alt for lidt tid på pædagogisk forberedelse. For man vil være 
sikker på det faglige, før man kan begynde, før man kan slap-
pe af i forhold til pædagogik./–/ man skal selv være tryg/–/
man skal også selv være tryg ved den situation, man er i. (Er-
ling)

Fagligheden har primat, det pædagogisk/didaktiske perspektiv 
italesættes som et problem, der ligger ud over faglighedsproblematik-
ken – et problem, hvis behandling kan udskydes til senere. Lærerne 
adskiller faglighed/undervisning og pædagogik/metodik:
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…fordi jeg egentlig først føler, at det er nu jeg begynder og at 
have det overskud, der skal til, for de første adskillige år er 
det egentlig bare en kamp for at komme ind i det at undervise, 
ikke./–/ ..bare det at komme på omdrejningshøjde med alt det, 
der følger med der…har gjort, at de der store visioner om at 
udvikle mig i en eller anden pædagogisk retning…ikke…synes 
jeg, har rodfæstet sig. (Anne)

Vi tænker måske for meget på os selv, vi er måske fokuseret 
mere indad end udad, og hvordan virker min undervisning 
på dem og dem, Jeg tror ikke, og det er også det der med ens 
ambitioner, jeg tror ikke, eller tror, mange lærere her på stedet 
deres ambitioner går ikke så meget i den pædagogiske retning, 
men mere i den faglige retning, og så er der jo sammenhængen 
mellem den, og den kan nogen gange være svær og…altså, ikke 
også. (Birger)

Pædagogik er ikke integreret i kyndighedsforståelsen, men udgrænses. En 
misere, der dels kan tilskrives lærernes uddannelsesforløb, altså 
professionsgrundlaget, dels kan forstås som resultat af en skoleform, 
der i mange år primært var kundskabsformidlende og reproducerede 
en lille grupperings kulturelle kapital inden for meget traditionelle 
undervisningsrammer. Først i dag er det pædagogiske og metodiske 
blevet aktualiseret og italesat af de multiple omverdenskrav og af 
indtaget af nye elevtyper.

Tendensen er dog den, at lærerne mener, at de via erfaringer i 
forskellige kontekster langsomt udvikler en række pædagogiske 
kompetencer, som de tydeligt forbinder med at være en øvet/god 
lærer.

(Int.: ..ku’ du det allerede det første år du var ansat?) Nej, nej, 
nej, ens indre lærer…bygger man op efterhånden, lærer man at 
udvikle efterhånden, man finder jo sine svage og stærke sider, 
som erfaringen bygges op i omgangen med eleverne./–/ altså 
selvrefleksion er jo en vigtig del af det at udfylde en lærerrolle, 
mener jeg, man bør altid reflektere over sin virksomhed og 
samspillet med eleverne og bør med jævne mellemrum sådan 
ligesom sætte sig ud, som fluen på væggen, og vurdere, hvad 
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er egentlig det her for noget, du står og gør, ikke, hvad er det, 
der sker i klasserummet? Man kan vel ikke kalde det ret meget 
andet end altså jævnlig selvrefleksion over virksomheden. (Int: I 
hvilke sammenhænge sker det?) Det er små sten, der lægges på 
hele tiden, det er tit derhjemme, men det er også tit, man kører 
på arbejde eller hjem, eller man sidder og glor ud i væggen i en 
pause…..det sker da også bestemt i timen undervejs – flyvende 
i luften, det gør det da… (Tom)

Læringen knyttes til learning-by-doing, refleksion-i-handling (r-i-a) 
og refleksion-over-handling (r-o-a) og desuden til kommunikative 
fællesskaber, læringskontekster, der spænder fra selve undervis-
ningssituationen til kollegiale relationer, fra mindre »par-relationer« 
over forskellige gruppedannelser til hele den samlede organisation. 
Disse læringskontekster kan være af såvel uformel som formaliseret 
karakter. Ligesom læringen kan ske tilfældigt eller målrettet, lærerne 
beskriver dette som bevidst eller ubevidst læring. Jeg vil overordnet 
skelne mellem følgende kontekster: a. Individ kontekst, b. Kollektiv 
kontekst, fra par til mindre grupper, c. Kollektiv kontekst/alle lærere 
og ledere.

A. Individkontekst
Alene med sig selv lærer læreren gennem r-o-a. Læringen knytter sig 
her primært til refleksionen i forberedelsessituationen, hvor læreren 
med blikket på fremtidige mål planlægger den kommende aktivitet 
på grundlag af de hidtidige undervisningsaktiviteter. Her aktiverer 
læreren sine erfaringer fra tidligere forløb. Oftest beskrives dette som 
en trial and error-proces – med tydelig vægt på fejlkorrektion, langt 
hen er der her tale om en gradvis forfinelse af metoder.

I sin mest undervisningsmålrettede form finder denne læring sted 
i planlægningsfasen:

(Int.: Hvordan fik du det overskud?)/–/ Altså for mit ved-
kommende har det været noget med benhårdt at lære ud fra 
gode og dårlige erfaringer, man gør sig hen ad vejen. Jeg synes 
ikke, det har været nemt. Altså….ja, men fundet ud af gennem 
tiden, hvad fungerer for mig, hvornår har det fungeret, hvad 
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har ikke fungeret, og hvad fungerer i hvilke typer klasser og 
hvad fungerer ikke. Jeg synes, det er sådan lidt de overvejelser 
jeg sidder med/–/ Men det….øhh, jeg synes, det er tiden, og 
det er træningen. (Karen)

/–/ snak med mig selv, havde jeg nær sagt, men det er ikke 
noget, jeg læser mig til.
Men jeg er vel ligesom min undervisning er: Learning by doing, 
på en eller anden led. Ikke. Jeg prøver nogle ting af, og så finder 
jeg ud af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. (Tenna)

Det er påfaldende, at ingen af lærerne i deres egen praksis systematisk 
efterbehandler deres erfaringer. Ingen nævner dette som mulighed. 
Erfaringerne er i høj grad tavse, indlejrede og private. Og der teore-
tiseres ikke over dem.

Meget karakteristisk for lærerarbejdets uafsluttede karakter finder 
denne form for refleksion også sted i et hobetal af andre situationer, 
hvor læreren får tid og ro til eftertanke. Her skildrer lærerne en 
lang række daglige sysler og aktiviteter, der så at sige tilfældigt 
akkompagneres af r-o-a. 

