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1. Indledning

Spørgsmålet om professionalisering af det såkaldte menneskearbejde 
– sygepleje, børnepasning, undervisning mm. – er inden for de senere 
år blevet et vigtigt emne for både politikere, interesseorganisationer og 
de ansatte selv i menneskearbejdet (Hjort, 2005; Laursen mfl., 2005). 
I takt med velfærdsstatens omlægning – eller nedbrydning – fra en 
retligt reguleret instans til en responsiv selvforvaltningsstat og i dag 
vel en quasi-orienteret markedsstat (Bredsdorff og Rasmussen, 1989; 
Klausen og Ståhlberg; 1998; Mathisen, 2005), bliver der gjort mange 
forsøg på at professionalisere arbejdet og uddannelsen mest muligt, så 
der omvendt kommer mest mulig effektivitet ud af arbejdet. Og set fra 
menneskearbejdernes perspektiv: Løn, anerkendelse og autonomi. 

Spørgsmålet om professionalisering er også nået frem til gym-
nasiets indbyggere i og med den seneste reform af 15/12/2004 
(Under visningsministeriet, 2004 a). I reformens forskellige bekendt-
gørelser og i udgivelser relateret til reformen tales der f.eks. om, at 
ledelsen skal blive bedre til strategisk ledelse og kvalitetssikring af 
den enkelte skole, at lærerne skal udvikle sig fra privatpraktiserende 
faglærere til organisationsansvarlige teamlærere, og at eleverne 
skal udvikle sig fra elever til studerende med ansvar for egen læ-
ring, uddannelsestid, aktiv deltagelse og overholdelse af skolens 
formulerede studie- og ordensregler (Raae og Abrahamsen, 2004; 
Undervisningsministeriet, 2004 a; Undervisningsministeriet, 2004 b; 
Undervisningsministeriet, 2005). 

Disse udlægninger af professionalisering er imidlertid meget 
brede, og ud fra ordlyden alene kan det være svært at få et præcist 
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billede af, hvilke praksisændringer de giver anledning til. Strategisk 
ledelse kan være mange ting, at være teamlærer er forskelligt fra 
skole til skole, og at være ansvarlige studerende implicerer ligeledes 
forskellige ting. Ordet professionalisering dækker med andre ord 
over rigtigt mange forskellige perspektiver og forandringer i det 
almene gymnasium. Det er, i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 
diskursteoretiske univers, en »flydende betegner«, som forskellige 
magtpositioner kæmper om at menings- og praksisudfylde (Laclau 
og Mouffe, 1985; Laclau, 2002). 

Nu, hvor der efterhånden er gået tre år siden reformen trådte i kraft, 
er visse perspektiver, positioner og praksisser så småt faldet i hak 
og er blevet »måden vi arbejder på«. De er blevet institu tionaliseret 
som den nye måde at være professionel på, kan man sige (Berger og 
Luckmann, 1979). Derfor er de også ved at være svære at få øje på 
som noget særligt – som en særlig udfordring, ændring eller ligefrem 
belastning. Materialet til denne artikel stammer imidlertid fra 2005, 
hvor reformen akkurat var gået i gang og gymnasiets praksis ved 
at blive ændret. Artiklen har med andre ord den styrke, at den kan 
synliggøre nogle af de ændringer af gymnasiet, som reformen har 
afstedkommet, inden disse vel at mærke blev naturlige og selvfølge-
lige for lærere og elever. I den forstand kan man sige, at artiklen er 
et eksplorativt pionerstudie af gymnasiets professionelle praksis.1  

Artiklen er opbygget således, at jeg først siger nogle uddybende 
ord om professionalisering forstået ud fra antologiens tema om den 
kreative gymnasieklasse. Dernæst præsenterer jeg tre forskellige 
lærer teams måde at håndtere reformarbejdet og professionaliseringen 
på. I det sidste tilfælde vil spørgsmålet om elevernes professiona-
lisering også blive berørt. 

2. Professionalisering i spændingsfeltet mellem 
kreativitet og instrumentalisering

Professionalisering har i de klassiske teorier at gøre med 6 forskellige 
ting: 1) lang teoretisk uddannelse; 2) en fast forankret og institutio-
naliseret vidensbase; 3) samfundsmæssigt mandat og autorisation 
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(nogle vil måske sige monopol) til at udføre en bestemt type arbejde; 
4) autonomi til at indholdsdefinere dette arbejde; 5) en særlig arbejds
identitet; 6) bekendelse til en klientcentreret professionsetik – den 
professionelle etos (Hjort og Weber, 2004: 712; Laursen mfl., 1012). Af 
disse elementer er det især spørgsmålet om autonomi, jeg ønsker at 
rette fokus mod med denne artikel: Indebærer professionaliseringen 
i gymnasiet øget eller begrænset autonomi – øget eller begrænset 
ret til selv at planlægge, udføre og evaluere arbejdet? 

Formuleret i termer af denne antologi kunne samme spørgsmål 
lyde, om professionaliseringen indebærer øget eller begrænset mu-
lighed for kreativitet i arbejdet? Bliver lærernes arbejde i de selv-
forvaltende teams mere kreativt, frit og legende end arbejdet som 
den privatpraktiserende gymnasielærer hidtil har været? Eller er 
ambitionerne til gymnasiet (og mødevirksomheden) mon så store, 
at instrumentalisering og fragmentering – f.eks. i form af opsplitning 
mellem planlæggende, udførende og evaluerende »produktionsled« 
– bliver det uundgåelige resultat?  

Formuleret i termer af Richard Floridas værk om den kreative 
klasse (Florida, 2005) kunne spørgsmålet lyde, hvorvidt gymnasie-
lærernes og -elevernes professionalisering gør dem til medlemmer 
til den dominerende kreative klasse, eller om den måske snarere re-
ducerer dem til servicearbejdere, den kreative klasses understøttende 
infrastruktur? (Florida, 2005: 95) Indebærer professionaliseringen 
privilegier, som normalt kun den kreative klasse har ret til at nyde 
– individualitet, værdsættelse af medarbejdernes dyrebare viden, 
løse organisatoriske rammer, god tid til at få nye ideer, villighed 
til at lade medarbejderne eksperimentere og prøve sig frem – eller 
indebærer professionaliseringen de samme reducerede udfoldelses-
muligheder, som servicearbejdet er karakteriseret ved – kollektiv 
ensretning, begrænset belønning af muskelintensitet, stram organi-
sation og faste kommandoveje, stærk arbejdsdeling, teknificering/
programmering af arbejdet, orientering mod omkostningsbesparelse 
og produktionseffektivitet? 