Din underbevidsthed arbejder altid med det her. Du ser jo ikke 
noget i fjernsynet uden du tænker: det kan jeg bruge i min 
undervisning. Du har det altid med. Og jeg tror, der er nogen, 
der har behov for at have noget, hvor det bare ikke er med. Altså 
selv når jeg luger i min køkkenhave, da kan jeg godt planlægge 
forløb. (Malene)

Refleksionerne af denne type kan karakteriseres som usystematiske og 
tilfældige. Læringen i individ kontekst er præget af refleksionsformer 
knyttet til erfaringsprocessen som fortolkning og fejlfinding. Re-
fleksionsprocessen munder ud i praksisformer, der knytter an til 
den hidtidige læring, man kan se den som en erfaringsaflejringproces, 
hvor læreren gradvist forfiner sin pædagogiske praksis, men ikke 
grundlæggende reflekterer over dens værdigrundlag. En del af denne 
refleksion beskrives som ubevidst, hvilket jeg netop vil tolke som 
udtryk for tavs viden. Der er tale om en procesbeskrivelse, der kan 
beskrives gennem Deweys begreb: learning by doing.
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B. Kollektiv kontekst, fra par til mindre gruppe
Man lærer noget flyvende i luften (Tom). I selve undervisningssitua-
tionens kollektive kontekst optræder der momenter af læring, r-i-a. 
Metaforen flyvende i luften karakteriserer læringen som knyttet direkte 
til praksis, man er i travl aktivitet, optaget af undervisningen, og denne 
tilstand udvides ved, at man i et splitsekund lærer. Der er tale om en 
fordobling af aktivitet, der opleves som et samtidighedsfænomen. 
Opmærksomheden er rettet mod undervisningsaktivitetens her og 
nu og dens potentialitet. Metaforen giver indtryk af en dobbelthed, 
et flow af praktisk aktivitet rettet mod undervisningen parret med 
en momentan frihedstilstand, hvor tyngdekraften, selve undervis-
ningsaktiviteten, et øjeblik ophæves. Denne r-i-a er erfaringsbaseret, 
forudsætter en ballast, som en række lærere kalder værktøjskassen. 
Værktøjskassen består af genkendelse af parallelle træk i situationen, 
der så udløser et problemløsningsvalg, der giver læreren kontrol over 
situationen. Det beskrives som en intuitiv og åben refleksionsform, 
der bygger på erfaringsbaseret fortolkning. Man kunne beskrive det 
som en negativ pædagogik8, der omdefinerer det planlagte i forhold til 
situationens krav, som improvisation, hvor lærerens empati, nærvær 
og presence parret med erfaring giver hende eller ham mulighed for 
at kreere den bedre løsning.

det er vel..at man sådan set skal kunne klare enhver situation, 
der dukker op, pr. intuition..det er nok nødvendigt for at kunne 
handle rimeligt hurtigt. ( Interviewer: Nu siger du intuition, 
hvad er det for en lærer?) Det er vel en erfaring, der har aflejret 
sig, så i sådan en situation bør man reagere på den og den 
måde – bagefter kan man altid rationalisere og finde ud af, hvor 
fornuftigt det var. (Otto)

Lærerne beskriver forudsætningerne for denne refleksion som en 
erfaringsfond, der giver dem mulighed for at fokusere deres energi 
maksimalt på kommunikationen i nuet, dels som en kommunikativ 
kompetence, typisk formuleret som evnen til at SE ELEVEN, være 
fuldt til stede.

/–/som lærer tror jeg, det vigtigste er det der med at VÆRE 
DER, altså man er nærværende. /–/
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Jeg havde en elev – jeg tror, jeg kan illustrere det på den måde 
–  som skrev en, da hun gik i første g, skrev.. om det at komme 
fra folkeskolen i gymnasiet /–/ og da de så skulle aflevere den 
sidste stil her i foråret /–/ da kom hun så og afleverede en stil 
til mig som i virkeligheden, synes jeg, var et meget skånselsløst 
portræt af nogle bestemte lærere, hun havde haft, som jeg syntes, 
det kunne jeg egentligt godt genkende, det hun skrev, ikke. 
Noget med at komme ind hurtigt, og hun brugte meget det der 
billede med at se igennem, for hun vidste på forhånd, hvordan 
det her var skruet sammen, og hvordan de var og hvordan de 
skulle tackles, den der med at blive set igennem og aldrig blive 
set./–/ så hvis jeg bliver i det der billede af det, så tror jeg, at 
det jeg gør, når jeg underviser og det går godt, det er, at så SER 
jeg dem… (Jane) 

I sidste citat ser man også modsætningen til den improviserende, 
omverdenssensitive pædagogik, nemlig en mere instrumentel, mindre 
årvågen og fleksibel pædagogik. R-i-a knytter sig til mødet med 
eleverne og løsningen af komplekse situationer i undervisningen, 
der aktiverer erfaringer. Refleksionen har karakter af en fortolkning 
af situationen, der kobler situation og potentielle handlemuligheder 
sammen9.

Hele undervisningsaktiviteten udgør en central læringskontekst for 
lærerne. Mødet med eleverne er grundstenen i professionalismeudviklingen. 
Det er dette møde, der tematiseres i alle andre læringskontekster.

Sidemandslæring er et eksempel på den helt uformelle læringspro-
ces, hvor læreren gennem italesættelse af et undervisningsproblem, 
dels får bearbejdet sine frustrationer, det har således i høj grad 
terapeutisk karakter og fungerer som en overbelastningsventil, dels 
får input til forståelse og forandring af situationen. Her er tale om en 
række tilfældige kollegiale møder, hvor læreren typisk i et frikvarter 
eller en mellemtime benytter lejligheden til at læsse af eller få hold 
på et problem – oftest på tomandshånd. Afgørende forudsætning 
er dog, at den kollegiale relation er præget af tillid. 

..der har gennem årene været meget snak på lærerværelset om: 
Hvad gør man? Og der har været meget åbenhed om, når folk 
kom ned, det har været dejligt ikke, én der kommer i sit frikvarter, 
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smækker sig ned i sofaen og siger: Hold kæft en ringe time, 
jeg havde – og så hvorfor det var en ringe time (respondenten 
ler), og det er noget man snakker om. Og det kan man ikke sige 
hele vejen rundt, der er selvfølgelig også på vores skole mere 
privatpraktiserende, (..)og så på den måde, og så komme til at 
snakke om, hvad man gør ved det, små almindelige fif og sådan 
noget. (Jørgen)

Fremmedheden over for den bevidste fælles refleksion kommer til 
udtryk i følgende formulering:

/–/ det kan man sige, det er en stadig diskussion, som kører…
..altid. Hvordan gør vi det rigtigt. Ikke sådan at det er en bevidst 
diskussion, nu skal vi diskutere det her fordi – for den bliver 
lidt nedtonet, for det er ingen, der vil, og det kan jeg godt forstå, 
det vil jeg i og for sig heller ikke, altså sådan bevidst sige, nu 
skal vi sidde og diskutere den pædagogiske praksis – så giver 
det et gib i folk. (Erling)

Ellers nævner lærerne en lang række kontekster internt i organisa-
tionen, hvor de har oplevet at udvikle deres professionalitet, eller 
hvor de mener, at der er potentielle læringskontekster. Der er tale 
om: teamorganisering, faggrupper, tværfagligt projektarbejde, 
studiekredse, supervision, forsøg med fokus på lærersamarbejde, 
jordmoderfunktion for nye lærere og pædagogikum – læringen går 
faktisk her begge veje, lærerforsamlingsmøder, udvalgsarbejde, 
implementering af ny teknologi. Uden for kulturen nævnes faglig 
efteruddannelse – oftest med betoning på faglig, sparringspartnere 
fra tidligere ansættelsesforhold, arbejde i forbindelse med de faglige 
foreninger.

Karakteristisk for de organisationsinterne kontekster er, at læring of-
te sker ikke-intenderet. Traditionelt er lærernes egen erfaringsdannel- 
se og professionalitetsudvikling fraværende som tema i disse 
kontekster, således er både team- og faggruppeorganisering ikke 
nødvendigvis rammer for lærerudvikling, kun for så vidt som det-
te er en del af en defineret målsætning. Metaregler om, at disse 
strukturer skal fungere som læringskontekster, er sjældent udviklede 
i gymnasiets arbejdsbeskrivelser og regelsæt. 
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I forbindelse med teamorganisering, der er et nyere fænomen i 
den gymnasiale organisationskultur, spænder vurderingen af teamet 
som læringskontekst fra afvisning af, at teamet har fungeret som 
læringskontekst, til en beskrivelse af teamet som centralt arnested 
for lærerudvikling. 

Man kan pege på, at en række af disse kontekster delvist erfares 
som læringskontekster, men at disse læringskontekster ikke udnyttes 
reflekteret i organisationen. Kun i forbindelse med egentlige forsøg og 
supervision, hvor fokus entydigt er på lærerudvikling, kan man tale 
om, at lærerne ser konteksten som læringskontekst.

Det er de forsøgsklasser, jeg har været med i, hvor vi har haft 
ordentlig tid til at tale sammen. Hvor vi har haft ordentlig tid 
til at planlægge sammen. Til både feedforward og feedback på 
ting, vende problemstillinger, vi havde lyst til at vende med 
hinanden. Det er også samarbejdsrelationer som supervision, 
som jeg også har været med til, i en gruppe på skolen, det syntes 
jeg var givtigt./–/ Alle de der situationer, hvor jeg er blevet 
nødt til at sætte ord på nogle ting og er blevet nødt til mere be-
vidst at reflektere over det, jeg foretager mig. Det synes jeg er 
kanonudviklende. (Solvej)

Ellers sker læringen ofte sporadisk og ikke-planlagt. Og organisato-
risk læring sker oftest alene epidemisk, ved tilfældig smitte:

Den måde det overhovedet har kunnet lade sig gøre at videre-
formidle på, det er ved, at folk, der et par år har arbejdet intensivt 
i de der lærerteam, er blevet fordelt rundt omkring på andre 
klasser. Det bedste har så været, hvis man var to fra det gamle 
team. (Esther)

Organisationerne har ikke udviklet metaregler og kommunikation, 
der sikrer systematisk lærerudvikling i de eksisterende kontekster, 
ligesom videreformidling af den erfarings- og vidensudvikling, der 
finder sted i disse kollektive sammenhænge, ikke er sikret.

Hverken kommunikationskanaler, strukturer eller ledelsesmæssige 
forhold er tilsyneladende udviklede til at følge op på de ideer og 
intentioner endsige det udviklingsarbejde, der rent faktisk foregår 
i dele af det enkelte gymnasium.
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C. Kollektiv kontekst, alle lærere og ledere

I forbindelse med PR-møder, pædagogiske weekends og dags-
arrangementer er alle lærere og ledere samlede. Her tematiseres 
udviklingsmål og handleplaner. Lærerne nævner disse fora som 
potentielle læringskontekster, idet de her kommer i berøring med 
centrale pædagogiske problemstillinger og temaer, hvis omsætning 
og realisation i organisationen er på dagsordenen. Netop omkring 
disse kontekster udfolder en række frustrationer sig tydeligt, her 
kommer en lang række organisationskulturelle forhold i spil, som 
magtrelationer og svagheder f.eks. i ledelsesforhold og strukturer. 
Forhold, der tydeligt skaber problematiske læringsbetingelser, endog 
ofte diskvalificerer læringsmuligheder:

Man skal jo altid, man skal altid sørge for at skabe rum for 
en vis refleksion over egen virksomhed ..f.eks. på de årlige 
pædagogiske weekends, som gerne må vare et par dage og ikke 
bare en pædagogisk eftermiddag på tre timer, som vi gudskelov 
heller ikke har her, sådan nogle steder, da rykkes der tit/–/ bare 
der skabes et vist rum for selvrefleksion over egen virksomhed, 
hvor man konfronteres med forskellige problemer i grupper 
sammen med andre lærere, påstande, diskuterer forskellige sider 
af skolens virke og undervisningen, hvordan undervisningen 
kan foregå/–/ hvis der bare skabes det rum i kollegaers samvær 
øøø reflektere over egen virksomhed, selvrefleksion. (Tom)

… jeg synes den slags foranstaltninger kræver, det er jo den 
der er til diskussion i PR, OG DEN HAR VI IKKE. Den bliver 
efterlyst den ene gang efter den anden (respondenten hamrer 
i bordet), og folk forsøger virkelig at kvalificere deres indlæg 
og gøre dit og dat, men som regel munder det ud i de der 
positioneringer og markeringer, og det vil sige, der foregår IKKE 
en gedigen debat, hvem fanden skulle da også få 80 mennesker 
til at debattere/–/ (respondenten vrider sigende pegefingeren 
rundt i panden). (Lene)

Lærerne og lederne beskriver en lang række kontekster, der potentielt 
fungerer som læringskontekster, uden at denne læring nødvendigvis 
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realiseres hverken på individ eller organisatorisk niveau. I disse 
kontekster genererer lærerne over tid deres professionalitet, som de 
beskriver med en vifte af kompetencer.