Jeg kan selvfølgelig ikke besvare den ovenfor rejste problemstil-
ling særlig endegyldigt i denne artikel, men i det følgende vil jeg 
gøre det, at jeg analyserer tre forskellige lærerteams måde at arbejde 
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‘professionelt’ på. Dvs. deres måde at gribe den seneste gymnasie-
reform og særligt teamsamarbejdet an på. Disse analyser kan efter 
min bedste overbevisning bidrage til en begyndende belysning af 
professionaliseringen af gymnasiet. 

3. Kreativitet med hiv og sving – og lidt flirt

Team A er et såkaldt »kuffertteam« bestående af 7 lærere, som har 
til opgave at organisere skolens tværfaglige forløb i almen studie-
forberedelse (AT)2 på tværs af alle grundforløbshold. De skal ‘pakke 
kufferten’ i AT, kan man sige. Den følgende analyse af dette teams 
professionalitet baseres på en optagelse af et af teamets ‘kuffert-
møder’, som vi i regi af forskningsprojektet »Gymnasiereform 2005« 
har haft lejlighed til at overvære. På dette møde skal teamet forsøge 
at nå frem til en aftale vedrørende et AS-forløb, der omhandler ung-
domskultur. 

Mødet starter trægt og i en slags omvendt form, hvor man be-
gynder med at tale om timer og form i stedet for, som man måske 
kunne have forventet, at begynde med at tale om kompetencemål 
og progression og derefter form og timer. En lærer indleder f.eks. 
på følgende vis: »Der kan man så sige, at – det har jeg i hvert fald gjort. 
Jeg har kigget på, hvor mange timer, vi har tilbage inden. Og så har jeg 
sagt…ladet dem tænke ud fra de forslag, hvis man snakker ungdomskultur, 
har til film og tv.« Flere andre lærere støtter op om denne form, hvor 
timerne kommer først, og understreger f.eks., at »…i samfundsfag 
der har vi overhovedet ikke tid. Altså vi har ikke. Der kører det som et sær-
skilt forløb. Og vi har været nødt til at gøre det, at det ikke nødvendigvis 
er samfundsfagslæreren, der har ungdomskultur. Så det er et helt specielt 
tilfælde, vi er i.« En musiklærer, Preben, lader til at være endnu mere 
frustreret over de manglende timer: 

Men musikpensummet i 1.g har været stramt, og derfor er der ikke tid 
til at lægge AST [AT] i timerne også. Jeg kan – det er der ikke noget 
ondt i – men jeg kan ikke nå det. Men jeg har så heller ikke, altså, kun-
net se nogen idé i – det er så en helt anden side af sagen – at lægge det 
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ud til dem, hvad de synes, det skulle handle om, fordi det kunne kun 
handle om én ting, synes jeg. Det kan handle om to ting. Det kunne 
handle om…det er i virkeligheden én ting; hvad de ser, fordi hvis det 
skulle handle om, hvad unge selv producerer inden for mediefilm og tv, 
det ville simpelthen blive for obskurt og snævert. Så det kommer til at 
handle om ungdomsliv, og så kan man selvfølgelig problematisere på 
et eller andet tidspunkt, at det ikke er unge mennesker, der selv laver 
ungdomsfilmene. (…) Men mit store problem er det der med…med det 
ved jeg ikke, hvordan vi skal gøre det! Altså, jeg har ingen problemer 
omkring den der audiovisuelle fremlæggelse, vi snakkede om sidste 
gang, for det er jo helt oplagt, at film og tv skulle lave en ungdomsfilm 
selv eller sådan et eller andet. Det kan ikke lade sig gøre! Altså, det 
kan ikke lade sig gøre tidsmæssigt! Det kan ikke lade sig gøre logistisk 
at have tre grupper til at lave de her ting oven i hinanden. 

Allerede før mødet kommer rigtigt i gang udtrykker de her citerede 
lærere altså en form for defensiv holdning og frustration, hvorfra 
der synes langt til et frugtbart teamsamarbejde med kreativitet og 
ideudvikling. Det lader snarere til at være et slags brokkeforum, der 
er ved at etablere sig, hvori det er selvfølgeligt at være fokuseret mod 
omkostningsbesparelse og produktionseffektivitet. Timetælleriet 
genindføres, selvom en af reformens mål var at bekæmpe dette, og 
demokratiet og elevernes medindflydelse ser ud til at ryge sig en tur 
– det kan ikke nås. Ydermere bliver nogle lærere afkoblet fra deres 
faglighed og kerneområde, fordi strukturen ikke tilgodeser dette. Alt 
sammen tendenser som med en vis forsigtighed kan siges at pege 
hen imod en form for instrumentalisering af arbejdet. 

Men så sker der heldigvis noget. To af de kvindelige lærere træder 
til med en kreativ løsning, som redder Preben ud af den fastlåste 
situation, han selv mener, han befinder sig i: 

Anne: Men kan man ikke, ikke fordi jeg overhovedet… kunne man 
forestille sig at lave klip?
Jytte: Ja og sammenklippe, det tænkte jeg også.
Anne: Klippe noget sammen, så man ligesom sætter det op overfor 
hinanden.
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Jytte: Ja!
Anne: Tage nogle klip på, lade dem sidde med… det ved jeg ikke, om 
man kan rent teknisk, sidde med to film og så ligesom klippe dem sam-
men, så kommer der et klip fra én og så fra en anden?
Preben: Jo, det kunne man selvfølgelig godt!
Jytte: Det var også det, jeg tænkte, man kunne.
Preben: Det kunne man selvfølgelig gøre, altså lave en collage over.

Her viser teamsamarbejdet fra en af sine bedre sider: Én får en idé, 
en anden støtter op om den, og pludselig ser verden noget nemmere 
ud for Preben. Sådan fortsætter mødet i et godt stykke tid, dvs. i 
denne mere optimistiske ånd, hvor der fokuseres på muligheder 
i stedet for umuligheder. Der bliver talt om, at eleverne kan lave 
happenings eller små »popups« som en mulig måde at fremlægge 
et produkt på, der findes forbindelser til det overordnede emne om 
ungdomskultur, der tales om kropssprog, mode, mobiltelefoner og 
»det skjulte teater« som udtryk for ungdomskultur, og generelt gives 
der også plads til udenomssnak, fordi det virker frugtbart for den 
kreative proces, det er at skulle finde på indhold til ATforløbet. 