Professionalismebegrebets udfyldning: en vifte af kompetencer
Indledende må jeg bemærke, at ingen lærer endsige leder har 
svar på rede hånd, når jeg i interviewet stiller spørgsmålet: hvad 
er lærerprofessionalisme? Reaktionerne bærer præg af, at respon-
denterne ikke har et udviklet og udfoldet begreb om fænomenet. 
Lærerprofessionalisme begrebet bliver som regel først tøvende ind-
kredset og begrundet i interviewsammenhængen. I interviewene 
bliver spørgsmålet typisk fulgt af en passus med tavshed og suk, 
hvorefter respondenterne elaborerer over fænomenet, som det sker 
i følgende interviewpassus, der også tematiserer problemet med at 
kunne definere begrebet:

(Int.: Hvad er lærerprofessionalisme for dig, hvordan vil du 
forstå det?)…………jaeee…jaeee, det må jeg jo selv bestemme, 
der ligger jo mange forskellige ting i det ord. Der ligger jo det 
håndværksmæssige i det, at man ud fra kendskab til eleverne 
og ud fra kendskab til arbejdsformer, så kan man vælge til den 
enkelte time (respondenten slår i bordet)HER, sådan gør vi. 
(Int.: det kalder du det håndværksmæssige?) Ja, det er en del 
af det, en anden del af det, som…………………………………
…………………….øøhh, ja, men det ved jeg ikke, om det er 
lærerprofessionalisme, det er jo, og det er jo og vide, hvad man…
……….det er jo f.eks. at kunne svare på sådan et spørgsmål, 
det ville jo være lærerprofessionalisme, hvis man kan svare 
ordentlig på det spørgsmål….øhhh/–/jo, det er jo et udtryk for 
en profession, for en professionalisme, hvis man ved, at man 
ved, hvad man kan. /–/ Jeg synes så, at til lærerprofessionalisme 
hører også, at man er i stand til. Nej, kan jeg ikke bare sige Dale 
K2 og K3? (Karsten p. 9)

De nedenfor angivne kompetencer er således en sammenstykning 
af samtlige af de lærerudsagn, hvor lærerne forsøger at beskrive 
lærerprofessionalismebegrebets positive dimensioner, dets idealitet. 
Ofte sker denne beskrivelse i lyset af begrebets negative side, hvilket 
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jeg vender tilbage til. Der er altså tale om en konstruktion fra min 
side.

De få lærere, der tematiserer professionalismebegrebet, er ken-
detegnede ved at være ekstraordinært teoretisk funderede, for-
di de har en pædagogisk efteruddannelse af enten formel eller 
informel karakter, eller ved at være direkte involverede i skolens 
udviklingsarbejde i udvalgssammenhænge, hvor de aktivt indgår 
i skolens organisatoriske kamp om pædagogisk udvikling. Sidst-
nævnte kvalificerer dog på ingen måde alle, der er involverede i 
organisationernes udvalgsarbejde. Heller ikke ledelsespositionering 
er nogen garanti for, at aktøren har en lærerrolleopfattelse og en 
professionalismedefinition, der går ud over K1 niveau – altså ud 
over undervisningssammenhænge.

Jeg vil her for overskuelighedens skyld lokalisere de forskellige 
udsagn inden for de af Erling Lars Dale udviklede niveauer10. 

Kompetenceniveau 1
Kvalifikationsgrundstenen i lærerprofessionalismen er den ajourførte 
faglighed, der udgør den akse, som undervisningen drejer sig om. 
Stoffet skal formidles, så det er interessant og personligt givende, 
undervisningen skal ud over faglig viden og indsigt i metode desuden 
udvikle det hele menneske, elevens demokratiske forståelse, kritiske 
sans, samfunds- og kulturforståelse, dannelse og studieegnethed, 
sociale kompetencer. Undervisningen skal være funderet på et 
bevidst reflekteret etisk værdigrundlag. Man skal være bevidst om 
sit pædagogiske ståsted, være metarefleksiv.

Forudsætningen herfor er planlægning af undervisningen, herunder 
også den bevidste tilrettelæggelse af undervisningens dramaturgi, 
altså r-o-a. Refleksion og praksis skal være baseret på teori. Dette 
synspunkt optræder kun enkelte gang – og kun hos teoretisk funde-
rede lærere.

I forbindelse med såvel planlægning som gennemførelse af under-
visningen anvender læreren hele sin kuffert/værktøjskasse:

– nærværet er også en del af professionalismen, synes jeg……Og 
så er det der ud over det rent håndværksmæssige og tekniske, 
som også er en del af det/–/ Det er noget med diagnosticering, 
håndværksmæssigt, det er noget med, at når en elev spørger 
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om det, så ved jeg: hov, så er det det vedkommende ikke har 
forstået, og så ved jeg, at i den håndværkskasse af forklaringer, 
som jeg har bygget op over årene, da skal jeg nok tage 85 c, for 
det kan nok være, at det kan løse op for det. Det er sådan et 
arsenal af måder, som jeg synes, man kan bruge. (Solvej)

I selve undervisningssituationen er læreren i stand til r-i-a, hvilket 
forudsætter kompetencer som intuition, sensibilitet, åbenhed og 
empati, men også evnen til at skabe distance. Læreren pendler 
mellem sense and sensibility11. Mellem den planlagte afvikling af 
undervisningen, med betoning af faglige standarder, og bestandigt nye 
improvisationsmuligheder, hvis potentiale for at skabe meningsfuld 
læring læreren skal være opmærksom på. 

Mmmm, altså at være en professionel lærer, det er da, et eller 
anden sted, så er det en skabende kunstart, ligesåvel som en 
kunstmaler/–/ altså det er et kreativt fag, det er ligesom kunst-
malerens og derfor bør der være plads til en vis form for anar-
kisme…øø…den enkelte lærer bør have, føle frihed. (Tom)

Både planlægning og gennemførelse kræver således fortolknings-
kunnen og kritisk refleksion. Selve gennemførelsen sensitivitet parret 
med målrettethed. Kravet er en refleksion, der indebærer r-i-a, men 
også r-o-a. Læring involverer ikke alene de lærende elever, men også 
læreren selv. 

For at skabe en undervisningssituation, der kan realisere kravene, 
peger lærerne på, at lærerrollen har karakter af kompetence til at 
etablere dobbeltpositioner. Ingredienser som nærhed, autencitet, 
ægthed, emotionalitet, men også distance indgår som vigtige ele-
menter i relation til den autoritets- og tillidsrolle, som læreren skal 
udfylde. Lærerne peger på, at ansvaret for realisation af den vellyk-
kede undervisningssituation i høj grad ligger hos dem.

Lærerne formulerer således lærerprofessionalisme på kompetence-
niveau 1 som en syntese af faglighed og personlighed. Fagligheden bliver 
knyttet sammen med evnen til at træde i karakter som menneske, 
sammen med sociale og personlige kompetencer hos læreren. Vægten 
på denne syntese mellem sense og sensibilty udspringer af den komplekse 
undervisningssituation, hvor der ikke findes universalløsninger. 
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Kompetenceniveau 2
Netop kollektivitet er essentielt for kompetenceniveau 2. Samar-
bejde er i centrum. Af interviewene fremgår det, at denne sam-
arbejdskompetence sjældnere indgår i lærernes professionalisme-
beskrivelse, hvor de primært fokuserer på K1. Kravformuleringer på 
niveau 2 til lærerprofessionalisme er primært at finde hos lærere, der 
har erfaringer med team-samarbejdsformen som forsøg og/eller har en 
pædagogisk efteruddannelse. Det klareste bud på kompetenceniveau 
2 er følgende sentens:

.. nej, kan jeg ikke bare sige Dale K2 og K3? (Karsten)

en enkelt anden markerer følgende synspunkt:

Det er faggruppemøder. Vi skal udvikle faggrupperne, det er 
livsvigtigt, det mener jeg. Det tror jeg sgu på – med mindre man 
skal se det som en individproces, det der med at jeg bliver en 
professionel lærer, ud fra jeg bliver bedre til mine enkelttimer. 
Jeg kan gå på nogle kurser og lære hvad jeg skal gøre, ikke? 
Og blive mere bevidst – nu kommer det til at lyde nedladende 
/–/, selvfølgeligt kan man blive bedre individuelt, men som 
institution er det faneme vigtigt – (Simon)

Og fra ledelseshold markeres følgende synspunkt:

Vi er nødt til at sige: her er vi, og vi har de ressourcer, vi nu 
engang har, og kun hvis vi kan trække på hinandens ressourcer, 
så kan vi få en udvikling, så derfor er skoleudvikling, det ligger 
ikke i definitionen, at det skal indeholde samarbejde, men jeg 
tror, at det er en vigtig del af skoleudviklingen i øjeblikket 
– netop lærersamarbejdet. (Birgit)

Her ser vi professionalitetskravet om læring på kollektivt niveau, 
der knyttes an til en samlet organisationsudvikling, formuleret. 
Koblingen mellem K2 og K3 tematiseres hos enkelte.

Direkte kompetencebeskrivelser i tilknytning til det konkrete 
samarbejdsniveau, hvor det fælles læreplansarbejde er i centrum, er 
stort set fraværende i respondenternes beskrivelse, hvilket dybest set 
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ikke kan undre nogen, da denne praksisform endnu ikke er særligt 
udviklet i gymnasialt regi. 

Kompetenceniveau 3
Om kompetenceniveau 3, hvori hele den organisatoriske ramme og 
dennes værdigrundlag samt teori indgår, formuleres følgende:

Men jeg tror færre nu er i stand til at fylde – ikke den hånd-
værksmæssige, men den anden del af det jeg kaldte lærer-
professionalisme, ud. Jeg tror, at færre nu her på stedet kan svare 
på, som man kunne for 20 år siden . (Int: altså K3?) Ja, og K2, det 
tror jeg faktisk, og så bliver det, man kan samles om, så bliver 
det tyndere, svagere, hvis man ikke kan svare på, at vi har en 
opgave, som er eleverne. Det tror jeg faktisk ikke står så stærkt 
som for 10, 20 år siden, nej, jeg tror ikke, at fællesskabsoplevelsen 
af, hvad det er, er så stærk/–/ det er jo et krav, jeg stiller op til 
lærerprofessionalisme, ikke. (Int: ja, det er rigtigt.) At man skal 
kunne give en beskrivelse af sin institution. Jeg synes, det ville 
være dejligt, hvis alle kunne det. (Karsten)

Lærerne peger på, at lærerprofessionalisme må ses i relation til 
en kritisk refleksion af organisationens værdigrundlag samt mål-
sætning. I den sammenhæng rejses krav om aktiv deltagelse i PR-
sammenhænge og i kollektive dialoger og krav om forpligtethed i 
forhold til realisation af værdigrundlaget og målsætninger. Skole- og  
professionalitetsudvikling knyttes til alles deltagelse i erfaringsbearbej-
delse og udvikling af visioner:

En skole, hvor der er en eller anden form for kultur, hvor man 
kan…jae, hvad fanden (respondenten laver en stor flydende 
cirkulær bevægelse med højre hånd) ja, men det er det, det 
handler om, hvor både energierne kan flyde, men også erfarin-
gerne kan flyde, og hvor man måske laver nogle ting, nogle 
samarbejder, nogle indsatsområder, som…gør, at det rent faktisk 
bliver bedre. (Solvej)

Grundlaget er igen refleksion:

Altså som skole hele tiden prøve at omtænke vores virksomhed 
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eller vores praksis, ikke. /–/ så må vi prøve som lærere, og det 
har jeg virkeligt ønsket, jeg ved ikke, om det er lykkedes, at gøre 
lærerne kvalificerede og kompetente til noget, som de sgu ikke 
er født med, og som de ikke har lært i deres uddannelse, altså 
prøve at udvikle skolen, altså give dem nogle færdigheder, som 
man kan bruge til det, man vil med det, ikke? Altså en højere 
grad af bevidsthed med det./–/ (Int.: det er en afklaringsproces, 
som du blandt andet har som mål, en bevidsthedsfremmende?) 
Altså – plus færdigheder! Altså plus færdigheder. Altså plus 
reelt, ikke./–/ (Susanne)

Læreren og lederen skal indgå i en hermeneutisk og kritisk refleksion, 
der tager form som en kollektiv dialog om mål. Læreren forventes 
at deltage i meningsdannelsesprocesserne og nok så vigtigt at føl-
ge op på de beslutninger, der bliver resultat af disse forløb, i sin 
virksomhed.