Det er i overvejende grad kvinderne i teamet, der er gode til at 
opretholde den positive stemning og få nye ideer – og til at snakke 
udenom. Mændene er mere tavse og bidrager ikke så meget til ide-
udviklingen. Faktisk er de lige ved at obstruere den, fordi de af og 
til afbryder ‘al den snak’ med konkrete spørgsmål om logistik og 
rammer for forløbet. På et tidspunkt, hvor kvinderne er godt i gang 
med at finde på indhold og form til forløbet, taler Benny (den anden 
af teamets mandlige lærere) f.eks. denne proces ned på jorden med 
følgende spørgsmål: »Er der sat skema på?«. Og senere, hvor kvinderne 
er kommet videre og igen har fået talt sig varme, kommer Benny 
med følgende kommentar: »I når meget«. Underforstået: Isnakker
meget-men-I-kommer-ikke-så-langt. Disse kommunikationsmønstre 
indikerer, at der i hvert fald i dette team eksisterer nogle meget køns-
specifikke måder at håndtere teamsamarbejdet på, hvor kvinderne i 
grove træk er dem, der holder kreativiteten i gang, mens mændene 
er dem, der husker på logistikken og rammerne og dermed ‘hjælper 
til’ med at instrumentalisere teamsamarbejdet. 
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Begrebsmæssigt kan man karakterisere disse forskellige hånd-
teringsstrategier som henholdsvis en maksimeringsstrategi (kvinderne) 
og en minimeringsstrategi (mændene), hvor maksimeringsstrategien 
går ud på at forstørre arbejdet og kaste sig ud i det med liv og sjæl, 
og minimeringsstrategien at formindske arbejdet og kun gøre det, 
der er allermest nødvendigt. Mødet har et slags klimaks, hvor disse 
forskellige og kønnede håndteringsstrategier for alvor tørner sam-
men. Indtil dette punkt kan man sige, at de har levet side om side 
uden den store konfrontation, fordi kvinderne, hver gang de er blevet 
afbrudt af mændenes fokusering på logistik, på ganske elegant vis 
har formået at tale udenom, henover eller ved siden af. Konfronta-
tionen kommer til udtryk ved, at Benny træder mere tydeligt frem 
og sætter en grænse for, hvor langt han vil være med til at gå, når det 
gælder kvindernes dominans og førerposition i teamet. Anne, som er 
den mest toneangivende kvindelige lærer, har lige holdt en længere 
salgstale for det, hun kalder de unges »patchwordidentitet« under 
senmoderniteten; hun foreslår her et startemne for alle 1.g-klasserne 
under det overordnede emne ungdomskultur, og hun argumenterer 
overbevisende herfor. Men så udspiller der sig følgende sekvenser 
(jeg tillader mig et lidt længere citat, fordi det illustrerer kampen om 
førerpositionen i teamet): 

Benny: Det her, det går jo rigtig godt indenfor samfundsfag. Inden for 
musik, synes jeg, jo mere jeg tænker, jo større problemer får jeg, fordi 
sådan som man tænker musik, så er der ingen, der vil blive voksen.
Bodil: Nej, for det er ungdomskultur det hele!
Benny: Der er ungdomskultur til folk, der er 60 eller længere, og 
derfor skal vi ud i noget subkultur, som de unge kan få lov til at have 
for sig selv ganske kort, og så bliver det overtaget af forældrene og 
popindustrien.
Kristine: Det også det, der står i den voksenartikel, jeg havde med 
sidst. Det er det, der sker!
Benny: Så jeg regner med at sætte vores forløb op som lidt a la Thomas; 
50’ernes ungdomskultur. Den er jo klar. Der er unge, og de gamle var 
enormt sure, altså de gamle på 25, eller hvad de nu var. Men nu synes 
alle de voksne og de gamle, at det er enormt fint med de unges musik 
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og de vil gerne selv høre på den, og de bands, der spiller på Roskilde 
Festivalen, der er jo gratis adgang for 50årige og derover om søndagen. 
»Kom indenfor!« Og de kommer væltende ind, og når man sådan… 
jeg var nede i Univers i aftes. Der var ligeså mange på min alder som 
min datters alder, og de vælter rundt imellem hinanden, så vi skal ud 
og have fat i noget meget perifert.
Jytte: Hvis I nu laver et raveparty, er det så ikke kun unge? Er der 
også gamle med til det?
Benny: Nej, det er en del af den der ungdoms. Det er stadigvæk sub, 
men det er sub, fordi det er et raveparty, fordi musikken er jo sådan 
set ikke, den kan vi godt.
Jytte: Den kultur der følger med, som ikke kun er musikken, men som 
hører med til den måde være sammen på.
Benny: Ja, men så er det samværet, mere end det egentlig er musik-
ken. Musikken lever ikke ret længe i ungdomskulturen. Og det skal 
vi lige tænke lidt over.
Jytte: Ja, det kan jeg godt forstå.
Benny: Altså, »Malk De Köjn« er et godt eksempel, som starter op 
som ren ungdomskultur, og pludselig bliver det til. 
Anne: Er der ikke nogen af vores unge mennesker, som vi ikke gider 
høre på?
Benny: Det er der faktisk ikke.
Bodil: Der er da meget af det, jeg ikke gider høre på.
Benny: Så kommer det heller ikke videre end til værelset derhjemme. 
Alt hvad der bare kunne have bare den mindste grad af kvalitet, det 
er lynhurtigt taget ind i den fælles popkultur for alle mellem 20 og 
60.
Anne: Hvad sker der nede på Gyngen. Sker der ikke noget, som vi 
andre ikke gider høre på?
Benny: Jeg ved det ikke. Der er jo noget rundt i hjørnerne, som ab-
solut kun er for unge, men som er meget mere subkultur, end det er 
ungdomskultur. Altså så er det for en meget udsondret gruppe af 
unge, så er det ikke ungdomskultur, der er ikke et fælles udtryk, der 
ikke også er en voksenkultur. 
Bodil: Det var da noget, da vi var unge, da det enten var disko eller 
flipper. Det var da til at finde ud af.
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Benny: Altså, når jeg sådan hører på min datters cd. Der ikke noget 
af det, der…
Kristine: »Knud og Ruben«, kender du dem?
Benny: Nej! Der er meget subkultur, men det er ikke ungdomskultur, 
før det bliver mainstream. 
Anne: Men der er der så en pointe i forlængelse af vores patchword-
tæppe, som består af mange klude i dag, ikke?
Benny: Det spinder vi da gerne en ende over, men det er sådan der 
omkring vi er. Det er ikke nemt at være ung, når de voksne ikke vil 
være voksne. 