Sammenfattende kan man sige, at aktørernes opfattelse af lærer-
professionalitet ikke adskiller sig væsentligt fra Dales begrebslighed. 
Der er tale om en mangefacetteret performativ handlekompetence 
og en refleksiv kompetence. 

Forskellen til de teoretiske positioner beror dels på, at lærerne har 
vanskeligt ved at få defineret og udfoldet begrebet, hvilket kan til-
skrives, at begrebet i høj grad artikuleres på basis af lærernes egen 
praksisvirksomhed, der sjældent, ifølge deres egne udsagn, indbefat-
ter eller realiserer K2 og K3. Lærernes professionalitetskonstruktion 
er tavs viden, som hverken på individ- eller organisationsplan er 
blevet ekspliciteret.

Professionalisme som konflikt- og problemfelt og som fraværende
Selvom professionalismebegrebet hos den enkelte lærer ikke er 
synderligt reflekteret eller udfoldet, så skorter det ikke på hverken 
fremstillinger af problematisk eller fraværende professionalitet 
– endsige på forklaringer om, hvorfor det er vanskeligt at skabe 
professionalitet og dermed skoleudvikling.

En række lærere problematiserer professionalitetsbegrebet, idet 
de anvender en dikotomi i professionalismebeskrivelsen, hvor de 
peger på begrebets dobbelttydige karakter og skelner mellem en 
positiv og en negativ professionalitet:
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Respondent Positiv professionalitet Negativ professionalitet

Jane p. 4 At man faktisk ER der som lærer, og at man 
faktisk er interesseret i, hvad der foregår/–/ 
at så SER jeg dem/–/ man tager sig tid til at 
følge op på en samtale..

Den der med at blive set igennem og aldrig 
blive set. Det var bare den oplevelse hun havde 
i alt for mange undervisningssituationer,

Elsebeth p. 3 Der forstår jeg noget positivt…jeg kan godt 
se, at det også kan have en negativ klang. 
Det forstår jeg da egentlig ikke. Da forstår 
jeg dels, at man har et fagligt overskud i 
forhold til eleverne ikke, men jeg opfatter 
det også som, at man er en pædagogisk 
autoritet. Altså at man vedgår sin rolle 
som voksen/–/ i forhold til eleverne, og så 
samtidig er lydhør, at man er klar over, at 
det er tovejskommunikation, hvor man også 
kan lære af hinanden.

Ja, men det negative element, tror jeg, kan 
opstå i det øjeblik, hvor man kun har sin 
faglighed og ikke har den anden med. Ikke? For 
det er jo også professionalisme at sige, ja, men 
jeg er mit fag, færdig, ikke? Og det docerer 
man så. Det kan godt forstås sådan ikke? 
(Int: men menneskeligheds-dimensionen skal 
integreres i fagligheden, før du mener, at man 
opnår professionalisme?) Ja, ja.

Jørgen p. 9 Selve det at være professionel, det er vi jo, 
det kan man slet ikke undgå, man er i den 
profession, og man udfylder den, og man 
tager, man tager den på sig og lever og 
ånder med den/–/
At være professionel lærer er at acceptere, at 
elever er forskellige, at klasser er forskellige, 
at det bliver forskellige omgangsformer, man 
får/–/
Men det har i øvrigt noget med ens 
almindelige personlighed at gøre.

Men øøø når man spørger til begrebet, så er 
det som om, at man forestiller sig, at her kan 
opstilles nogle regler og normer, ligesom bygge 
den professionelle lærer op, så kører det på 
skinner – så er de fleste læreres erfaring, at den 
maskine kan ikke laves.

Bolette p.5 Men først og fremmest er det jo en, der kan 
sit fag/–/ men så er det vel en, der ideelt 
set burde kunne tackle enhver situation i 
klasserummet ja....

Jeg kan ikke lide det begreb, en professionel 
lærer /–/ Fordi det lyder grimt. (Int: hvorfor 
gør det det? Hvorfor reagerer gymnasielærere 
sådan, du reagerer ikke sådan, når jeg siger en 
god lærer? )Nej, det er nok rigtigt…..ja, men 
jeg synes, det har en negativ ladning, fordi det 
har den der betydning af, at du går ind og er 
professionel, og så går du ud, og det var det. 
Nu har jeg gjort mit arbejde! 

Tenna, p. 6/9 ………………….mmm, ja.., men jeg 
synes jo, at jeg er en vældig professionel 
lærer….men jeg er bare, jeg ved godt…hvad 
søren skal jeg sige/–/ Det er, fordi jeg 
forholder mig professionelt til mit fag, men 
også meget til eleverne ikke? Men min 
professionelle, altså jeg er ikke den, der 
involverer mig DYBT i eleverne, men jeg 
tror alligevel, i meget højere grad end andre 
involverer jeg mig med eleverne, jeg kan 
dybest set godt lide dem – og det er vigtigt 
for mig

Og den dag, jeg ikke kan lide dem, da håber jeg 
virkeligt, at jeg kan gå min vej. For det synes 
jeg, det synes jeg faktisk er uprofessionelt, 
selvom det selvfølgelig kan virke…altså jeg ved 
da, at der er nogle af mine kollegaer, der dybest 
set ikke kan lide elever, og de opfatter sikkert 
sig selv som professionelle lærere, ikke, altså 
som undervisere, men det tror jeg simpelthen 
ikke på, det synes jeg simpelthen ikke er 
professionelt./–/
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Faglighed alene gør ikke nogen professionel lærer. En række lærere for-
holder sig kritisk og afvisende til instrumentel og mekanisk under-
visning, hvor refleksion og sensibility er udgrænset. Positiv profes-
sionalitet er funderet i en refleksiv praksis, der integrerer r-i-a og 
r-o-a og kombinerer sense and sensibility. 