I disse sekvenser tales der på ét niveau selvfølgelig om musik, ung-
domskultur og mainstreamkultur, men på et andet og mere psyko-
dynamisk niveau kan man – uden at bevæge sig særlig langt ud i 
fortolkningen – også se, at der tales om og forhandles autoritet iblandt 
de tilstedeværende. Benny er tydeligvis utilfreds med kvindernes 
og i særdeleshed Annes dominans, og derfor reagerer han med et 
kraftigt udfald, hvor han ‘vil have ret i’, at emnet ikke dur. Der fin-
des ikke nogen særlig ungdomskultur (og dermed heller ikke nogen 
særlig patchwordidentitet for ungdommen som helhed), der findes 
kun mainstreamkultur og subkultur. Efter flere forskellige kvinde-
lige anfægtelser af denne påstand (Jytte, Anne, Bodil og Kristine i 
nævnte rækkefølge), ender det med et mæglingsforsøg fra Annes 
side (»men der er der så en pointe i forlængelse af vores patchwordtæppe, 
som består af mange klude i dag, ikke?«), som Benny accepterer, men 
på en lidt overbærende vis (»det spinder vi da gerne en ende over, men 
det er sådan deromkring, vi er«) som får ham til at trække sig sejrrigt 
ud af konflikten. 

Da dette drama er overstået og autoriteten er blevet slået fast, 
opstår der en meget mere let og konstruktiv stemning i teamet, som 
inkluderer alle deltagerne. Alt kan nærmest lade sig gøre: Kvinderne 
får lov at tale lidt mere og udvikle forskellige ideer, Preben bliver 
mere optimistisk, og det bliver pludselig let at aftale en overkommelig 
forløbsform, hvor hvert fag får lov at afslutte AT-forløbet, som det nu 
passer dem. Der bliver endda også plads til en lille flirt, hvor Benny 
demonstrerer sin nye overskuds- og førerposition i teamet: 
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Anne: Jeg hørte en meget sjov kommentar forleden dag på tennisba-
nen. Det var to unge mænd, og så begyndte de at snakke om en pige. 
Så siger den ene til den anden:»sms-flirter I?« Så tænkte jeg, at det 
var lige godt sjovt. Det har jeg da aldrig gjort. Men… den måde at 
bruge den slags midler på, fordi det er nemlig med til at nedbryde 
nogle grænser i den her form for kommunikation. Os, der har døtre i 
den alder, ved udmærket godt, at de gør det. Det er ikke sikkert, at de 
nogensinde taler sammen. Det er for farligt. Men på den måde… men 
det er ufarligt. Man prøver nogle ting af på en måde.
Bodil: Det er derfor, der aldrig er nogen, der flirter med mig. Jeg har 
ingen mobiltelefon…
Benny: Bare vent. Den dag du køber en mobiltelefon, så er den helt 
fuld med sms’er.

En foreløbig konklusion på dette teams funktionsmåde og profes-
sionalisering må derfor være, at der er nogle første, grundlæggende 
og meget ‘menneskelige’ skridt på vejen, som skal tages, før det 
giver mening at tale om professionalisering i retning af mantra-
erne om tværfaglig udvikling, synergieffekt, helhedstænkning, den 
organisationsansvarlige medarbejder osv. Disse grundlæggende 
skridt handler om at etablere en fornuftig og udholdelig relation i 
teamet, hvor der gives plads til kreativitet, nye ideer og (feminin) 
udenomssnak, men også (de for dette teams vedkommende: mere 
maskuline) minimeringsstrategier, hvor der ‘huskes på’ timetal, 
skemalægning, ansvarsfordeling, at det man gør er godt nok osv. 
Som Kristine, en af de mindre toneangivende lærere i teamet, kon-
kluderer efter Bodil og Bennys lille flirt: »Men banen er kridtet op 
nu, synes jeg«.

4. Ikke et kærlighedsteam, men til gengæld et meget 
effektivt team 

Analysen af det næste teams professionalitet baseres på et gruppe-
interview med dette team. Dvs. i modsætning til det forrige team, 
er det ikke et direkte indblik i teamets funktionsmåde, der her kan 
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opnås, men til gengæld deltagernes egne formulerede opfattelser 
af teamsamarbejdet. 

Jeg vil starte med at se på, hvad lærerne direkte siger om team-
samarbejde og professionalisering og derfra bevæge mig videre ind 
i en diskussion af, hvilke strategier de anvender til at forvalte denne 
selvdefinerede professionalitet med. Til sidst vil jeg kommentere 
nogle af de nye dilemmaer, som teamets professionalitet ser ud til at 
medføre. Men først noget om teamets definition af professionalitet 
og samarbejde: 

Harald: Da hele teams… (utydeligt). Der røg vi på nogle kurser, hvor 
vi fik en masse at vide af de her DIG-folk om, hvordan sådan nogle teams 
kunne fungere. Og der var kærlighedsteams, og der var ad hoc-teams 
og forskellige andre ting. Og der, en af de mange spørgsmål som alle 
selvfølgelig har siddet med, hvad nu hvis man lander i et team med 
nogle, man ikke kan arbejde sammen med. Vi er jo et lærerværelse på 
75, og vi er sgu 75 individualister, det skal vi, det synes jeg også, vi 
skal have lov til at være. Der bliver de så slået oveni hovedet med, at 
så har man jo sin professionalisme, altså det er sådan mantraet, men 
i øvrigt reformen jo også. Det vigtigste ved team det er sådan set ikke, 
om man har valgt sin makker eller ej. Det synes jeg personligt ikke. 
Det vigtigste det er sådan set, at man kan indgå en aftale. (…) Man 
kan sætte sig ned, fordi man er meget glad, men man kan også sige, 
at de her de kan få noget fra hånden.
Interviewer: Så de der kærlighedsteams, det er ikke så meget det som… 
Harald: Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg vil opfatte det her team som et 
kærlighedsteam, men så til gengæld som et meget effektivt team.

Selvom Harald i starten af citatet taler lidt sarkastisk om mantraet 
om, at man skal være professionel, hvis man af den ene eller anden 
grund havner i et team med nogle, man ikke kan arbejde sammen 
med, så er det alligevel lige nøjagtig den forståelse af professiona-
litet, han tilslutter sig til sidst i citatet. Vi får nemlig at vide, at det 
vigtigste ikke er, om man selv får lov til at vælge sin makker a la 
kærlighedsteamet, det vigtigste er, at man kan indgå en aftale. Og 
mere implicit får vi også at vide, at det er vigtigere, at man kan få 
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noget fra hånden og være effektiv, end det er, at man nyder hinan-
dens selskab. Der er altså tale om en slags professionalitet, hvor 
effektivitet og omkostningsbesparelse står i centrum for forståelsen 
og udøvelsen. 

Denne effektivitetstænkning hænger meget tæt sammen med, 
hvad det er for strategier og handlemuligheder, som disse lærere 
anvender – eller erklærer at de vil anvende – i rollen som team-
lærere. Der er ingen tvivl om, at det er minimeringsstrategier, som 
lærerne støtter sig op ad, men under denne overordnede hat findes 
der flere forskellige, som kan tages i brug. En af disse kan man kalde 
ekspeditionssagen. Den går ud på at sende sager og ansvar hurtigst 
muligt over disken, så man uden de alt for store omkostninger kan 
komme videre til næste kapitel i lærergerningen. Man kan f.eks. se 
strategien taget i brug i forhold til teamets håndtering og forståelse 
af AT-forløbene: 

Karsten: Jeg tror da på, at det er de enkelte faglærere, som har de fag, 
man har besluttet fra ledelsens side, hvilke fag der skal arbejde sammen 
i fire projekter. Og historie-matematik er begyndt. Næste runde der 
er det tre fag, tredje runde der er det fire fag og efter Jul så er det alle 
fag, der skal arbejde sammen. Så det er kørt i fire runder. Ledelsen har 
udpeget fagene. Så jeg går ud fra som givet, at de fag der er involveret, 
de mødes, og det her team har ikke ret meget med det at gøre.

En anden strategi, som jævnligt bruges i teamet, er den mere vel-
kendte lønarbejdermentalitet. Den kan f.eks. ses i forhold til teamets 
forestilling om, hvad det vil sige at skulle lave en studieplan. I 
bekendtgørelsen til studentereksamen står der, at det er rektor og 
lærerteamet, som i fællesskab fastlægger og udarbejder studieplanen 
for den enkelte klasse (Undervisningsministeriet, 2004 a: 12), men 
på de fleste skoler forholder det sig således, at det er lærerne, der 
laver rugbrødsarbejdet, dvs. det store arbejde med koordinering, 
planlægning, tidsberegning osv., mens ledelsen bagefter udfører det 
mindre krævende arbejde med at checke igennem og godkende eller 
afvise. I Karsten, Harald og Laus team kniber det imidlertid med 
meget rugbrødsarbejdet, fordi der snarere er en forventning om, at 
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det er ledelsen, der skal lave dette og teamet efterfølgende kun skal 
effektuere og implementere. Karsten siger f.eks. om dette: »Vi er jo 
ikke sat overfor de her studieplaner endnu, som skal koordineres (…) men 
der går vi jo og venter på, at der kommer noget fra ledelsen, sådan så de 
nogenlunde bliver ens.« Og videre siger Harald: »Vi er jo i gang med at 
prøve at finde ud af, hvad er det for en vej, vi skal køre på, og så har vi så fået 
at vide ovenfra, at vi skal asfaltere, samtidig med at vi kører. Problemet er så, 
at der er nogle teams som vores, vi er først ved at køre bilen ud af garagen 
nu, ikk?« Der er med andre ord langt fra de ret så dogmatiske ideer 
om den polyfone selvledelse, der asfalterer, mens de kører, og så til 
dette team, som – med egne ord – ikke har kørt bilen ud af garagen 
endnu. For dem gør der sig en mere klassisk lønarbejderbevidsthed 
gældende med klare forventninger om faste kommandoveje og en 
topstyret organisation. 

En tredje strategi kan man kalde pigeonholding (Raae, 2005: 144). 
Den går ud på at tolke alt det nye, dvs. reformen, ind i alt det gamle 
og placere det i rammer, som er velkendte og nogenlunde trygge. 
Man bygger så at sige et ekstra dueslag (pigeonhole) til den organi
sa tionsstruktur, man kender i forvejen, i stedet for at nedbryde struk-
turen og bygge helt nye og anderledes udseende dueslag. Strategien 
kan, ligesom lønarbejdermentaliteten, ses taget i brug i forhold til 
arbejdet med studieplaner: 

Interviewer: Jeg så fra jeres rektor, at der kom jo den der, den over-
ordnede sådan idé, sådan skabelon til det, kan man sige, så skal I selv 
fylde det ud med kompetencer, I skal nå og…
Harald: Ja, det er vi sådan set gået i gang med, for så vidt som at 
de fleste lærere jo har sat, ja nogle kalder det studieplaner, jeg plejer 
simpelthen at kalde det faglige oversigter.
Interviewer: Hvorfor kalder du det faglige oversigter?
Harald: Fordi jeg, fordi studieplaner og en faglig oversigt er efter min 
optik det samme. Studieplaner det er simpelthen det nye ministerielle 
mantra, vi skal bruge. Sådan som jeg ser på det, det der er teamets 
opgave og vores opgave som faglærere i det hele taget, det er dybest 
set, at vi skal stoppe (…) de samme ting ind i nogle nye rubrikker. 
Hvor mange timer regner vi med at bruge til det her? Hvad er det 
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for nogle overordnede emner og så selvfølgelig også det nye, det er så 
hvilke kompetencer regner vi med, vi kan bibringe eleverne i løbet af 
det her semester her?

Studieplanen kommer altså pludselig til at hedde en »fagplan«, fordi 
den bliver tolket ind i de rutiner, som lærerne kender fra gymna-
siet i forvejen. Det eneste nye ved studieplanen er, ifølge Harald, at 
den også skal indeholde noget omkring kompetencer. Men senere i 
interviewet bliver også dette punkt minimeret, idet Karsten under-
streger, at det er der heller ikke noget nyt i: »Det er jo bare nogle andre 
ord, man sætter på.« 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de her beskrevne minime-
ringsstrategier er strategier til beherskelse af kaos. Det vil sige det 
kaos, som Karsten, Harald og Lau – og sikkert også mange andre 
gymnasielærere – oplever i forbindelse med reformen. Det betyder, 
at når Karsten, Harald og Lau tager strategierne i brug, så er det 
ikke fordi, de er interesserede i at minimere arbejdet, så de hurtigst 
muligt at komme hjem og ligge på ryggen; de tager strategierne i 
brug, fordi de gør det muligt for dem at overkomme arbejdet på 
en nogenlunde forsvarlig vis og med deres faglige integritet intakt. 
Dvs. med en fastholdelse af den fag-faglige undervisning, som for 
dem at se er og bør være gymnasiets kerneydelse. 