Derudover begrunder respondenterne vanskeligheden ved at 
udvikle lærerprofessionalitet og skoleudvikling med en lang række 
in- og eksterne organisationsforhold samt med den eksisterende 
akademiske professionshabitus. Disse faktorers komplekse samspil 
resulterer ifølge respondenterne i læringsmodstand og forandrings-
træghed. Hovedfaktorerne behandles nedenfor.

Vane, tradition og habitus – personlighedens urokkelighed
Kerneproblematikken her er lærernes selvforståelse, der er knyttet til 
forestillinger om metodefrihed og den enkeltes suveræne og autono-
me praksis. Denne selvforståelse resulterer i inderlig modstand mod 
samarbejde. Dette kommer til udtryk i en lang række formuleringer: 
»vi har hver vores lille fag«, »vi har hver vores business«, »dybest 
set vil jeg helst styre det selv«, »autonome og privatpraktiserende« – 
sidstnævnte gælder ikke bare den enkelte lærer, men også det enkelte 
team. Og i formuleringer som »MINE elever«, »mine enemærker«, 
»det er vel også et eller andet der, som man er bange for kan gå 
fløjten, hvis man åbner døren helt, det der fortrolighedsforhold, 
man opbygger« ses, at den enkelte lærer primært fokuserer på sin 
individuelle praksis i klasserummet og på ejerskabet til undervis-
ningssituationen. Klasserummet og undervisningssituationen er 
personlige domæner, delvist tabuiserede og helliggjorte. 

En vis ambivalens spores i tilknytning til dette fænomen hos en 
række lærere, der forholder sig kritisk refleksivt til denne tradition, 
men som selv har begrænset lyst til at omfortolke deres praksis, da 
de har inderliggjort disse forståelseskategorier.

Den begrænsede lyst til at omfortolke praksis kan forstås i forhold 
til det relationelle moment i undervisningssituationen, hvor lærerne 
hele tiden markerer vigtigheden af empati, indlevelse, nærhed og 
sensibilitet – kompetencer som åbenlyst forbindes med 1-1 forholdet: 
én lærer/én elev, én lærer/én klasse.

Et andet forhold, der vanskeliggør realisation af professionalitet, 
er respondenternes beskrivelse af lærerrollen som sammensmeltet 
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med deres egen personlighed. Deres krav om personligt nærvær, 
autenticitet og ægthed knytter tilsyneladende an til en forestilling 
om et givet jeg, der afgrænser individets muligheder for at agere på 
alternative måder. Individets handlerum er begrænset af en stabil 
kernepersonlighed. Man er uforanderlig. Lærerne er prægede af 
homo clausus- og vaneforestillinger. 

Organisationskultur, -struktur, - kommunikation
Væsentlige hindringer kommer også organisatorisk på tværs for 
professionalitetsudvikling. Her vil jeg kun nævne de overordnede 
problemer i stikordsform.

Professionalitets- og skoleudviklingsproblematikken er vævet 
tæt sammen med strukturelle og kulturelle forhold og med magt-
relationer. Strukturelt nævnes de løse koblinger som problem. 
Der er manglende sammenhæng og kontinuitet i organisationen. 
Tidsstrukturelle forhold problematiseres. Organisationsinterne værdi- 
og målforestillinger er dels ikke-reflekterede, dels espoused theory. 
Dertil kommer en organisationskultur, der er baseret på en idé om 
en konsensual samtalekultur, hvor flertalsdemokratiske beslutninger 
forventes at blive realiseret kollektivt i praksis, uden at der eksisterer 
sanktions- eller kontrolmuligheder. Samtidig med at den enkeltes 
praksis er autonom og koblet sammen med en professionshabitus, 
der er individualistisk orienteret. Enhver passer sit.

Kommunikationsforholdene er ydermere ofte præget af manglende 
informationsflow og af fastlåste positioneringer og magtrelationer. 
Forhold, der komplicerer muligheden for professionalitets- og sko-
leudvikling.

Ledelsesforhold
Den væsentligste negative rolle spiller fraværet af pædagogisk ledelse 
fra formelt ledelseshold. Vægten lægges ledelsesmæssigt typisk på 
det rent administrative. Dertil kommer, at distribueret ledelse og 
empowerment spiller en væsentlig rolle i organisationerne, men 
at disse ledelsesformer er uudviklede og skaber en lang række 
frustrationer og komplikationer.

Omverden
Slutteligt befinder lærerne sig i et felt, hvor de tjener en mangfoldighed 
af herrer, der retter forskellige krav og definerer rammebetingelserne 
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for udvikling. Her peger lærerne på ministerielle og amtslige forhold, 
der spiller en væsentlig rolle for udviklingsmulighederne. Respon-
denterne peger således på en lang række forhold, der spiller negativt 
ind på muligheden for skole- og professionalitetsudvikling.

3. Lærerprofessionalisme – refleksion i organisatoriske 
kontekster

Sammenholder man teoretikeres professionalismeopfattelse med 
gymnasielærernes fremstilling, er der store sammenfald. Som pri-
mær kontekst for udvikling af lærerprofessionalisme opfattes un-
dervisningssituationen og mødet med eleverne. Learning by doing 
er karakteristisk for individ- konteksten. Her reflekterer den enkelte 
lærer individuelt over gennemført eller kommende undervisning. 
Resultatet er en gradvis tilvækst i lærerens kompetence. R-o-a resul-
terer potentielt i læring.

Jeg har valgt at fremstille denne positive forestilling om lærerudvikling 
som en blomst, der fortløbende udvikler nye blade. Der er tale om 
individuel læring, hvor læreren er i vækst, fordi hun forsker i og 
fornyr sin praksis. 