Spørgsmålet er imidlertid, om de defensive håndteringsstrategier 
er hensigtsmæssige på længere sigt? Efter min betragtning er der 
en risiko for, at den defensive holdning – og dermed forsøget på at 
afværge det tidsrøvende teamsamarbejde – kan bidrage til/spille 
med på den form for instrumentalisering af arbejdet, som jeg omtalte 
ovenfor. Harald er selv inde på det, når han siger følgende: »Det, vi jo 
hovedsagelig har koncentreret os om, det er ting som intro, første skoledag, 
deres introtur og koordineringsmøde og…girafmøde, det der kommer. Det 
er, noget af det, det er jo sådan lidt, ja undervisningen den bliver derefter, 
det er færdigretter, man lige sætter i mikrobølgeovnen.« Undervisningen 
bliver »færdigretagtig«. Det er nærliggende at sige, at det er de ude-
frakommende krav om bl.a. teamsamarbejde, som gør den det, men 
fra sidelinien kan man som sagt rejse spørgsmålet, om de defensive 
strategier hjælper i denne henseende? Kunne der være andre måder 
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at maksimere en ny faglighed på? Det er en større diskussion, som 
først og fremmest drejer sig om værdien ved arbejdet, og den vil jeg 
lade ligge for nu.  

Opsummerende kan man sige, at teamets professionaliserings-
strategi giver god mening set ud fra teamets eget perspektiv: De 
forsøger at værne om det, de anser for det vigtigste i gymnasiet, 
nemlig undervisningen i klasselokalet. De øvrige aktiviteter forsøger 
de at minimere sig ud af. 

5. Professionalisering som kontrakt- og 
konceptliggørelse

Analysen af det tredje og sidste teams professionalitet baseres i 
 højere grad på observationer end på interview. Dvs. observationer 
af et konkret forløb med almen studieforberedelse. Disse observa-
tioner gør det muligt at sige noget præcist om, hvordan lærerne gør 
almen studieforberedelse og ikke bare taler om det eller forbereder 
sig til det. Samtidig gør observationerne det muligt at sige noget om 
 elevernes udbytte af almen studieforberedelse, dvs. den øgede studie-
kompetence eller professionalisering fra elev til studerende, som AT 
og reformen gerne skulle afstedkomme (Undervisningsministeriet, 
2003: 56). Ud over observationer baseres analysen også på forskel-
lige skolepapirer (se bl.a. bilag 1) og noter fra løse interview. 

Analysen adskiller sig fra de to tidligere analyser ved, at den 
ikke alene tager lærernes professionalitet i betragtning, men også 
elevernes. Ydermere bestræbes det at indfange de to parters sam-
tidige professionalisering. Med dette mener jeg, at de to former for 
professionalitet ses som komplementære og gensidigt afhængige. 
Elevernes råderum, strategier og produkter er under indflydelse af 
det, som lærerne gør og planlægger for dem, og omvendt er lærerne 
påvirket af elevernes opfattelse af, og deltagelse i, forløbet med al-
men studieforberedelse. 

Forløbet er et såkaldt AT4-forløb. Det vil sige, det er det fjerde og 
sidste forløb med almen studieforberedelse i grundforløbet. I for-
løbet indgår følgende fag: Fra samfundsvidenskab: Samfundsfag; 
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fra humaniora: Dansk, historie, tysk, engelsk, russisk, spansk; fra 
naturvidenskab: Matematik, naturvidenskabeligt grundforløb og 
fysik. Det er således et tværfakultært forløb, hvor meningen er, at alle 
fag og fakulteter skal bringes i spil og samle op på det, der er lært i 
de tre tidligere forløb. Forløbets overordnede emne er »Danmarks 
energiforsyning – før og nu«, hvilket indebærer, at eleverne f.eks. 
i naturvidenskab skal udføre eksperimenter, i samfunds videnskab 
skal komme ind på energipolitik, og i humaniora skal lave et histo-
risk blik over energikilder. Forløbet strækker sig over én samlet uge, 
hvor eleverne er fritaget fra undervisning i andre fag. Til forløbet kan 
eleverne modtage vejledning fra teamets tre faste lærere – Therese 
(naturvidenskab), Thomas (naturvidenskab) og Klaus (humaniora) 
– men også fra klassens øvrige lærere, som er tilstede i de timer, de 
normalt skulle have haft eleverne. Ydermere kan eleverne modtage 
vejledning via »logbogen«, som er et elektronisk dokument, hvor 
eleverne dagligt skriver deres noter, aftaler og spørgsmål til lærerne 
ind (se bilag 1). Lærerne skal så forsøge at besvare elevernes spørgs-
mål så hurtigt som muligt – som regel derhjemmefra om aftenen. 
Elevernes produkt skal have et omfang på 3-5 sider pr. mand, max 
20 sider for en gruppe på mere end 4 personer, hvilket svarer til en 
elevtid på 6 timer. Elevernes bedømmes på deres skriftlige produkt 
og evalueres gennem en mundtlig samtale i ugen efter aflevering.

Det var lidt om forløbet overordnet set. Jeg vil nu gå videre med 
de mere tætte observationer af eleverne og dermed spørgsmålet om 
deres professionalitet. Observationerne er blevet foretaget de to sidste 
dage af forløbet, dvs. torsdag og fredag (se bilag 1). Der forinden 
har eleverne været på ekskursion, skrevet problemformulering, læst 
noget litteratur til emnet, lavet forsøg og fået skrevet en del. 

Det, der først slår mig, da jeg dumper ind i klassen, er elevernes afslap-
pethed og meget rationelle indstilling til forløbet. Ingen af eleverne 
virker særlig febrilske eller pressede pga. opgaven, og det på trods af 
at det er dagen før aflevering. En af eleverne, Martin, nævner, at dette 
forløb har været rigtig godt forberedt med en færdig plan for hele ugen, 
så man vidste præcis, hvordan det hele skulle køres. Det var godt, at 
forløbet var samlet over én uge, fordi vi et andet tværfagligt forløb 
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mellem nogle af de naturvidenskabelige fag skulle man lave problem-
formulering om onsdagen, rette den torsdag og fredag, have en uge 
ind imellem med et andet tværfagligt forløb, og så i gang igen med 
det projekt, man sådan set var startet på i sidste uge om onsdagen. 
Det var lidt forvirrende: »Så glemmer man, hvor man er nået til«, 
siger Martin. 

I observationen ses en meget rationel indstilling til forløbet reflek-
teret i Martins meget positive holdning til dets gennemtænkte og 
køreklare karakter. Umiddelbart kan man godt forstå ham, fordi det 
sikkert har været en meget forvirrende oplevelse ved de tidligere 
AT-forløb, at undervisningen og arbejdet har ligget på kryds og 
tværs, men når man tænker videre over det, kan man undre sig over, 
at Martin ikke stritter mere imod den meget stramme lærerstyring. 
Hvis man kigger på lærernes plan over forløbet (bilag 1), fremgår 
det meget tydeligt, hvornår eleverne skal gøre præcist hvad, og det 
kunne man godt mene, at eleverne ville ‘tænde af på’. Men det gør 
Martin altså ikke. Tværtimod. 

Det peger for mig at se mod en elevprofessionalitet, hvor tidsbe-
sparelse og gennemsigtighed omkring ansvarsfordeling står i cen-
trum. Det er der i og for sig ikke noget revolutionerende nyt i, altså 
at gymnasiets elever er strategisk tænkende og orienterede imod 
tidsbesparelse som en måde at håndtere karakterræset på, men alli-
gevel forekommer selve formen mig anderledes. Her tænker jeg især 
på understregningen af gennemsigtighed og klare ansvarsfordelinger 
lærere og elever imellem. Denne understregning kan nemlig ses som 
en begyndende form for kontraktliggørelse af forholdet mellem lærere 
og elever (Andersen, 2003; Hjort, 2005 b; Larsen, 2006) – en regule-
ringsform som hidtil har været begrænset i gymnasiets praksis. 

Ud over at kunne anes i forbindelse med Martins meget posi-
tive indstilling til forløbets køreklare karakter, kan man få øje på 
kontraktliggørelsen i sammenhæng med den nye bestemmelse om 
beregning af elevtid. Om dette har jeg noteret: 

Mht. elevernes professionalisering siger også de her to elever, at de 
kun har brugt ca. de 6 elevtimer, som er afsat til det her projekt: »Så 
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længe det går godt i skolen, er der ingen grund til at arbejde mere 
med det derhjemme«, siger den ene af dem. Eleverne fortæller også, 
at de får at vide, hvor meget elevtid, der er i det, hver gang de får en 
ny opgave, »…og så retter man sig jo bare efter det. « 

Observationen viser, at eleverne meget bevidst retter sig efter og 
bifalder den nye bestemmelse om elevtid. Det kan man tolke ved, 
at bestemmelsen tydeliggør noget af den usynlige kontrakt, som 
eleverne må indgå i forbindelse med det nye »Projekt Gymnasie-
reform«. Den tydeliggør så at sige, hvad der er elevernes del af 
kontrakten. Ydermere gør bestemmelsen det muligt for eleverne at 
kalkulere, hvor det bedst kan betale sig at investere deres energi i 
forhold til de mange og samtidige forpligtigelser, de bliver pålagt. 
Det fortæller endnu en observation noget om: 

Mht. gruppens proces og produkt siger gruppen, at »…vi nok skulle 
have været lidt mere strukturerede fra starten«. Ugen er stramt 
tilrettelagt, men gruppen bliver nødt til at være endnu strammere, 
hvis det skal lykkes på en uge. »Vi har fået at vide, at vi skal kunne 
arbejde under stress, og det er sådan set fint nok, for sådan er det 
også udenfor gymnasiet. Men man bliver somme tider lidt træt.« (…) 
Ang. professionaliseringen fortæller gruppen som sagt, at de skulle 
have været mere strukturerede fra start. Og at de f.eks. skulle have 
overvejet spørgsmålene noget bedre, »…fordi nogle spørgsmål er det 
svært at finde svar på, og så har man lige pludselig brugt 4 timer 
på 1 spørgsmål, og det er jo ikke så godt.« Og netop tiden bliver de 
nødt til at være meget opmærksomme på: De har 7 timer pr. dag pr. 
studerende samt i alt 6 elevtimer, og det er simpelthen det, de har/
vil bruge på det, »…fordi der også er mange andre opgaver, når man 
kommer hjem.« Inden for dette kalkulerede rum satser denne gruppe 
på et 8-tal: »Mere vil vi ikke gøre ved det.« 

»Mere vil vi ikke gøre ved det« udtrykker meget præcist den rationelle 
og kalkulerende holdning, som eleverne anlægger/bliver nødt til at 
anlægge for at kunne overholde de mange små underkontrakter/
leveringsaftaler, som gymnasiehverdagen byder på. 
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Et sidste eksempel herpå skal gives, før jeg går videre til at ana-
lysere lærernes del af kontrakten. Denne gang går eksemplet på 
elevernes specificering af kontraktbetingelserne omkring logbogs-
skrivningen:

Gruppen sidder og diskuterer logbogen: »Hvad skal man skrive i 
den?«, spørger en af pigerne. »Nogen gider ikke det der med, om det 
er gået godt eller dårligt«, siger en anden. »Men det sagde hun da 
i går, at vi skulle, så det gør jeg«, svarer den første pige tilbage. Jeg 
spørger: »Hvorfor skriver I det her i logbogen?« »Fordi vi skal«, siger 
alle pigerne samtidig. Dvs. det er mest for lærernes skyld. »Men så 
kan man også lige få et svar, hvis man har et eller andet spørgsmål. 
Det er deres lektie, at de skal svare os derhjemme.« 

 
Observationen udtrykker for det første, hvilke strategiske overvejelser 
eleverne gør sig omkring indholdet af logbogsskrivningen: De stiller 
sig selv spørgsmålet, hvad det er, der giver mest credit hos lærerne? 
Er det fremvisningen af de bløde, refleksive kompetencer vedrørende 
arbejdsproces og egen læreproces, eller er det mon noget andet, man 
skal fremvise? For det andet giver observationen indblik i elevernes 
tænkning omkring logbogens kontraktbetingelser: Deres andel er at 
skrive noget, helst det rigtige, til lærerne, og lærernes andel er at svare 
eleverne hjemmefra, hvis der skulle være et eller andet spørgsmål. 
En ganske rimelig kontrakt set ud fra et elevperspektiv. 

Fra et lærerperspektiv kan kontrakten imidlertid se mindre fair ud: 
Det må vel kræve ekstra tillæg at skulle stå til rådighed det meste 
af døgnets 24 timer? Med dette sagt må der alligevel være en slags 
lærerprofessionalitet, der mere eller mindre selvforskyldt komple-
menterer elevernes professionalitet. Men spørgsmålet er hvilken? 

Umiddelbart må man sige, at det er en professionalitet, som er 
karakteriseret ved effektivt, forudsigelighed og stærk planlægning 
af arbejdet, en professionalitet hvor læreren har check på sagerne 
og ved, hvad målet er, og hvordan man skal komme til det. Det kan 
man f.eks. se ved teamets meget nøje planlægning af forløbet (bilag 
1), ved forskellige arbejdspapirer og vejledninger som lærerne har 
lavet til eleverne, og ved det faktum at forløbet skal planlægges, så 
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det nærmest kan ‘køre af sig selv’, når først selve arbejdsugen går i 
gang. Her forekommer især det sidste forhold vigtigt for forståelsen 
af lærernes professionalitet, altså at forløbet skal planlægges, så det 
bliver selvkørende. Denne omstændighed indebærer nemlig en ny 
slags konceptliggørelse af undervisningen, som ikke hidtil har været 
lige så udbredt eller nødvendig i gymnasiets praksis. Tidligere har 
den stærke detailstyring af uddannelsen udgjort konceptet, som 
lærerne skulle undervise efter dag for dag og uge for uge, men med 
reformen forsvinder denne detailstyring og overgår i stedet til en 
såkaldt målstyring, hvor lærerne bliver de ansvarlige for at opfinde 
og institutionalisere koncepterne, som kan føre til opfyldelse af ud-
dannelsens overordnede mål. 