Der er dog vægtige indvendinger mod denne vækstforestilling; 
indvendinger, der principielt også rammer begrebet r-i-a, der 
har samme proceskarakter, men som sker i direkte kontakt med 
elevgruppen. Indvendingerne går på, at learning by doing har 
mytologisk karakter, at den har karakter af en pædagogisk deus 
ex machina. Der rejses tvivl om, hvorvidt denne selvgenererende 
lærerprofessionalitetsproces faktisk finder sted og på dens kvalitative 
indhold. Dertil kommer en kritik af, at man i så høj grad fokuserer på 
en proces præget af tilfældigheder, frem for at opstille veldefinerede 
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kompetence- og udviklingsmål Er der kompetencer, som målrettet 
skal udvikles hos læreren? Eller kommer ny viden af sig selv?

En række faktorer modsiger vækstforståelsen. Lærernes fastlåste 
gestalter, deres habituering, opfattelsen af personlighedens urokke-
lighed taler imod. Vanemæssig adfærd og rutineløsninger kan blive 
resultatet af denne udviklingslogik. Læreren fastholder ureflekterede 
handlemønstre eller søger blot deres forfinelse. Omvendt sikrer 
knowing-in-action effektiv og kompetent, velafprøvet aktivitet i 
undervisningssituationen. 

Ser man ikke learning by doing som en tilstrækkelig probat løsning, 
men snarere som en mytologi eller sovepude, hvilke muligheder er 
der så? 

Så peger teorierne og lærernes praksisforståelse på to kontekster, 
der kan bidrage til refleksion hos læreren, nemlig på a) samlæring 
i f.eks. team og faggrupper og på b) samlæring på organisatorisk 
niveau. Her antager man, at der i disse kontekster kan etableres 
en refleksiv kommunikation, der fører til læring. Denne opfattelse 
gælder for så vidt både teoretikere og praktikere. Forestillingen 
om læring i team/faggrupper baserer sig på en opfattelse af, at 
lærerne udgør en potentiel læringszone for hinanden. At læring kan 
genereres på baggrund af den fælles iagttagelse af praksis, refleksion 
og kommunikation. Team-/gruppelæring:

R-O-A som kommunikation

Den før skildrede vækstproces iværksættes da som kommunikation 
mellem de involverede team- eller faggruppemedlemmer.

På organisatorisk niveau forventes organisationen efterfølgende 
at kunne skabe refleksion og kommunikation over erfarings- og 
refleksionsprocesser fra andre kontekster. Processen har karakter 
af fortløbende læringsbølge.
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Læringsbølgen 

Organisatorisk kontekst 
Refleksion

Team, faggruppekontekst 
Refleksion

Individkontekst 
Refleksion

 
 Interne forstyrrelser, inspirationer, irritationer: erfaringer 

I alle kontekster genereres erfaringer, der viderekommunikeres 
gennem andre kontekster. Disse erfaringer danner basis for tolk-
ninger af hidtidige og beslutninger om kommende praksisformer. 
Gymnasiet realiserer ideelt set gennem sine kommunikative struk-
turer en permanent kritiktilstand, der skaber en fortløbende foran-
dringsproces.

Både teoretikere og praktikere peger på det udviklingspotentiale, 
der ligger i en restrukturering af gymnasiet, hvor nye dialogiske 
og refleksive rum udvikles som platforme for professionalisering 
og skoleudvikling. Flade strukturer og intern sammenkitning af 
strukturelle mekanismer, der i dag typisk agerer relativt uafhæn-
gigt af hinanden, skal udvikles. Ligesom team- og udvalgsstrukturer 
skal udvikles som platforme for organisatorisk erfaringsdannelse, 
der kollektivt kan udfoldes i pædagogisk råd. PR er sammen med 
pædagogiske arrangementer de oplagte parallelle out-of-culture 
sammenhænge, hvor gymnasiets organisationsmedlemmer kan 
kommunikere mere refleksivt, hvor man kan udfolde selv-refleksi-
ve sprogspil, der sikrer, at organisatoriske magtkampe minimeres 
til fordel for en selviagttagende og kritisk dialog, der inkorporerer 
så mange interesser i et skoleudviklingsperspektiv som muligt.

Ud over den interne organisatoriske læringsproces bør organisato-

Eksterne forstyrrelser, inspirationer, irritationer: påvirkninger
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risk læring initeres gennem omverdenskontakter, der især bidrager 
til at kvalificere den pædagogiske diskurs; det drejer sig her især 
om at sikre lærerne input omkring læring, professionalitets- og 
skoleudvikling. 

Noter

 1. A.P. de Gues: Planning as learning, in Starkey K. (ed.) (1996) How 
Organizations Learn, London.

 2. Bekendtgørelse nr. 477 af 18.06.2002.
 3. Her henvises til Christer Bjurwill, Erling Lars Dale, Fred Korthagen 

og Jens Rasmussen.
 4. Jensen, Klaus Bruhn: Medier, kommunikation og social semiotik, in 

Jørgensen, Keld Gall (1997) p. 412.
 5. Reflection in action som begreb er hentet fra Schöns refleksionskatego-

rier sådan som de er fortolket hos Christer Bjurwill. Fremover beskri-
ves denne refleksionsform som r-i-a, mens refleksion over handling 
defineres som r-o-a.

 6. Ibid. p. 412.
 7. Dale, Erling (1998) Udgangspunktet er hos Dale, at organisationen 

alene professionaliseres, såfremt den udvikler og anvender teori i 
relation til sine aktiviteter. Der skal udvikles en indre relation mellem 
de tre praksisniveauer for didaktisk rationalitet: nemlig mellem at 
gennemføre undervisning (K1), at opbygge undervisningsprogram-
mer (K2) og at inddrage og producere didaktisk teori (K3). Da bliver 
didaktisk rationalitet, kompetencen til at kommunikere med og 
opbygge didaktisk teori (K3) selve professionsgrundlaget.

 8. Jf. Bjurwill, Christer.
 9. Aktuelt tematiseres denne problematik som autenticitet hos læ-

reren, som personlige kompetencer, se f.eks. interview med Per 
Fibæk Laursen in Asterisk. Universitetsmagasinet nr. 10, april 2003, 
DPU, p. 27-29, eller se en anden tematisering af den såkaldte sociale 
samspilskompetence på: http://hams.fonsboel.person.emu.dk/
hvordan.htm.

10. Se note 6.
11. Det ligger her lige for at gribe til Søren Keldorffs tolkende dobbeltgreb 

af begrebet sensibility i Den lærende organisations begreber og praksis 
(1997) p. 175-176, men jeg vælger at rendyrke dette spændingsfelt 
med Jane Austens romantitel.
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