I praksis betyder det som sagt, at et forløb som dette bliver ret så 
minutiøst planlagt. Helt konkret så fortalte den ene af lærerne mig, 
at de nødt til at hamstre de materialer og lokaler, som de kan forudse 
skal bruges til forløbet, fordi de ellers kommer til at stå foruden 
disse. Andre teamlærere kan komme dem i forkøbet, og så er det 
bare ærgerligt, hvis man står og mangler en forsøgsopstilling eller 
andet. Det er med andre ord først-til-mølle-princippet og dermed 
lærernes koncepter og væren på forkant med tingene, som kan være 
afgørende for forløbets succes eller fiasko. 

Det er værd at reflektere lidt over, hvilke følger denne kontrakt-
liggørelse kan have for relationen mellem lærere og elever og for 
spørgsmålet om kreativitet og instrumentalisering i relation til de to 
parters professionalitet. Her kan Katrin Hjorts artikel i Voksenpæda-
gogisk Opslagsbog (Hjort, 2005 b) om forholdet mellem »Læreren og 
den lærende« fungere belysende. Hun skriver, at forholdet mellem 
disse to parter i stigende grad bliver kontraktliggjort, fordi det bliver 
mere og mere påtrængende at kunne certificere og varedeklarere ud-
dannelsens ydelser, så man i sidste ende kan undgå eller i det mind-
ste forsvare sig mod klager og brokkerier fra de betalende kunder. 
Ifølge Hjort kan kontraktliggørelsen i heldigste fald indbefatte en 
nogenlunde konstruktiv konsensus og dialog om, hvordan uddan-
nelsen skal forvaltes, men i værste fald kan den indbefatte nogle ret 
så forsvarsprægede deltagelsesformer, hvor alle tænker mere på at 
minimere indsatsen og kun lige gøre, hvad der er kontraktligt på-
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krævet, end på at gøre hvad der er nødvendigt for at lære noget og 
udvikle sig. Af disse to scenarier mener jeg, det er det sidste – den 
forsvarsprægede holdning – jeg kan identificere i forholdet mellem 
det tredje lærerteam og dets elever. Som et resultat heraf kan man, 
hvis man trækker fortolkningen lidt længere, yderligere forestille 
sig, at bluff – eller som Hjort omtaler det: Nye indvendig- og ud-
vendiggørelser af magtrelationerne i undervisningen – kommer til 
at spille en stadig mere betydende rolle for elevernes succes eller 
fiasko: Eleverne skal helst få spillet til at se ud, som om læringspro-
dukterne er deres helt egne, dvs. fremvise en inderside som ikke er 
instrumentelt orienteret mod kontraktopfyldelse, men i virkelig heden 
kan der være tale om fremvisning af en kalkulerende yderside, som 
antages at give point i det pågældende læringsmiljø – dvs. hos lærer-
ne. Modsat kan lærerne deltage i spillet og fuppe omkring deres 
bedømmelseskriterier ved at lade, som om det vitterligt er elevernes 
selvstændige læringsprodukter, der giver høje karakterer og ikke de 
uselvstændige, nøjeregnende og kontraktopfyldende  præstationer 
(kan du din Holberg eller kan du den ikke?). Hvis kontrakt og 
konceptliggørelsen viser sig at fortsætte på denne måde, mener jeg 
ikke, det kan det virke særlig befordrende på elevernes og lærernes 
kreative potentialer. For hvor kreativt er det at forsøge at gætte, hvad 
det er, den anden forventer – og samtidig gøre det på en måde, så 
det ikke ser ud, som om det er det, man gør? Det er så i hvert en 
ganske særlig form for kreativ instrumentalitet. 

6. Afrunding

Det øjebliksbillede, jeg her har tegnet af gymnasielærernes og -ele-
vernes professionalitet, stråler ikke ligefrem af den form for krea-
tivitet, som Florida hævder er karakteristisk for arbejdet i den nye 
vidensøkonomi. Eller i hvert fald for det mest samfundsanerkendte 
og økonomisk privilegerede arbejde – en kategori som gymnasielæ-
rerjobbet vel må siges at falde ind under. Jeg har skrevet om teamet, 
der er nødt til at gå igennem lange og – vil nogen vel sige: Ubevid-
ste – forhandlinger om autoritet og lederskab i gruppen, før det kan 



90 Jakob Ditlev Bøje

komme i gang med arbejdet og få en smule kreativitet til at blomstre 
frem; ydermere har jeg skrevet om teamet, der tager diverse minime-
ringsstrategier i brug i effektivitetens og omkostningsbesparelsens 
lys; og endelig har jeg skrevet om teamet, og ikke mindst eleverne, 
der er i færd med at udvikle og institutionalisere en ny form for kon-
trakt- og konceptprofessionalitet, som meget let kan vise sig at blive 
mere forsvarspræget og kalkulerende end tillidsfuld og udviklende. 
Det er ikke ligefrem et billede af professionalitet, som oser af energi 
eller demonstrerer et hav af forskellige indikatorer på kreativitet. 

Men når det er sagt, vil jeg også sige, at dilemmaer, vanskelig-
heder og konflikter bestemt ikke er noget nyt fænomen i gymnasiet. 
De har altid været der – på lærerværelset, i klasselokalet, i råd og 
udvalg, i forholdet til rektor osv. – og de er blevet håndteret som en 
del af professionaliteten, aldrig løst som sådan. Dette er dog sket 
ud fra en præmis om metodefrihed og dermed lærerens personlige 
stil og evne til at mediere eksterne krav med interne forventninger. 
Spørgsmålet er, om gymnasiet som institution i dag har tilstrække-
lig autonomi til, at lærerne kan håndtere undervisningsopgaven på 
samme medierende vis?  

Noter

1. Se yderligere Katrin Hjorts artikel i denne antologi.
2. AT (Almen studieforberedelse) blev med reformen 2005 indført i 

gymnasiet som en fælles timeramme for gymnasiets fag. I det op-
rindelige lovforslag skulle fagene hver især aflevere 20% af under-
visningstiden til AT, pr. 2007 er dette blevet reduceret til 10%.
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